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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi 14  noiembrie 2009, 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. 301 din 09.11.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi 
adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 
      Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 30, absentând motivat domnii 
consilieri Mihăilă Petrică, Avram Constantin, Ochenatu Nechifor Eugen, Şapcă Nicu, Danciu 
Marius Petru, Cojocaru Ovidiu Relu şi doamna consilier Marchiş Ana. 
      Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
      Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 
        ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună dimineaţa doamnelor şi domnilor consilieri, încep 
prin a vă mulţumi pentru efortul făcut astăzi de a participa la această şedinţă şi la această oră 
mai matinală.  Permiteţi-mi să dau citire ordinii de zi a şedinţei ordinare din 14 noiembrie 
2009.     

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 19 octombrie 2009. 

2. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de dl. Danciu 
Petru Marius împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.156/30.09.2009. 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

     3. Proiect de hotărâre privind acordarea premiului de excelenţă domnului Bibire-Genaru 
Ovidiu. 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

     4 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al judeţului Bacău în domeniul 
privat al judeţului Bacău în domeniul public al acestuia şi în administrarea Consiliului 
judeţean Bacău a unor imobile. 

   Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

     5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a unor imobile. 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

     6. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
realizarea lucrărilor de investiţii la obiectivul "Reabilitare şi modernizare DJ 118 B,Bereşti 
Tazlău (DJ 118) - Strugari, km 0+000-5+557, judeţul Bacău". 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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     7. Proiect de hotărâre privind modificarea treptei de salarizare a unei funcţii publice din 
statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.  

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

     8. Proiect de Hotărâre privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcţii publice 
din statul de funcţii al Direcţiei  Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău. 

  Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău  

    9. Proiect  de hotărâre privind delegarea dl. Staicu Mihail Cristian pentru exercitarea cu  
caracter temporar a atribuţiilor funcţiei de director general la R.A. Aeroportul Internaţional 
„George Enescu” Bacău. 

    10.   Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant în consiliul de administraţie al 
R.A. Aeroportul Internaţional  “George Enescu” Bacău. 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

   11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului judeţean pe anul 
2009. 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

    12. Proiect de hotărâre privind avizarea propunerilor Normelor de venit pentru anul 2010, 
pentru contribuabiliii autorizaţi şi care realizează venituri din activităţi independente şi îşi 
desfăşoară activitatea într-un punct fix sau ambulant. 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

    13.  Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Universitatea 
"George Bacovia" Bacău şi Centrul de cultură "George Apostu" Bacău în vederea finanţării 
şi realizării în comun a proiectului "Simpozionul  Naţional de Estetică, ediţia a  XV-a”. 

    

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

      ♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Da. Domnule preşedinte, eu am făcut remarca la 
comisie că de data asta o să fie vot deschis fiind vorba de patrimoniul Consiliului judeţean. 
Aştept PD-L-ul să voteze împotrivă pentru că prin vocea domnului vicepreşedinte Bondor a  

  Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
     14.  Diverse. 

                 - Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a 
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul al III-lea 2009.      

 
       ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Ochenatu înţeleg că lipseşte, cine va prezenta 
informarea în locul domnului Ochenatu? Domnul consilier Burcă? Am înţeles. Domnul 
consilier Mihăilă s-a învoit şi doamna Marchiş, pentru această şedinţă.  

        
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii la ordinea de zi.  

 
      ♣ Dl Burcă Eugen, consilier: Întrucât la comisia de buget au fost unele discuţii  privind 
punctele 4 şi 5, până ne mai documentăm propun retragerea de pe ordinea de zi. 
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apărut în presă că de fapt PD-L-ul a votat împotrivă când a fost vorba de schimb între FCM şi 
imobilele ce aparţin Consiliului judeţean. Asta a fost remarca deci nu au fost discuţii. Pot 
rămâne pe ordinea de zi şi probăm ceea ce trebuie probat.  
      ♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Sugestia de a retrage aceste două puncte de pe ordinea 
de zi pentru că nu sunt atât de urgente, este pentru că în unele zone atmosfera este destul de 
încinsă şi nu se urmăreşte totdeauna realitatea şi tocmai  pentru ca noi consilierii să putem 
judeca la rece şi fără patos  politic acest lucru am solicitat  grupului PD-L această amânare. 
Vis-a-vis de ce spuneaţi dumneavoastră vreau să vă spun (cât mai scurt) că matematica 
confirmă ceea ce s-a întâmplat. Mulţumesc.  
      ♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Asta trebuia discutat în şedinţa anterioară. Suntem puşi 
în faţa unui fapt împlinit.  

 
      Nemaifiind observaţii, se supune la vot ordinea de zi cu propunerea domnului consilier 
Burcă de a fi retrase punctele 4 şi 5 şi se aprobă cu 23 de voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. 
 
      ♣  Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Am uşurat ordinea de zi de două proiecte.  

 
      ◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 
din data de 19.10. 2009 şi se dă cuvântul  doamnei  secretar  Brumă Elena Cătălina. 

 
      ♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretar: 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, rugăm pe 
domnul preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului 
judeţean Bacău din data de  19.10.2009. 
 
      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. 

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ţin să precizez că punctele 4 şi 5 oricum se vor vota cu 
mâna sus indiferent când vor fi discutate.  
      ♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Era interesant astăzi. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să mai facem una specială săptămâna viitoare ca să fie 
la fel de interesantă. Vă promit eu. Deci până la 1 decembrie mai facem o şedinţă ca să fie 
interesant de tot. Oricum, va fi vot cu mâna sus aşa că dacă vreţi să vă admiraţi PNL şi PD-L-ul 
în vot  la aceste subiecte, o să vă admiraţi.  

 
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată 
de dl. Danciu Petru Marius împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 156/30.09.2009. 
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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 3 din ordinea de zi, şi se dă cuvântul domnului consilier Enăşoae 
Petru pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind acordarea 
premiului de excelenţă  domnului Bibire-Genaru Ovidiu.  

 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc domnului consilier Enăşoae şi pentru expunere 
şi pentru iniţiativă, este bine că cei  de la comisia de cultură reglează viteza cu care mergem 
uneori şi uităm asemenea gesturi normale pe care trebuie să le facem, mi-ar face deosebită 
plăcere să aud câteva cuvinte din partea domnului Bibire Genaru Ovidiu, nu înainte de a-mi 
cere scuze şi eu în numele consilierilor judeţeni pentru fuga sau viteza în care savurăm 
asemenea momente să profităm de ocazie şi să-l invităm la acţiunea de la ora 1,00 unde se va 
întâlni cu academicianul Eugen Simion, acţiune din programul unei manifestări pe care o vom 
aproba spre finalul şedinţei, şi să încercăm la sfârşitul anului în şedinţă festivă împreună cu toţi 
consilierii judeţeni şi cei pe care i-am mai premiat de-a lungul acestui an, sau de-a lungul 
anului trecut, să facem o întâlnire cu toţii într-o şedinţă festivă astfel încât chiar să cinstim 
asemenea momente şi să nu le mai fugărim în şedinţele de consiliu judeţean sâmbăta dimineaţa 
la ora 9,00. Domnul Bibire, vă rog! 

♣ Dl Bibire Genaru Ovidiu, scriitor: Nu vreau să vă răpesc prea mult din timpul 
dumneavoastră, doar vreau să vă spun câteva cuvinte, şi mai puţin despre literatură. Vreau să 
fac un elogiu vârstei a III-a. Cu câteva zile în urmă, am găsit o formulă mai plăcută, am 
împlinit pentru prima oară vârsta de 75 de ani. Domnule preşedinte, domnilor consilieri, 
doamnelor, pe la noi, nu ştiu pe unde, mai  pretutindeni, un om ajuns la 75 de ani este 
considerat deja o conservă de mentalităţi retrograde, un terminat, căruia i se încredinţează 
totuşi sarcina de a face piaţa ori de a-şi plimba nepoţii prin grădina publică. Şi în ultima 
vreme…de a mai face şi politică. El este un moş inutil, săgetat de junghiuri reumatice, în 
căutarea unui bilet de tratament într-una din mucegăitele staţiuni sindicale unde, în empatie cu 
alţi septuagenari ca mine, îşi prelungeşte dezinserţia socială. La noi, pensionarul este balastul, 
moşnegăraia, inutilitatea, povara, iar prin alte părţi el este numit…seniorul. Puţinele excepţii 
cunoscute confirmă precaritatea acestei prejudecăţi. Într-o lume din ce în ce mai nebună al 
cărei ţel nu-l cunoaştem, ne grăbim să ne căpătuim chiar dacă în urma noastră rămân, pe 
caldarâm, victimele vulnerabile ale vârstei a-III-a. „Gata moşule ajunge, mai lasă locul şi 
altora”, auzim tot mai des acest apel cinic, egoist, şi imoral. Îmi permit cu voia dumneavoastră, 
să mă situez în afara acestor percepţii. În cultură nu există pensionari, lucrurile stau puţin altfel. 
La 75 de ani spiritul meu a rămas la fel de iscoditor ca în tinereţe. Sunt un neliniştit sceptic şi 
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valid, proaspăt şi viu, ştiu şi nu ştiu nimic, ca un neînsemnat discipol al lui Socrate. Cultura 
amână bătrâneţea, învăţându-te să te înţelegi mai bine pe tine însuţi. Omul este doar capul, 
restul ambalaj. Mă simt în stare de funcţiune fiabil, ca o maşină nemţească. Scriu, înot, pictez 
icoane, călătoresc, meditez, alerg cu prietenii, bâjbâi adevărul şi în firul de praf, dorm puţin şi 
vorbesc mult, cunosc destul, dar încă mai sunt dispus să mai aflu. Ba chiar mă uit şi după 
femei. Aş dori ca prezenţa mea aici şi acum, să vă sugereze o vorbă înţeleaptă plină de tâlcuri: 
"dacă nu ai un bătrân atunci cumpără-ţi"! Comunitatea băcăuană pe care o reprezentaţi, îmi 
acordă privilegiul, de data asta, să fiu eu cel ales, dintre mulţi alţi merituoşi cărora prin mine 
aduceţi acum un omagiu meritat tuturor celor care au sporit după puterile lor patrimoniul 
cultural naţional. Un om de spirit nu este niciodată expirat, uneori nici chiar după dispariţia lui 
fizică. Însă posteritatea nu mă interesează, doar viaţa, valorile ei, frumuseţea dreptatea şi 
adevărul. Vă mulţumesc cu modestie şi sinceritate că v-aţi gândit la mine. Vă mulţumesc că 
preţuiţi cultura în vremuri potrivnice ei. Oricât am umblat prin lume, doar la Bacău m-am 
simţit folositor şi acasă. Pentru unii senectutea ar însemna calea spre înţelepciune. Pe aceia o 
caut şi nu o găsesc încă. Încă odată vă sunt recunoscător. Sărut mâna doamnelor, respectele 
mele domnilor. 

♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Aş fi vrut să spun şi eu câteva cuvinte în acest 
moment deosebit pentru prietenul meu Ovidiu Genaru, pentru că puţini ştiu că Ovidiu Genaru 
este şi un iscusit pictor de icoane pe sticlă, este un artizan. Lucrează şi în artizanat, dar în 
acelaşi timp a scris şi o carte foarte interesantă denumită "Istoria pâinii" care este o carte bine 
documentată, o carte care ne poate duce într-o zonă care pare mai puţin interesantă dar de fapt 
este substanţa civilizaţiei umane. De asemenea, nu putem să nu vorbim de Ovidiu Genaru ca 
om al cetăţii. O voce bine cunoscută şi mereu auzită în "agora", Ovidiu Genaru este dincolo de 
scriitorul, poetul, prozatorul, publicistul, este omul în faţa căruia cu respect merită să ne 
scoatem pălăria. Maestre, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea sănătate, şi putere de 
muncă în continuare, şi ne bucurăm că existaţi. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul vicepreşedinte împreună cu comisia de cultură 
vă rog să vă ocupaţi la finalul lunii decembrie de  organizarea unei şedinţe festive cu toţi cei 
care au primit distincţii din partea Consiliului judeţean de-a lungul anului 2008 şi 2009 astfel 
încât chiar să preţuim asemenea momente şi să ne bucurăm de ele.  

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, maestre, şi totodată 
seniorul nostru de onoare. Mi-a plăcut ceea ce aţi vorbit aici, că aţi fi ajuns un şlefuitor de 
diamante în Amsterdam. Cred că dumneavoastră aţi dovedit că sunteţi propriul şlefuitor al 
diamantului pe care îl posedaţi şi de aceea trageţi cu coada ochiului către doamne sau 
domnişoare să vedeţi dacă diamantul dumneavoastră şlefuit străluceşte în colierele de pe piept 
sau în cerceii de la urechi. Ne simţim mândri, şi cred că Bacăul are multe asemenea valori, şi 
pe lângă cotidianul de zi cu zi cu necazurile noastr, trebuie să dovedim că suntem o generaţie 
care apreciem valoarea, cultura care apreciem capacitatea umană. Mă simt onorat să constat că 
sintagma bătrânii prăfuiţi şi depăşiţi contrează ideea din ce în ce mai avansată în rândul a unor 
categorii  de tineri, motiv pentru care mă alătur ca şi contingent de vârstă (şi eu bat în 70 de ani 
mă consider şi eu ca şi alţi mulţi colegi de ai mei inclusiv de aici dintre consilierii judeţeni) că 
nu suntem prăfuiţi, că nu suntem depăşiţi şi că experienţa noastră, valoarea noastră, aşa cum 
opera maestrului Genaru va persista în timp şi îşi va găsi valoarea şi contribuţia noastră la 
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conducerea cetăţii Bacău, se va evidenţia. Subscriu întru totul şi recomand  comisiei de cultură 
să ne aducă pe ordinea de zi şi alte nume şi din alte domenii de activitate. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumesc şi eu domnului consilier Ich im. O să ne 
revedem cu toţii  în decembrie într-o şedinţă festivă.  
 
      Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

 
  ♣  Punctul 4 şi 5 din ordinea de zi   au fost retrase. 
 

 ◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici pentru realizarea lucrărilor de investiţii la obiectivul "reabilitare şi modernizare DJ 
118 B, Bereşti-Tazlău (DJ 118) - Strugari, km 0+000-5+557, 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă 
în unanimitate. 

 
      ◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea treptei de salarizare a unei 
funcţii publice din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă 
în unanimitate.  
    
      ◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  modificarea treptei de salarizare pentru 
unele funcţii publice din statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Bacău. 
  
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
      Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă  în unanimitate. 
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      ◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  delegarea dl. Staicu Mihail Cristian 
pentru exercitarea cu  caracter temporar a atribuţiilor funcţiei de director general la R.A. 
Aeroportul Internaţional George Enescu Bacău. 

 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă aveţi alte propuneri? 
 
      Nefiind alte propuneri se trece la împărţirea buletinelor de vot pentru vot secret.   
 
      Rezultatul votului: Dl Staicu are 29 de voturi pentru funcţia de director general al regiei 
autonome şi îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al C.A., funcţie ce se exercită şi în perioada 
de interimat. 
 
      ♣ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant în consiliul 
de administraţie al R.A. Aeroportul Internaţional  George Enescu Bacău. 

 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Propun pe doamna Munteanu Maria. Practic legea ne 
obligă să renunţăm la propuneri politice şi să apelăm la propuneri tehnocrate.  
 
      Nefiind, alte propuneri se trece la împărţirea buletinelor de vot pentru vot secret.   

  
      ◄ Se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului judeţean pe anul 2009. 

  
      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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  
în unanimitate. 

 
        ◄ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind avizarea propunerilor Normelor de venit 
pentru anul 2010, pentru contribuabiliii autorizaţi şi care realizează venituri din activităţi 
independente şi îşi desfăşoară activitatea într-un punct fix sau ambulant. 
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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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  
în unanimitate. 

 
      ♣ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea  prezintă 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu 
Universitatea "George Bacovia" Bacău şi Centrul de cultură "George Apostu" Bacău în 
vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului "Simpozionul  Naţional de Estetică, ediţia 
a  XV-a”. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Există cadru legal, subliniez că în felul acesta o să mai 
avem o lucrare ce va face cinste oricărui consilier judeţean sau local Bacău şi anume "Album 
omagial pentru pictură în memoria lui George Apostu". Mulţumim Universităţii "George 
Bacovia" şi Centrului de cultură "George Apostu" pentru invitaţia de a participa alături de 
dânşii la acest simpozion naţional de estetică. Repet, o acţiune cu un public restrâns dar de o 
mare importanţă pe segmentul său de adresabilitate. În buna noastră tradiţie, anul acesta vă 
amintesc că am mai finanţat un simpozion similar dar pe teme de matematică un simpozion 
internaţional iar la începutul anului a fost un simpozion naţional pe teme de chirurgie 
pediatrică.  

 
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  
în unanimitate. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă reprezentanţii Centrului de cultură "George Apostu" 

sau Universităţii "George Bacovia" vor să intervină!  
      ♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Într-o perioadă de 15 ani în judeţul Bacău Centrul de 
cultură "George Apostu" a reuşit să promoveze  în mod consecvent şi cu succes deosebit atât în 
ţară cât şi în afara ţării, contribuţiile marelui sculptor român George Apostu. Şi în acest an, (şi 
vreau să vă spun că la această manifestare şi-au adus aportul numeroşi  oameni de cultură, 
oameni de ştiinţă), în aceste zile în judeţul Bacău au fost poate cei mai mulţi academicieni care 
au trecut vreodată prin Bacău. Nu se întâmplă chiar în fiecare perioadă a anului să treacă atât 
de multă lume cu o recunoaştere atât de mare atât în planul special al filozofiei al esteticii cât 
mai ales prin contribuţiile lor la promovarea imaginii României în afara ţării. Unii dintre ei, 
chiar în săptămâna care se încheie, au adus imaginea României atât la Barcelona cât şi în 
diverse localităţi în oraşe celebre din Franţa. Astăzi la ora 11,00 domnul academician Eugen 
Simion domnul academician Alexandru Zup şi mulţi alţii pe care îi va prezenta probabil 
domnul director Geo Popa, doresc să se întâlnească cu o parte dintre noi,(cei care doresc, cred 
că va fi la sala mică, ori la sala mare), de ce pentru că în aceste zile noi am discutat şi despre 
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proiectul nostru "13 Legende" ale judeţului Bacău, şi domniile lor au o serie de propuneri de 
făcut în acest sens. Zilele acestea atât la Universitate cât şi la Centrul de cultură "George 
Apostu" peste aşteptările noastre au venit foarte mulţi oameni atât din învăţământ cât şi din 
instituţiile de cultură ale judeţului Bacău. Aş vrea să remarc încă odată consecvenţa cu care 
domnul George Popa acţionează pentru ca această manifestare să se desfăşoare în fiecare an. 
Cred că anul acesta a fost şi un an mai puţin favorabil pentru noi! De ce? pentru că foarte greu 
am reuşit să realizăm resursele necesare desfăşurării şi de aceea consider că aşa cum s-a 
semnalat şi în aceste zile, contribuţia Consiliului judeţean vine să confirme încă odată 
implicarea comisiei de cultură a noastră a tuturor colegilor din Consiliul judeţean pentru 
susţinerea unor proiecte importante cum de altfel le-aţi remarcat şi dumneavoastră în expunerea 
de motive. Aş vrea să mulţumesc colegilor pentru solidaritate, pentru contribuţia la realizarea 
acestor proiecte în anul acesta, şi noi vă promitem că reprezentanţii celor două universităţi din 
Bacău, vor veni mereu alături de noi aici în consiliu, alături de Consiliul judeţean şi de celelalte 
autorităţi ale municipiului Bacău pentru a susţine proiecte importante. Marile centre 
universitare din ţară sunt pentru mine o probă a faptului că acolo unde există o viaţă 
universitară şansele de progres sunt evidente iar tinerii alături de care noi profesorii suntem 
prezenţi, vor fi aceia care vor rămâne aici şi nu vor fi cu gândul în altă parte şi vor duce poate 
mai departe ştafeta înaintaşilor, a domnului Ovidiu Genaru de exemplu, şi a celorlalţi laureaţi 
ai premiilor speciale oferite de noi în Consiliul judeţean. Încă odată vă mulţumesc din suflet şi 
vă doresc toate cele bune. 

♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Mulţumim şi noi. Înainte de a da cuvântul, domnului Geo 
Popa vreau să subliniez domnilor consilieri că practic, am finanţat  parţial manifestările unde 
au venit cei mai buni chirurgi din România, cei mai buni matematicieni din lume şi astăzi 
academicieni. Acţiuni de înaltă ţinută. 
      ♣ Dl Geo Popa, director Centrul de cultură "George Apostu": Domnule preşedinte, 
domnilor vicepreşedinţi, doamnelor şi domnilor consilieri, ceea ce aţi dovedit dumneavoastră 
astăzi aici,  vorbeşte despre faptul că Bacăul poate fi un punct de referinţă un punct de plecare 
la ceea ce înseamnă susţinerea fenomenului cultural românesc. Susţinerea fenomenului cultural 
românesc, care înseamnă pe de o parte punerea în valoare a moştenirii culturale dar în acelaşi 
timp să dovedească că poporul român nu este sărac în valori, vrea să dovedească că poporul 
român îşi respectă valorile, iar votul dumneavoastră de astăzi, dovedeşte încă odată dacă mai 
era nevoie de spus, că acolo unde există minte există şi putinţă. Vă mulţumesc încă odată 
pentru gestul dumneavoastră şi vă rog să fiţi alături de Centrul de cultură "George Apostu" de 
tot ceea ce întreprinde el, vă rog să fiţi alături de invitaţii noştri astăzi la întâlnirea de la 
Consiliul judeţean, şi mai apoi de la Sala Ateneu a Filarmonicii "Mihail Jora" pentru o seară 
minunată pe care o dăruim Bacăului cu invitaţii de onoare pe care îi are în aceste zile. Vă 
mulţumesc încă odată. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumim şi noi. 

 
      ◄ Se trece la punctul Diverse din ordinea de zi şi se d ă cu vântu l domnului consilier 
Burcă Eugen pentru a prezenta Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului 
de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul al III-lea 2009.   
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumim. Dacă sunt observaţii?! Dacă nu, 
mulţumesc Consiliului judeţean şi pentru votul acordat la Consiliul de administraţie la 
Aeroportul Internaţional „George Enescu”. Deci doamna Munteanu Maria a întrunit 29 de 
voturi „pentru” şi la domnul Staicu Mihail Cristian, 29 de voturi „pentru”. Voiam doar să vă 
mai subliniez câteva repere din CV domnului Staicu. Deci absolvent al Facultăţii de inginerie 
Aerospaţială din Bucureşti, secţia instalaţii şi echipamente de bord, licenţiat în sisteme de 
navigaţie inerţială cu stabilizare de tip geometric. Studii aprofundate vis-a-vis de sisteme de 
navigaţie aeriană la Universitatea Politehnică Bucureşti a absolvit şi facultatea de Ştiinţe 
politice "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi master în managementul aeronautic, de la 
Universitatea Politehnică Bucureşti, între 2005 şi 2007. Mi-a mai reţinut atenţia două chestiuni 
importante din CV-ul dânsului pe care îl aveţi anexat: posibilitatea de a lucra eficient sub 
presiunea termenilor limită, (şi chiar în cazul Aeroportului Internaţional este o abilitate) şi mai 
este şi un volum de poezii publicat "Doar o zi în lumea zimbrilor". De astăzi domnule Staicu, 
nu o să aveţi doar o zi în lumea zimbrilor, o să aveţi mai multe. Domnule Staicu, vă rog să vă 
prezentaţi consilierilor judeţeni, care v-au acordat creditul cu 29 de voturi „pentru”. 
      ♣ Dl Staicu Mihail Cristian, director: Domnule preşedinte, onorată asistenţă, mulţumesc 
pentru voturile dumneavoastră şi pentru încrederea acordată. După cum aţi văzut, ca şi profesie 
sunt inginer de aviaţie, am aceste studii făcute, iar  ca şi experienţă profesională am lucrat în 
cadrul companiei Carpater din Timişoara unde am urcat aproape toate treptele ierarhice 
domeniului meu. Întâi inginer, apoi inginer şef, administrator pentru lucrările de hangar 
schimburi de experienţă în Suedia şi în Elveţia, după care am fost manager pe probleme 
operaţionale. Dovadă că acum momentan ocup funcţia de director operaţional în cadrul 
Aeroportul Internaţional Bacău.  Dorinţa  mea este, (şi nu doresc să vă reţin prea mult), având 
avantajul tinereţii şi experienţa profesională acumulată până acum, şi fiind şi băcăuan de 
origine am o anumită mândrie, doresc să pun umărul la modernizarea acestui Aeroport, prin 
diferite metode, ori o concesiune, ori alte metode. Metode sunt mai multe. Dorinţa este de a 
face ceva aici în Bacău de a duce Aeroportul Bacău printre primele Aeroporturi din România. 
Oricum Aeroportul Bacău a crescut destul de mult şi ca număr de pasageri, şi ca număr de 
companii şi vrem ca acest Aeroport să-l facem să crească şi mai mult. Cu aceste dorinţe închei 
şi vă mulţumesc foarte mult pentru votul acordat. Îmi cer scuze de emoţii. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim şi noi. Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu 
vă mulţumesc pentru solicitudinea manifestată astăzi. 

 
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 14.11.2009 drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
             PREŞEDINTE,           
                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI      
            Dragoş  BENEA                                                      
                                                                                           Elena Cătălina  BRUMĂ 
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