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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

Compartiment de lucru consilieri judeţeni 

Nr.17150 din 21.09.2021 

 

    PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 21.09.2021, în şedinţa extraordinară 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.236 din 13.09.2021 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

  Din totalul de 37 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi în sală 36 de consilieri absentând 

doamnul consilier Vreme Valerian. 

          Având în vedere problemele de pe ordinea de zi, la şedinţă au fost invitaţi să participe: doamna 

Lenuţa Ardeleanu, director SPJD Bacău, doamna Bîrzu Daniela Silvia, director la Colegiul Naţional de 

Artă „George Apostu” Bacău, directori executivi şi directori executivi adjuncţi ai direcţiilor aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean,  reprezentanţii mass-media.  
 Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Valentin Ivancea.  
 

  ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, bine aţi venit la 

şedinţa extraordinară a consiliului judeţean.    

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

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 12.08.2021; 
 

 

  
 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  proiectului privind Concursul de idei grafice cu tema 

,,Semne-simbol la hotarele județului Bacău în viziunea tinerelor talente” și a acordului de 

parteneriat între Județul Bacău și Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău  în vederea 

organizării și  desfășurării concursului de idei grafice cu tema „Semne-simbol la hotarele 

județului Bacău în viziunea tinerelor talente”; 
  Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

3. Proiect de hotărâre privind inventarierea anuală a bunurilor aparținând domeniului public și privat 

al județului Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bacău, pe anul 

2021; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 119, km. 25+740-27+993, la Ciucani, 

Județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 

finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și 

modernizare DJ 119, km. 25+740-27+993, la Ciucani, Județul Bacău”, în cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km.17+000 - 21+180, 

L=4,180 km, județul Bacău” , prin Programul Național de Dezvoltare Locală; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 

finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și 

modernizare DJ 117, Poduri, km.17+000 - 21+180, L=4,180 km, județul Bacău”, prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Reabilitare și Modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea-Uzului-

Dărmănești- DN 12A, km 41+000-62+103, județul Bacău” ( sector de drum studiat de la km 

44+800 la km 51+100, pe o lungime de 6,30 km), în cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Locală; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 

finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și 

Modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea-Uzului-Dărmănești - DN 12A, km 41+000-

62+103, județul Bacău” (sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100, pe o lungime de 

6,30 km), în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență       

  Socială și Protecția Copilului Bacău și Asociația ,,Centrul Daniel,, în vederea organizării și 

  desfășurării celei de-a IX-a ediții a Festivalului „Stea printre stele” Bacău România; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

  Punctul 11 se retrage de pe ordinea de zi, conform prevederilor art.136 alin.(11) din Codul 

administrativ, cu modificările şî completările urterioare: „Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate 

renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia”. 

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

    
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la ordinea de zi prezentată cu 

menţiunea că penultimul puct s-a retras de pe ordinea de zi. 

 Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 

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 x   

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 x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

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 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 12.08.2021. 
 

   ♣ 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 
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anterioare. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 12.08.2021. 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul-verbal al şedinţei 

anterioare. 

      Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul-verbal al şedinţei anterioare şi se aprobă  în 

unanimitate. 

  
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTR 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE  

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

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 x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Birzu Ilie             x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

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 2 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului privind Concursul de idei grafice cu 

tema ,,Semne-simbol la hotarele județului Bacău în viziunea tinerelor talente” și a acordului de parteneriat 

între Județul Bacău și Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău  în vederea organizării și  

desfășurării concursului de idei grafice cu tema „Semne-simbol la hotarele județului Bacău în viziunea 

tinerelor talente”. 
 

    Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

 ♣ Dna Bîrzu Daniela Silvia, director, Colegiul Naţional „George Apostu” Bacău: Buna dimineaţa, 

domnule preşedinte, bună dimineaţa domnilor consilieri. Este o provocare pentru noi şi cred că nu vom 

dezamăgi pe nimeni deoarece propunerea dumneavoastră cred că se bazează pe rezultatele pe care noi le-am 

demonstrat de-alungul timpului. Avem absolvenţi de mare valoare de care presa a vorbit foarte mult timp, 

este vorba de Ovidiu Rusu cel care a obţinut media 10 la admiterea la Bucureşti, la Facultatea de Arte care a 

terminat licenţa şi masterul cu media 10 şi acum este asistent la Facultatea de Arte din Bucureşti. Deci, este 

plecat de la noi un copil foarte bun. De asemenea, este vorba de Alexandru Şerban Bălan, un arhitect tânăr 

care s-a şi impus în municipiul şi în judeţul Bacău cu foarte multe proiecte pe care le-a realizat şi cred că 

dumneavoastră ştiţi despre cine este vorba. Nu sunt numai ei absolvenţi cu care noi ne mândrim dar s-au 

mediatizat foarte mult rezultatele muncii lor. Noi, din punctul nostru de vedere suntem foarte bucuroşi să fim 

implicaţi în astfel de proiecte şi chiar am dori să ne spunem părerea şi să facem dovada creativităţii noastre 

în mult mai multe proiecte atât cu dumneavoastră cât şi cu orice altă entitate juridică din Bacău. Noi sperăm 

să fiţi încântaţi de ceea ce vor realiza elevii noştri pentru că vă pot garanta că sunt foarte creativi iar munca 

lor va fi răsplătită prin faptul că ceea ce vor creea se va vedea de către toată lumea şi va fi un motiv de 

mândrie pentru judeţul Bacău. Vă mulţumesc. 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă mulţumesc şi eu doamna director. Tocmai ăsta a fost şi rostul 

acestei propuneri, acesta a fost motivul pentru care ne dorim o colaborare care să fie astăzi doar începutul, 

pentru a putea dezvolta tinerele talente pe de o parte iar pe de altă parte eu vă spun că o să rămânem surprinşi 

de ideile tinerilor din Colegiul Naţional de Artă şi dacă nu mă înşel cred că domnul arhitect de care aţi vorbit 

lucrează în Bacău cu domnul arhitect Cătuneanu. Eu cred că o să fie doar începutul şi ne dorim ca tocmai pe 

lângă  promovare să vedem şi cum gândeşte un tânăr din Bacău care este  la Colegiul Naţional de Artă. 

 ♣ Dl Şova Sorin, consilier: Aş avea o propunere. Pentru a nu avea o notă particulară să ne adresăm 

unui singur liceu aş avea propunerea să se lanseze la toate liceele din judeţul Bacău dacă nu chiar şi în ţară 
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pentru că am văzut o siglă foarte frumoasă şi cred că doamna director ştie, emblema oraşului Moineşti este 

făcută de un tânăr din liceul la care dânsa este manager  şi cred că ar fi de bun augur să lansăm la toate 

liceele din judeţul Bacău nu numai cu predilecţie la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” . 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Să înţeleg că faceţi un amendament sau este doar o propunere? 

 ♣ Dl Şova Sorin, consilier: Este doar o propunere. 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vreau să vă spun rostul acestei propuneri pentru că, Colegiul 

Naţional de Artă este Colegiul Naţional de Artă. Am putea să lansăm un concurs mai larg dar ne-ar lua foarte 

mult timp, noi am pus problema dintr-un punct de vedere pragmatic această problemă şi cred că o colaborare 

între Colegiul Naţional de Artă şi Consiliul Judeţean este tocmai pentru faptul că dânşii fac artă acolo nu 

altceva. Acesta este motivul pentru care am ales Colegiu Naţional de Artă Bacău şi tocmai din cauza asta 

cred că,  să lansăm o invitaţie largă la nivelul tuturor liceelor n-am face decât să îngreunăm această misiune. 

Noi chiar vrem să ducem acest lucru până la capăt, vreau ca simbolistica reprezentativă a judeţului Bacău să 

se realizeze şi după ce se va câştiga premiul noi o să facem un proiect pe totem şi o să înlocuim toate 

semnele din judeţul Bacău. Tocmai pentru o rapiditate şi un pragmatism. Sunteţi convins că la Colegiul 

Naţional de Artă s-au adunat toţi cei care au idei artistice în sensul acesta.  
 

         Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 35 

de voturi pentru. Domnul consilier Bîrzu Ilie nu participă la vot. 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTR 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE  

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

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 x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Birzu Ilie             -   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

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 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind inventarierea anuală a bunurilor aparținând domeniului public 

și privat al județului 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 în 

unanimitate.
       

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        x   

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 x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrâu Ilie         x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

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   
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◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 

Bacău, pe anul 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  în 

unanimitate.

 
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 x   

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 x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

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 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 119, km. 25+740-27+993, la Ciucani, 

Județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Am o întrebare tehnică. Am văzut acolo în deviz la cursul valutar o sumă 

din 2019 cu 4,70 lei. Nu trebuie actualizat la 2021? 

♣ Dna Ardeleanu Lenuţa, director SPJD Bacău: Aşa a fost trecut la devizul general. 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Şi aşa a rămas? La acelaşi curs valutar? Mi se pare că ar fi trebuit 

actualizat la cursul valutar de astăzi. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Aşa prevăd instrucţiunile. 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Am înţeles. Mulţumesc. 
 

             Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă  în 

unanimitate.

 
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 x   

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 x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Bîrzu Ilie           x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

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 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu 
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se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare 

DJ 119, km. 25+740-27+993, la Ciucani, Județul Bacău”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Locală. 
 

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 în 

unanimitate. 

 
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 x   

  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 x   

15 Hîrțescu Roxana x   

16 Isvoran Vasile x   

17 Bîrzu Ilie x   

18 Marcu Costică x   

19 Munteanu George x   

20 Melinte Ion x   

21 Mititelu Mihai x   

22 Nechita Neculai x   

23 Necula Cosmin x   

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 actualizați pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km.17+000 - 21+180, 

L=4,180 km, județul Bacău”, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 
 

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 în 

unanimitate. 

 
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 x   

  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 x   

15 Hîrțescu Roxana x   

16 Isvoran Vasile x   

17 Bîrzu Ilie x   

18 Marcu Costică x   

19 Munteanu George x   

20 Melinte Ion x   

21 Mititelu Mihai x   

22 Nechita Neculai x   

23 Necula Cosmin x   

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 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu 

se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare 

DJ 117, Poduri, km.17+000 - 21+180, L=4,180 km, județul Bacău”, prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală. 
 

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 în 

unanimitate. 
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTR 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE  

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

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 x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Birzu Ilie             x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

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  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și Modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea-

Uzului-Dărmănești- DN 12A, km 41+000-62+103, județul Bacău” (sector de drum studiat de la km 

44+800 la km 51+100, pe o lungime de 6,30 km), în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Intervenţia nu este la proiect, dar profit de faptul că este 

doamna Ardeleanu aici şi se discută despre drumuri. La solicitarea primarului comunei de la Mănăstirea 

Caşin, doamna Adriana Enache vin cu rugămintea către SPJD să se intervină la DJ115. Încă din luna 

februarie SPJD a promis că în trimestrul al II-lea va interveni la drum. Drumul este cu rigole colmatate, s-

a lucrat la marcaj dar trebuie intervenit pentru că în punctul Prisaca podul este afectat şi este pus în  

pericol accesul către cabana Scutaru, către Păstrăvărie, către un număr de 50 de locuinţe la punctul 

Ghioina şi chiar la cel mai important monument natural al judeţului Bacău – Cascada Buciaş. Aşadar, 

doamna Ardeleanu, ştiu că aţi fost acolo, au fost de la Serviciul de drumuri dar nu s-a mai continuat cu 

nimic. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Avem răspunsuri.  

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Răspunsul este acţiunea, trebuie acţionat. 

♣ Dna Ardeleanu Lenuţa, director SPJD Bacău: Vreau să vă spun că am avut o discuţie cu doamna 

primar, inclusiv pe e-mail astăzi. Lucrările care se vor desfăşura acolo sunt finanţate de la Fondul de 

Intervenţie al Guvernului, bani am primit foarte puţini faţă de cât am solicitat, în jur de 20%. Noi am 

promis că facem aceste lucrări, aşteptăm să vedem ce o să se întâmple la o  rectificare bugetară, dacă ni se 

mai alocă nişte bani, dar odată ce am promis că facem, vom face. 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am o singură intervenţie şi eu aici domnule consilier şi dacă 

tot suntem la discuţia asta vreau să vă spun că se referă la Fondul de intervenţie pe calamităţi. Eu am 

sesizat următorul lucru şi nu cred că, cu totul întâmplător am sesizat acest lucru, am sesizat că din ceea ce 

noi am solicitat la nivel judeţean (făcând o analiză pe fiecare localitate în parte) s-a alocat de la Guvern 

30% . Avem o situaţie care, chiar poate fi discutată fără nici o problemă. Măgura de exemplu, avem un 

pod acolo, cum  să repar acel pod dacă mi s-a dat 30% din valoare?  Cum să intru să repar acolo? Ori îl 

fac tot ori nu-l fac. Asta este situaţia reală referitoare la modul cum s-a alocat. Mai este un aspect: m-am 

uitat pe ceea ce s-a publicat aseară pentru anul  2020 - 2021 şi apar nişte diferenţe extraordinare dacă tot 

vorbim de echilibru. Livezi 175, Pîrjol 1073, doar Scorţeni 113, doar zonele calamitate. Fiind vorba de 

calamitate eu am o situaţie foarte clară, pe ceea ce înseamnă situaţia de la nivelul judeţului în ceea ce 

priveşte calamităţile şi noi am rămas exrem de descoperiţi din punctul acesta de vedere. Chiar dacă nu era 

subiectul dar dacă tot aţi spus lucrul acesta, noi încercăm să facem dar în limita fondurilor alocate şi pe 

urgenţe. Nu poţi să începi un obiectiv dacă şti că nu îl termini. Mi bine nu îl începi. Nu ştiu cum s-au 

repartizat, dar s-au repartizat într-un mod în care noi nu putem să realizăm obiectivele. Cu 30% ce putem 
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să facem din ceea ce s-a alocat? Asta este realitatea şi să ştiţi că putem să vă dăm cu probe la ceea ce v-

am spus. Să ştiţi că suntem în şedinţă ca să găsim un echilibru pe anumite zone şi nu dezechilibru. 

♣ Dl Cucerescu Ion, consilier: Nu ştiu dacă aţi reuşit domnule consilier să vă uitaţi pe situaţia care a 

apărut aseară. Îmi pare foarte rău să vedem sumele acestea, am avut o şedinţă destul de încordată, aţi venit 

aici cu actualul dumneavoastră preşedinte, ne mustraţi pe noi că am făcut nişte rectificări, că am împărţit 

banii incorect şi vedem acum de la Guvern venite nişte sume care sunt numai pe situaţii de urgenţă. Nu 

mai suntem în situaţia când împărţim la drumuri să se facă sau să nu se facă o groapă ori un drum 

comunal. Sunt bani repartizaţi pentru calamităţi şi nu ştiu cum, anumite comune unde avem o anumită 

conducere au primit foarte mulţi bani, mult mai mulţi bani decât alte comune în care este o altă conducere 

şi după asta aţi mai venit şi mai ieşiţi şi public, partidul dumneavoastră, împreună cu preşedintele 

partidului să ne mustraţi că  noi facem rectificări şi că împărţim banii politic. Da, o să mai facem 

rectificări exact din motivul acesta, că banii veniţi de la Guvern sunt împărţiţi aiurea şi îmi asum ce spun.   
 

            Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă în 

unanimitate. 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTR 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE  

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

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 x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Birzu Ilie             x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

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 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu 

se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și Modernizare 

DJ 123, limită județ Harghita-Valea-Uzului-Dărmănești- DN 12A, km 41+000-62+103, județul Bacău”  

( sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100, pe o lungime de 6,30 km), în cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală. 
 

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 în 

unanimitate. 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTR 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE  

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

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 x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Birzu Ilie             x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

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   
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 ◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Bacău. 
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Aici am să prezint eu pe scurt rostul şi modificările din  

organigrama consiliului judeţean. Aţi citit referatul de aprobare şi aţi văzut acolo ce modificări s-au făcut. Eu 

vă spun că în urmă cu ceva timp (6 – 7 luni de zile) am declanşat un audit la toate stucturile din subordinea 

consiliului judeţean şi inclusiv la aparatul de specialitate. Acest audit a fost finalizat pe fiecare în parte şi în 

funcţie de recomandările auditului şi nu numai şi în urma necesităţilor actuale şi de adaptarea consiliului 

judeţean pe noile cerinţe la nivel european, am propus modificarea unor anumite structuri. Pe de o parte am 

evitat sau am încercat să evit să avem paralelisme între structurile care să îndeplinească aceleaşi atribuţiuni, 

să nu avem dublări de atribuţiuni, să fie extrem de specializată o structură (că este vorba de atrageri de 

fonduri europene, că este vorba de monitorizarea şi urmărirea unor contracte, că este vorba de financiar-

contabil, resurse umane sau monitorizarea şi îndrumarea structurilor din subordine) pe de o parte, pe de altă 

parte am înfiinţat o structură nouă care se va ocupa cu digitalizarea şi tranziţia verde, evident că este pe 

pactul ecologic adoptat la nivelul european, o structură care se va ocupa doar cu acest lucru şi care evident că 

îmi doresc să aibă rezultate cât mai rapide şi să mergem în pas cu noile cerinţe pe de o parte, pe de altă parte 

am înfiinţat o structură care să aibă relaţia directă cu Bruxelles şi cu ajutorul căreia să dezvoltăm 

antreprenorii din judeţul Bacău care va fi la fel, specializată pe acest lucru. Sunt oameni cu experienţă din 

cadrul direcţie de dezvoltare durabilă. Acest lucru s-a realizat prin desfiinţarea unor direcţii, prin desfiinţarea 

unor posturi de director. Din 9 directori o să mai avem 6 şi ceilalţi sunt şefi de servicii care vor lucra în 

directa mea subordine. Mă concentrez pe zona de dezvoltare durabilă pe de o parte, mă interesează atragerea 

de fonduri europene, scrierea de proiecte pe baza strategiei de dezvoltare a judeţului şi cred că acest lucru 

trebuie să fie în directa subordine a preşedintelui consiliului judeţean pentru a vedea rezultatele pe fiecare în 

parte pentru a putea fi monitorizaţi în obţinerea de fonduri europene, în obţinerea de proiecte. Pe de altă 

parte, am creat o structură de control care să fie la nivel preventiv, să fie de îndrumare metodologică atât 

pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean cât şi pentru unităţile din subordine şi pentru a avea un 

răspuns clar, obiectiv şi la timp la petiţiile care ne sunt adresate la nivel judeţean prin serviciul de 

comunicare. Am strâns într-un singur loc o structură la tot ce înseamnă comunicare şi relaţii cu publicul în 

aşa fel încât să fim cât mai aproape de cetăţean. Tot ce înseamnă 544, Ordonanţa 27, transparenţă 

decizională, relaţia directă cu cetăţeanul într-un singur serviciu şi care să aibă o conexiune directă cu 

serviciul de control în aşa fel încât, când suntem sesizaţi într-o problemă să avem pe cine trimite să verifice 

ce se întâmplă într-o structură subordonată pentru că auditul nu poate să facă acest lucru. Serviciul de audit 

trebuie să auditeze sisteme, nu poate să vină ca un sistem de control şi nu în ultimul rând acest serviciu de 

control se va ocupa cu implementarea sistemului de control managerial intern obligatoriu de acum 10 ani, 

dar care s-a tot modificat prin Ordinul nr.600 şi care îl consider extrem de necesar pentru realizarea 

digitalizării la nivelul întregului aparat administrativ al consiliului judeţean cât şi a unităţilor din subordine.  

De asemenea, în cadrul direcţiei de investiţii am creat un serviciu de transport. Ştiţi foarte bine că 

la nivelul judeţului avem probleme legate de transport judeţean şi mai ales că legislaţia de astăzi extrem de 

complexă, extrem de lacunară în realizarea transportului de calitate la nivelul judeţului, cade în 

responsabilitatea consiliului judeţean, ori acest lucru nu se poate face decât specializat. Ca atare, toate aceste 

structuri create le-am urmărit să fie suple, să respecte legislaţia în vigoare respectiv: şef de birou ceea ce 

înseamnă 5 + 1, şef de serviciu 7 + 1, direcţie 15 + 1 de aşa natură încât să fim la nivelul acestor structuri,  să 

fie la nivelul legislaţiei, nici mai mari, nici insuficiente pentru că altfel nu poţi să organizezi nici servicii, nici 

birouri şi nici direcţii. Toate aceste lucruri s-au obţinut prin desfiinţarea unor posturi de director în aşa fel 

încât să facem structuri mai mici dar mai aplicate pe atribuţiile consiliului judeţean în conformitate cu Codul 

administrativ. De asemenea, o să vedem după intrarea în vigoare a noii organigrame (aşa cum am prevăzut şi 

în hotărârea de consiliu judeţean) evident că va avea loc o reducere a schemei de personal la nivelul 

consiliului judeţean cu schimbul de personal rezultată tocmai din aceste reorganizări a unor structuri la 

nivelul aparatului administrativ al consiliului judeţean. Aşa cum am promis ceva timp în urmă (acum 10 luni 

de zile) că îmi doresc o structură suplă, o structură eficientă şi o structură economică, adică să meargă pe 

principiul de economicitate, adică cei trei „e” a unei administraţii.  
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
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♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Unde o să mai aibă loc scăderea?  După cum văd eu, numărul 

de posturi este acelaşi şi după restructurarea pe care aţi propus-o dumneavoastră adică tot 255 de salariaţi. 

Dar paradoxul ştiţi care este? Acum avem personal de execuţie mai puţin decât în organigrama anterioară 

(cea din mai 2020) atunci erau 221 persoane de execuţie şi acum sunt 217. Văd că la cabinetul 

dumneavoastră s-a mărit numărul de membri ai cabinetului – sunt 6, probabil din directori aţi adus în 

cabinet, nu ştiu. Întrebarea mea este: dacă bugetul pentru salarii suferă modificări? În teorie ar trebui să se 

reducă. Este de lăudat că aţi apelat la firma de audit, aşa se face, este firesc.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am apelat la auditul nostru intern. 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Auditul intern, am înţeles. Mă gândesc că dacă aţi fi folosit 

acelaşi audit ca a  domnului Bolojan de la Bihor poate era mai suplă schema şi cheltuielile erau mai mici. 

Mulţumesc.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Mulţumesc domnule consilier. Îmi daţi ocazia să vă explic mai în 

amănunt această organigramă domnule consilier. Vă spun aşa: conform legii şi a Codului administrativ, 

termenul de intrare în vigoare a organigramei este de 30 de zile. Ca atare, cei care se vor muta de pe un 

post pe altul, trebuie păstrată aceeaşi schemă. În situaţia în care după ce intră în preaviz fiecare dintre cei 

care sunt vizati, la care se desfiinţează posturile – sunt structuri noi înfiinţate şi sunt structuri care se 

desfiinţează. Ca atare, trebuie să treacă 30 de zile ca să pot să-i mut într-o structură nou înfiinţată, de asta 

v-am spus că o să fie o altă hotărâre în care o să se aprobe regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului judeţean şi cu o schemă redusă de personal. Am şi scris în hotărâre, dacă v-aţi uitat la art.3, 

alin.2: posturile rămase vacante se vor reduce până la limita de necesitate a fiecărei structuri 

organizatorice din aparatul de specialitate a consiliului judeţean Bacău. Oricum va fi o schemă de 

personal redusă, vom vedea cu cât, pentru că este posibil ca o parte dintre colegii noştri să nu accepte 

acest lucru, să nu accepte să plece în preaviz sau să fie mutaţi de pe o schemă pe alta, atunci am putea 

avea o reducere mai mare sau mai mică, nu pot să estimez în acest moment. Este doar o procedură legală, 

am zis că după îndeplinirea formalităţilor legale de aşezare pe posturi a fiecăruia care se află în consiliul 

judeţean, după care vom vedea exact cu cât se reduce această organigramă. Acesta este un aspect. Al 

doilea aspect: să ştiţi că numărul maxim de posturi la nivelul judeţului este de 700 şi ceva. Noi ne 

încadrăm cu mult sub acest nivel, nu putem compara un judeţ cu altul pentru că se dă în funcţie de  

numărul de locuitori. Ca atare, schema de personal de la nivelul judeţului este dată în funcţie de numărul 

de locuitori, eu trebuie să mă încadrez în ea. Noi am găsit, ca în aceste 700 şi ceva de posturi care ne sunt 

alocate, să micşorăm această schemă şi vă mai spun un lucru domnule consilier judeţean: este doar un 

început pentru că noi mergem pe o structură de personal la nivelul consiliului judeţean şi mi se pare firesc 

ca să începem întâi cu schema de personal de la consiliul judeţean, urmând celelalte instituţii subordonate, 

tot pe acelaşi sistem. Încercăm să le ducem într-o zonă a eficienţei fără să afectăm activitatea şi noi de 

asemeni, trebuie să respectăm anumite proceduri legale pentru că nu vreau ca această hotărâre care se va 

adopta în funcţie de votul dumneavoastră, să mă trezesc dat în judecată şi să pierdem în instanţă pentru că 

nu am respectat toate procedurile legale. Dacă tot mi-aţi adus aminte de domnul preşedinte Bolojan, să 

ştiţi că la o anumită restructurare a avut o problemă din punct de vedere al legalităţii. Eu nu fac 

comparaţii, eu respect foarte mult zona Oradea – Bihor şi într-adevăr se întâmplă lucruri bune acolo, nu 

iau modele dar v-am spus cum procedez. Am plecat pe baza unui audit care să-mi constate anumite 

lucruri pentru a avea o bază legală de la care plecăm nu pentru că mi s-a năzărit mie să restructurez o 

structură ci am plecat de la  o analiză obiectivă a întregului sistem şi am încercat  să corectez acest lucru 

sau  să aduc într-o zonă în care ne interesează. Apropo de funcţiile de conducere: dacă numim un şef de 

serviciu care are un spor de 15 sau 20% la salar nu înseamnă acelaşi cu un post de director, plus, am spus 

în această prezentare un lucru extrem de esenţial, o direcţie înseamnă minim 15 , ori un serviciu înseamnă 

7 + 1. Dacă am o structură nu pot s-o las fără un şef se serviciu. Să ştiţi că nu toate posturile de şef de 

serviciu sun ocupate sau vor fi ocupate, se vor da concursuri pe ele, pe o parte dintre ele şi din punct de 

vedere al eficienţei economice dacă vom plăti mai mult gândiţi-vă că totuşi am redus nişte sporuri, am 

redus structuri mari şi la un moment dat o să vedeţi că undeva într-o proporţie de 10% să reduc schema de 

personal fără a da oameni afară sau fără să las pe cineva fără activitate pentru că în schema de personal 

mai avem şi  locuri libere. Ca atare, reduc la limită pe locurile limită şi îi mut pe fiecare pe structura şi pe 

ceea ce sunt pregătiţi fiecare dintre dânşii pentru că am făcut  o analiză şi pe pregătirea pe care o are în 

structura de specialitate (pregătirea de bază). Dacă este economist să fie la economic, dacă este jurist să 



11 

 

fie la juridic, cam ăsta a fost  principiul pe care am mers. Mă bucur că mi-aţi dat ocazia să intru mai în 

amănunt pe această hotărâre de consiliu judeţean. 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Probabil mai este de lucru, cu timpul ar trebui să fie mai suplă 

organigrama. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Mai concret, dacă îmi spuneţi ce înseamnă mai suplu ca să-mi 

îndeplinesc şi atribuţiunile că aşa noi putem să folosim metafore. 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: În ideea cum aţi spus  dumneavoastră,  probabil cu timpul să reduceţi de la 

250 la ……. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Eu vă spun de pe acum că această hotărârea este primul pas 

pentru a reduce probabil de la 260 undeva la 230. Eu v-am dat şi o proporţie: 8 – 10% în funcţie de 

fiecare cum acceptă pentru că nu vreau să ajungem într-o situaţie litigioasă şi chiar dacă ajungem trebuie 

să fim bine bazaţi din punct de vedere legal, asta era explicaţia mea. 

♣ Dl Bîrzu Ilie, consilier: Am văzut că în toate organigramele vicepreşedinţii au atribuţii, la 

dumneavoastră am văzut că i-aţi lăsat suspendaţi pe vicepreşedinţi, cred că era bine dacă aveau nişte 

domenii stabilite în organigramă nu numai prin delegare.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să vă spun şi motivul: aşa trebuie să apară o organigramă 

pentru că eu nu sunt pe viaţă preşedinte al consiliului judeţean. Peste 3 ani de zile voi da şi eu un examen 

ca şi dumneavoastră şi nu putem să punem şi să stabilesc deja prin organigramă cine, ce şi cum are în 

subordine pentru că, asta ar însemna că oricine vine la conducerea consiliului judeţean să respecte acea 

organigramă sau poate s-o schimbe. Atribuţiile vicepreşedinţilor de consiliu judeţean se dau în funcţie de 

necesităţi şi de pregătire, fiecare se repartizează prin dispoziţie, am posibilitatea legală de a da prin 

dispoziţie, noi am împărţit o parte din atribuţii şi după această reorganizare a instituţiei vom mai reîmpărţi 

anumite atribuţii în aşa fel încât fiecare dintre noi să fie pe specialitatea pe care o are, prin dispoziţie în 

care noi şi acum avem împărţite anumite atribuţii pe cultură, pe SALVAMOT, etc. Nu pot să trec în 

organigramă o anumită subordine directă. Tocmai acesta a fost şi rostul de a nu trece anumite atribuţii. De 

exemplu, administratorul public răspunde de aparatul administrativ, nu am trecut o subordonare directă 

pentru că nu poţi să  adopţi  o organigramă care să-i stabilească deja cuiva ce trebuie să respecte când 

vine în consiliul judeţean şi atunci va trebui automat s-o modifice în funcţie de cum îşi doreşte viitorul 

preşedinte al consiliului judeţean sau actualul. De asta această organigramă arată aşa. 

♣ Dl Panfil Gelu Ionuţ, vicepreşedinte: Chiar dacă părem suspendaţi nu suntem în realitate 

suspendaţie, suntem implicaţi. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Chiar sunt foarte implicaţi, am să încerc să le mai iau de la 

atribuţiuni. (glumesc). 
 

            Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 

34 de voturi pentru şi două abţineri. (doamna consilier Popescu Gagiu Ştefana şi domnul consilier Boca 

Laurenţiu). 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTR 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE  

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu   x 

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

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 x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Birzu Ilie             x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

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   

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să facem o şedinţă ordinară a consiliului judeţean la sfârşitul 

lunii, avem deja câteva proiecte pe ordinea de zi, nu cred că vor fi foarte multe pentru că deja acum  s-au 
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adunat la această şedinţă extraordinară şi dacă tot le aveam pregătite le-am şi trecut. Pe noi ne interesa în 

primul rând partea de adoptare a indicatorilor tehnico-economici pe de o parte şi asta a dat caracterul de 

urgenţă. În altă ordine de idei, să ştiţi că în următoarea perioadă fără să fac un anunţ, vor urma 

reorganizări şi în instituţiile din subordine în funcţie de fiecare pentru că este o muncă laborioasă şi 

extrem de complexă pentru că nu ne jucăm cu destinele oamenilor doar ca să facem reduceri ci doar ca să  

eificientizăm. 

 ♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: În primul rând vreau să vă felicit pentru faptul că începeţi să  

digitalizaţi consiliul judeţean cred că şi Primăria Bacău ar trebui să ia un exemplu în acest sens. În al 

doilea rând, aţi zis  dumneavoastră că nu vreţi să faceţi comparaţie dar noi am cam vrea să facem 

comparaţie  pentru că ne-am uitat aseară în Monitorul Oficial şi am rămas stupefiaţi pentru că judeţul 

Bacău pe calamităţi a primit 2 milioane 93 de mii de lei iar judeţul Cluj de unde primarul Municipiului 

Cluj face parte din echipa câştigătoare, a primit 69 de milioane 800 de lei adică de vreo 20 de ori mai 

mult decât judeţul Bacău. Aş vrea să facem o comparaţie totuşi domnule preşedinte pentru că nu este 

corect şi ar trebui să zicem lucrurilor pe nume, că dacă alegerile interne ale PNL în momentul de faţă 

afectează atât de mult ţara şi guvernarea, ar trebui să zicem şi noi acest lucru pentru că nu se poate ca 

diferenţa să fie atât de mare între judeţul Cluj şi judeţul Bacău.  

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vom încerca să echilibrăm lucrurile. Mai aveam să răspund la o 

întrebare şi anume la faptul că la cabinetul meu au mai apărut două posturi şi vă spun şi de ce. Nu sunt 

neapărat să fie ocupate dar să ştiţi că, Codul administrativ aşa prevede, prevede numărul de posturi de la 

cabinetul preşedintelui consiliului judeţean. Ştiţi foarte bine că aici, în această zonă există o posibilitate 

legală de aţi alege oamenii cu care lucrezi. Ca atare, mie îmi trebuie un cabinet puternic şi nu neapărat de 

a da posturi unor directori pe care le-am desfiinţat funcţiile. Nu. Conform legii, directorii care şi-au 

pierdut funcţiile vor ocupa o funcţie similară dar conform prevederilor legale, din cele disponibile, adică 

trebuie să le ofer un post de şef de serviciu. Nu pot să-l duc în cabinet. Asta ca să explic acest lucru şi să 

nu las deschisă nici o paranteză şi nici o interpretare. 

 ♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Fac o completare la ceea ce a spus domnul consilier Pleşca Bogdan 

şi vreau să spun că unele judeţe iau cu mult mai mult iar altele mai puţin. Aţi spus că o să încercăm să 

echilibrăm dar din păcate în aprilie când s-au împărţit bugetele chiar am zis: haideţi să oprim această 

competiţie permanentă între partidele care vin la guvernare dar aceasta continuă din păcate.  

 ♣ Dl Pravăţ Silviu Ionel, consilier: Sunteţi la guvernare, domnule Boca! Încercaţi să mai îndreptaţi 

lucrurile dacă puteţi! 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă spun aşa, legat de echilibrare: Motivul pentru care s-a 

rectificat într-un anume mod, s-a făcut printr-un amendament. Noi suntem în instanţă să ştiţi. O să vedem, 

nu mă antepronunţ, dar vă spun că s-a făcut în conformitate cu prevederile legale, pe de o parte, pe de altă 

parte, tot acelaşi precedent a generat treaba asta, pentru că nu cred că oricine ar fi în locul meu pe acest 

scaun şi colegii din sală cu mai multă experienţă politică ştiu foarte bine, că cel care nu primeşte nimic de 

la Guvern, trebuie să găsească o pârghie la consiliul judeţean, ori consiliul judeţean trebuie să fie o 

pârghie de echilibrare a acestor lucruri. Este răspunsul pe care vi-l dau chiar dacă s-a vehiculat politic, s-

au luat poziţii publice, nu am ieşit să speculez acest lucru, nu am ieşit să intru în competiţia care se 

desfăşoară în cadrul PNL. Fiecare cu destinul lui. Pe mine mă interesează să echilibrez şi să fiu pe cât se 

poate de corect cu colegii, care nu au primit nici un ban de la Guvern.  
    

◄ Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Valentin Ivancea declară închise lucrările 

şedinţei  extraordinare a Consiliului Judeţean  Bacău din data de 21.09.2021  pentru care s-a încheiat 

prezentul proces-verbal. 
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