
  
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 
                                                             PROCES - VERBAL 

 
încheiat astăzi, 12 mai 2006, în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Judeţean Bacău 
 

 Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.106 alin (2) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, prin Dispoziţia nr. 74 din 
05.05.2006 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică 
în presa locală şi prin afişare. 
      Din totalul de 37 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 36 de consilieri 
absentând domnul consilier Rotaru Ion.   
    Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
   Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 
          Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Benea Dragoş prezintă spre aprobare 
următorul proiect al ordinii de zi:  
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului judeţean din 20.04.2006. 
  

2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la "SC PARC 
INDUSTRIAL HIT"SRL Hemeiuş. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară 

al Consiliului Judeţean pe anul 2005. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sesiunii de achiziţie publică a unor 
proiecte din domeniul asistenţei sociale, a sportului şi culturii şi a procedurilor 
de acordare a finanţării nerambursabile. 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 

proiectul tehnic pentru realizarea investiţiei "Consolidare pod din B.A. pe 
D.J.206 A km 15+470,Găiceana-Dealu Morii". 

 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea funcţiilor publice, organigramei şi 

statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean 
Bacău. 

 
7. Informare privind propunerea de dezvoltare a Coridorului de Transport Vest-

Est. 
 

    8.Diverse. 
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      Proiect de hotărâre privind participarea unei delegaţii a Consiliului   Judeţean 
Bacău la festivităţile de comemorare a poetului Mihai Eminescu. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vreau să vă informez că la sfârşitul acestei 
şedinţe la punctul de „Diverse” vom distribui informarea care a solicitat-o domnul 
consilier Dogaru, informare privind derularea creditului pe care l-am aprobat în luna 
august anul trecut (2005). Materialul  a fost gata pe data de 9 mai, a.c. şi astăzi veţi 
intra în posesia lui, şi-l vom dezbate sau vom discuta pe marginea lui, la viitoarea 
şedinţă ordinară a Consiliului judeţean sau extraordinară dacă vom mai avea alta până 
atunci. Repet, informarea care va fi distribuită astăzi nu are caracter de punct pe 
ordinea de zi, ci pur şi simplu este răspuns la solicitarea domnului consilier. 
         
         Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni   dacă  
au observaţii cu privire la ordinea de zi prezentatǎ. 
 
     Nefiind observaţii se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
 
     ◄ Se trece la primul punct din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar 
general Traian Milon pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 
anterioare. 
 
      ♣ Dl Milon Traian, secretar general: Potrivit prevederilor art.43 alin.(6) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,”înaintea fiecărei şedinţe secretarul 
pune la dispoziţie consilierilor, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe 
care ulterior îl va supune spre aprobare”. Având în vedere că s-au realizat prevederile 
mai sus menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună la vot procesul-verbal al 
şedinţei din 20 aprilie 2006. 

 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă  
au observaţii cu privire la  procesul verbal prezentat. 
 

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

 
      ◄ Se trece la  punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director 
executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive la  proiectul de 
hotărâre privind  majorarea capitalului social la S.C. „PARC INDUSTRIAL HIT" 
SRL Hemeiuş. 
 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: S.C. „PARC INDUSTRIAL HIT” SRL Hemeiuş 
este una din investiţiile fanion al Consiliului judeţean Bacău şi chiar a judeţului 
Bacău. Este vorba  de peste  6,3 milioane de euro care au fost atraşi de la  uniunea 
europeană şi respectiv Guvernul României. Este adevărat că, atunci când fostul 
Consiliu judeţean a aprobat investiţia aceasta, au fost puţin optimişti în ceea ce 
priveşte umplerea Parcului. Practic noi acum suntem într-o situaţie delicată şi va 
trebui să luăm o hotărâre politică aici, cât susţinem "Parcul HIT" ca finanţare la 
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Consiliul judeţean. Din informaţiile noastre rezultă că umplerea acestui Parc nu se 
face într-un timp scurt. De aceea ar trebui ca cei din conducerea executivă a Parcului, 
să ne spună, dar foarte cinstit care este orizontul de aşteptare pentru noi, să ştim cât 
finanţăm acest Parc, pentru că această soluţie de a da bani pentru utilităţi prin 
majorare de capital, mie personal nu mi se pare normală şi nu ştiu dacă este chiar 
legală. Şi apoi cei de la Parcul HIT în loc să se ocupe de probleme de marketing de a 
aduce societăţi pentru a umple acest Parc, tot timpul trebuie să facă acte adiţionale la 
Registrul Comerţului pentru majorare de capital. Eu propun executivului Consiliului 
judeţean să găsească o soluţie pentru o altă  finanţare periodică de majorare de 
capital, dar nu înainte de a ne spune domnul director Iordache Adrian care este 
orizontul de aşteptare pentru umplerea acestui Parc. 
      ♣ Dl Iordache Adrian, director „Parc HIT” Hemeiuş: Am ţinut să iau cuvântul 
în această şedinţă de consiliu, pentru că am considerat că sunt nişte probleme care 
trebuie prezentate cu informaţii suplimentare sau cu nişte lămuriri. Nu doresc să fiu 
patetic în intervenţia mea, dar  trebuie  să fac anumite referiri la istoricul acestui Parc. 
Aş începe de la acea luptă pentru supremaţia economică pe care judeţul Bacău 
încearcă să şi-o asume în această regiune. Proiectul „PARC INDUSTRIAL HI”  face 
parte din această luptă care se dă pe plan regional pentru a se stabili şi menţine 
anumite poziţii. În această luptă nu avem prea mulţi prieteni şi asta o ştiţi şi 
dumneavoastră foarte bine, şi nici nu avem cum să avem prea mulţi prieteni, pentru 
că interesul local primează atât pentru mediul politic din zonele respective, cât şi 
pentru agenţii economici care sunt direct interesaţi să facă anumite investiţii. Aici 
sunt mai multe de discutat: a se vedea Aeroportul, a se vedea autostrada, centurile de 
legătură, şi aşa mai departe. Toate aceste proiecte sunt parte a unei întregi lupte 
pentru supremaţia economică care se duce cel puţin în această zonă. Aş vrea să revin 
la proiectul HIT. Este nedrept şi nesănătos ceea ce se întâmplă din punctul meu de 
vedere la ora actuală. Există o mare confuzie în ceea ce priveşte acest proiect. Aş vrea 
să spun numai două idei principale, ce nu este HIT-ul: HIT-ul nu este un proiect 
imobiliar aşa cum toată lumea încearcă să-l trateze. Dacă era un proiect imobiliar, se 
umplea într-o lună sau două şi lumea avizată ştie acest lucru. Pe de altă parte chiar 
dacă o să deranjez cu această afirmaţie, Parcul HIT nu este un ghişeft pentru anumiţi 
iniţiaţi, care încearcă să pună mâna pe un anumit spaţiu pentru a-şi rezolva o anumită 
problemă. Încă din faza de proiect HIT-ul a reprezentat un pariu al comunităţii locale 
în direcţia schimbării unui profil economic existent, şi în direcţia schimbării unei 
anumite imagini păguboase din păcate, a comunităţii băcăuane. Nu există o reţetă 
scrisă  consacrată pentru dezvoltarea unui asemenea proiect. Există multe puncte de 
vedere unele pertinente, altele impertinente, unele concrete, altele foarte idealiste. 
Încercăm prin toate mijloacele să cunoaştem cât mai multe din aceste puncte şi să le 
aplicăm la condiţiile locale. Din păcate încep să-mi pun serios întrebări despre dorinţa 
reală a unora, ca acest proiect să devină o reuşită. Aş vrea să dau alte exemple de 
Parcuri din alte zone din ţară, unde toată lumea şi-a dat mâna indiferent de spectrul 
politic. Acele mici proiecte le-au tratat ca o perlă a coroanei  comunităţii respective, 
şi au încercat prin toate mijloacele să-l ducă spre o zonă de dezvoltare. Competiţia 
regională este extrem de dură pe aceste proiecte. Presa a reflectat multe dintre aceste 
conflicte. Desfiinţarea adversarului este una dintre metodele des folosite şi cine este 
interesat pot da câteva exemple din această luptă regională. Prin acest proiect Bacăul 
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şi-a propus să intre pe o piaţă care tradiţional era a altora. Am să vă mai spun o 
chestie pe care am vorbit-o cu mai mulţi dintre dumneavoastră, dar consider că am 
datoria morală să spun acest lucru. Încep să mă întreb din ce în ce mai mult, dacă nu 
cumva există agent de paralele pentru acest proiect unde la ordinea zilei se gândesc 
unii la ce trebuie făcut, ca să-şi rupă gâtul unul sau altul. Am spus-o în public şi în 
diverse discuţii cu dumneavoastră. Ţin prea mult la acest proiect ca să mă cramponez 
de o anumită funcţie. Sunt dispus oricând să fac un pas înapoi dacă există alte 
variante pentru managementul acestui proiect. Acest Parc nu este a lui Adrian 
Iordache şi nici a altei persoane, nici a preşedintelui  Consiliului judeţean. El are un 
singur proprietar de drept care se numeşte Consiliul Judeţean Bacău, care în calitate 
de proprietar, are obligaţia ca împreună cu echipa desemnată să găsească tot timpul 
soluţii. Există soluţii de avarii, există soluţii de intervenţii, există soluţii pe termen 
scurt şi soluţii pe termen lung. Parcul HIT este o investiţie de rang înalt, care trebuie 
tratată ca pe o perlă măcar pe o perioadă care să o ştim şi noi. Obligaţia mea în 
calitate de director general al Parcului, este să vă prezint informaţii şi situaţii reale, să 
vă propun variante, iar treaba dumneavoastră este să decideţi. Până îşi va atinge 
nivelul de profitabilitate acest Parc, va fi o problemă suplimentară pentru Consiliul 
judeţean. Haideţi să încercăm să facem din acest proiect un succes, pentru că va fi 
pentru întreg judeţul Bacău. Dacă lucrurile care ni le-am propus se vor întâmpla cu 
adevărat, toată lumea va avea de câştigat, dar în primul rând comunitatea locală. 
Avem cel mai mare potenţial de dezvoltare fizică din toate proiectele de Parc 
Industrial din România. Prin disponibilitatea celor două consilii locale, Consiliul 
local Hemeiuş şi Consiliul local Mărgineni, avem aproape 300 de ha de teren verde 
dispus pentru dezvoltare în continuitatea Parcului Industrial. Acest Parc a avut foarte 
multe deservicii încă din faza lui de proiect. ( şi dumneavoastră ştiţi foarte bine de 
când s-a început cu acea reclamaţie primită de la Bacău de când Parcul era la 
jumătate din realizarea lui cu sesizarea făcută la OLAF (oficiul de luptă a fraudei de 
la uniunea europeană ). S-au făcut controale şi s-a dovedit că nu s-a găsit nimic. Dar 
acea chestie undeva pe internet există şi Parcul HIT este în atenţia OLAF. Deci, s-au 
vehiculat nişte chestii urâte că Iordache a luat bani, că Lupu a luat bani, că Benea a 
luat bani, numai chestii de astea aruncate şi ne-demonstrate. Au ajuns în presa locală 
nişte afirmaţii total ne-documentate din păcate, şi asta o spun cu reproş ca un om care 
a lucrat ani buni în presă, nici măcar nu s-a dat un telefon măcar să întrebe care este 
părerea noastră. S-a ajuns la afirmaţia că cei din consiliul de administraţie iau nu ştiu 
câţi bani, şi primesc nu ştiu ce prime. Stimaţi consilieri, membrii consiliului de 
administraţie de la HIT nu au luat un leu pentru că nu am avut bani. S-a mai afirmat 
că am fost în Olanda şi Germania pe banii HIT-ului. Eu nu am fost niciodată în 
Olanda. În Germania am fost dar nu pe banii HIT-ului. Ultima variantă am auzit 
acum o lună de zile că se dărâmă Parcul, că trebuie să facă ceva Consiliul Judeţean că 
se dărâmă Parcul. Nu domnilor consilieri suntem în perioada de garanţie şi până pe 
data de 30 mai cu acceptul meu direct, acolo unde erau fisuri sau plăci desprinse, noi 
am dat totul jos şi constructorul repară pe cheltuiala lui că până pe 30 mai, mai putem 
beneficia de chestia asta. Noi până la această dată nu am pus nici un leu la reparaţii că 
nu avem dreptul. Au fost reparaţii de câteva sute de mii de euro. Eu îmi pun foarte 
des întrebarea de ce apar mereu aceste probleme cu anumită regularitate, sau sunt 
conflicte personale? Dacă cineva are ceva personal cu mine, haideţi să nu băgăm 
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HIT-ul în treaba asta chiar dacă este conflict politic sau nu este  politic. HIT-ul este 
un proiect pe care toţi trebuie să-l susţinem ca de altfel şi celelalte proiecte cum ar fi 
şi Groapa de gunoi, şi Apa, toate sunt proiecte pe care trebuie să le susţinem. Am fost 
sunat acum două zile de la delegaţia comisiei europene, să mă întrebe ce se întâmplă 
la voi acolo pentru că au văzut articolul. Le-am spus că nu se întâmplă nimic. Îmi cer 
scuze pentru patetismul acestei intervenţii, dar m-am simţit dator să răspund la unele 
întrebări puse, unele nepuse şi chiar aş vrea cu cea mai mare rugăminte la toţi 
consilierii, că sunt dispus să răspund la întrebările dumneavoastră în ceea ce priveşte 
HIT-ul, şi dacă se consideră că cei din conducerea HIT-ului nu au dat răspunsurile 
elocvente şi motivaţii reale, atunci în momentul acela se poate trece şi la alte  chestii.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sigur, intervenţia dumneavoastră va stârni reacţii  
din partea domnilor consilieri. Din punctul meu de vedere a fost un discurs mai mult 
de un lider politic decât de director de HIT. Noi am înţeles ce nu am făcut şi trebuie 
să facem, dar sigur că mulţi consilieri aşteaptă să afle şi ce s-a făcut până acum la 
nivelul HIT-ului. Sigur, orizontul de aşteptare s-a spus deja, dar sigur domnii 
consilieri vor să afle, pentru că au participat la deschiderea acestui Parc. Vor să afle 
contractele care s-au iniţiat de atunci şi până acum, care au fost problemele ridicate în 
aceste contracte. Sigur că este o problemă şi de lobi politic, dar eu personal îmi asum 
această critică, şi cred că nu numai eu. Eu cred că discursul dumneavoastră trebuia 
concentrat mai mult pe problemele tehnice stricte ale HIT-ului şi ce s-a făcut până 
acum la HIT, şi care este orizontul de aşteptare. 
      ♣ Dra Arvinte Codruţa, consilier: Aş vrea să-l întreb pe domnul director dacă 
este motivat şi dacă echipa cu care lucrează este motivată, şi care este părerea 
dumnealui în ceea ce ne priveşte pe noi consilierii judeţeni, pentru că până la urmă 
Parcul Industrial este un Parc cu care noi Bacăul ar trebui să ne mândrim. Aş vrea să-l 
mai întreb dacă ne poate spune, strategia este pe termen lung, sau scurt.? Am înţeles 
că oraşul Cluj se pregăteşte să construiască cel de-al treilea Parc industrial. Nu ştiu ce 
putem face noi, şi dacă tot sunteţi aici să ne spuneţi cu ce vă putem ajuta. Pentru că 
până la urmă nu vorbim doar de bani. Îl susţin pe domnul Chiriac şi susţin şi părerea 
dumnealui, pentru că sunt convinsă că la fiecare 6 luni va trebui să mărim capitalul 
social. Eu cred că ar trebui să găsim o soluţie, să dăm o sumă mai mare de bani de 
care bineînţeles dumneavoastră trebuie să răspundeţi, dar pentru asta avem nevoie de 
o strategie. Recunoaştem sincer. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu  aş mai corecta un pic intervenţia domnului 
Chiriac în sensul că nu numai executivul consiliului judeţean poate să se implice,  toţi 
consilierii judeţeni se pot implica în strategia acestui Parc. Este clar că această 
discuţie de astăzi este bine venită, şi sigur că va avea influenţe pozitive. Dar nu numai 
executivul consiliului judeţean se poate implica ci şi consilierii şi sigur o strategie  
poate fi elaborată împreună cu directorul acestui Parc.  
      ♣ Dra Arvinte Codruţa, consilier: Aş vrea să vă mai spun un singur lucru, că 
directorul Parcului Industrial Cluj, are un salariu de 40 de milioane. Este plătit la rang 
de ministru. 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Expunerea făcută de domnul director Iordache 
aici, mi se pare pertinentă chiar dacă a avut o anumită nuanţă politică, să zic aşa, dar 
s-a adresat în fond Consiliului judeţean pentru a găsi soluţii în vederea rezolvării unor 
probleme cu care se confruntă HIT-ul. Eu spun în nume personal şi poate şi a unor 
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colegi, că această investiţie trebuie păstrată măcar pentru ceea ce a fost concepută 
iniţial. Chiar dacă termenul este ceva mai lung, până când problemele vor fi rezolvate 
şi până când vor veni unităţi care să umple Parcul, transformarea acestei investiţii în 
altceva ar fi după opinia mea o mare greşeală. De aceea, noi suntem chemaţi ca să 
găsim dacă este posibil soluţii tehnice, şi cred că răspunsurile pe care le va da domnul 
Iordache (punctual în legătură cu contractele care le-a avut, cu situaţia în care suntem 
şi orizontul de aşteptare) cred că va  rezolva unele din aceste probleme. Sunt pentru 
menţinerea acestui obiect de activitate la HIT. Problema care a pus-o domnul 
consilier Chiriac cred că a fost înţeleasă exact. Trebuie găsită soluţia de avarie, dar nu 
în modul cum a fost concepută iniţial. Deci, suntem pentru asigurarea fondurilor 
necesare rezolvării acestei soluţii de avarie dar nu prin majorarea capitalului social.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De ce nu prin majorarea capitalului social? Poate 
că este o soluţie şi asta! 
      ♣ D-l Enăşoae Petru, consilier: Printr-o finanţare directă dacă este posibil de 
către Consiliul judeţean şi nu prin SRL HIT Hemeiuş. 
      ♣ D-l Bunea Cristian, consilier: Am asistat din nou la o reacţie care după părerea 
mea este cu totul şi cu totul neavenită din partea colegilor noştri. Mă aşteptam atunci 
când începi să arunci cu pietre în activitatea Parcului Industrial HIT, când începi să 
critici managementul, când începi să critici activitatea laborioasă şi îndelungată care a 
avut-o promotorul acestui proiect, şi cel care a dus până la capăt acest proiect, este 
normal să vii şi cu soluţii. Nu înţeleg un lucru: de ce nu putem oferi aceste soluţii (şi 
mă refer la domnul Chiriac care are un management de altfel performant în judeţul 
Bacău), domnului Iordache măcar în şedinţele de partid, o soluţie pentru aşa ceva. 
Mai nou, acum asistăm la noii veniţi în Partidul Liberal, la confruntări de idei pe care 
probabil nu le împărtăşesc şi nu le discută în cadrul partidului. Deci, a veni aici şi a 
acuza un om care de bine de rău a făcut ceva pentru acest judeţ şi pentru această 
comunitate, mi se pare un lucru absurd. Pentru a nu căuta acum soluţiile 
pompieristice, le-aş numi, de a salva acest proiect care poate duce în perspectivă la 
ceva bun, este după părerea mea, o crimă la adresa acestei comunităţii. O crimă care 
o să mai vedeţi domnule preşedinte şi în ceea ce înseamnă autostrăzi, şi în ceea ce 
înseamnă variantele ocolitoare care acum şi le însuşesc fel de fel de lideri, şi până la 
urmă după părerea mea să facem o secţie de făcut gărduţuri domnule preşedinte, că 
sigur vom aduce bani la Consiliul Judeţean. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am făcut un apel la decenţă şi să nu discutăm 
decât de Parcul Industrial, totuşi. Dacă începem să discutăm stenogramele de la 
partide şi alte afaceri  din municipiul Bacău, ne vom învrăjbi în continuare. 
      ♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Domnule preşedinte, eu revin un pic la 
ceea ce a spus domnul Chiriac, ca întrebare mai mult. Dacă serviciul juridic poate să 
ne spună, dacă această majorare de capital intră într-o zonă a normalului din punctul 
de vedere al legalităţii, gândindu-ne la viitor? 
    ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Există toate avizele la acest proiect şi legalitate şi 
tot. 
    ♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: La ce vreau să mă refer: Facem o majorare 
de capital, dar majorarea de capital se face la SRL, şi ne vom trezi peste doi ani cu un 
SRL cu un capital social de 50 de miliarde, finanţarea probabil că va fi foarte mare, 
dar el să nu aibă nimic în spate. SRL-ul este gol nu are nici un mijloc fix. Dacă aceşti 
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bani se duc într-o direcţie de finanţare a utilităţilor, este clar că nu se va vedea nimic 
în spatele lui. Deci, din punctul ăsta trebuie să ne gândim dacă suntem de acord şi 
trebuie să fim de acord să finanţăm acest Parc pe o anumită perioadă de timp pe un 
orizont minim de aşteptare pe care l-a dat domnul Iordache, că o fi 3 ani, sau 2 ani, 
sau 2 ani şi jumătate, în baza unui contract sau în baza unei convenţii de management 
cu acest consiliu de administraţie. Punctul de vedere era dacă nu o să avem surpriza şi 
poate serviciul juridic ne poate spune acest lucru: ce se va întâmpla  cu această 
majorare de capital peste un an de zile.?  
      ♣ Dl Pricopie Corneliu, consilier: Mai întâi aş vrea să expun pe scurt experienţa 
unui alt judeţ din România şi anume Timişoara, unde după cum ştiţi este un Parc 
Tehnologic şi Industrial HIT care deja anul acesta încheie perioada de graţie şi anume 
3 ani de zile de când s-a tăiat panglica. Şi ei erau îngrijoraţi de faptul că nu au gradul 
de ocupare la aşteptările pe care le-au avut, şi ei încercau să ne prezinte că aveau o 
grămadă de contracte. Deci, nu este nimic nou sub soare. Şi dacă Timişoara se 
confruntă cu astfel de probleme, cu siguranţă nu Bacăul ar trebui să facă excepţie. 
Dar, asta nu înseamnă că noi consilierii Alianţei acuzăm pe cineva. Eu nu am 
remarcat un ton de acuzare astăzi, ci pur şi simplu este o problemă a comunităţii 
judeţului Bacău, care trebuie discutată. Este firesc să o discutăm în cadrul Consiliului 
judeţean şi orice fel de opinie nu poate să ducă decât la rezolvarea situaţiei destul de 
delicate în care ne aflăm. Cred că mai indolenţi am fi dacă nu am discuta, şi am aplica 
metoda "lăsaţi să se întâmple, lăsaţi să se facă". Pe de altă parte vreau să menţionez 
că noi avem nevoie de un lobi concentrat(şi s-a mai discutat nu sunt eu iniţiatorul 
acestei fraze), în care să punem umăr la umăr şi să facem lobi şi pentru Parcul 
Industrial şi pentru alte obiective de interes economic şi de dezvoltare al judeţului sau 
al municipiului. Şi aş da un exemplu (şi poate domnul Bogdan Seto mă poate 
susţine): mă uitam recent acum o zi sau două, pe un material prezentat de Agenţia de 
dezvoltare nord-est, în care se prezentau principalele realizări, proiecte phare 
câştigate de societăţi private din cele şase judeţe aflate în coordonarea sa.  La judeţul 
Bacău era evidenţiată  o societate de prelucrare a lemnului din comuna Tamaşi cu 36 
locuri de muncă. După părerea mea nu cred că era cel mai relevant proiect prezentat 
în acea broşură în condiţiile în care Iaşul venea cu Parcul tehnologic (asta apropo de 
parcuri), şi alte judeţe cu proiecte ceva mai de anvergură şi cred că ar trebui să fie o 
comunicare între noi, între cei care fac lobi judeţului şi regiunii geografice astfel încât 
după ce facem ceea ce depinde de noi să putem cere sau trage la răspundere pe cei 
care se ocupă de probleme să facă şi altceva sau să-şi dea demisia. Mulţumesc 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt perfect de acord cu ceea ce aţi spus 
dumneavoastră.  
      ♣ Dl Pocovnicu Constantin, consilier: Nu cred că pe ansamblu se pune 
problema, sau cineva îşi pune problema, sistării finanţării sau contribuţiei noastre 
financiare la activitatea HIT. Latura profesională mă obligă să sesizez din expunerea 
domnului Iordache, mai degrabă presiuni de alt gen împotriva reuşitei acestui proiect, 
acestui Parc Industrial şi dacă din interese regionale împotriva Bacăului, putem bănui 
cine se află în spatele lor, şi s-a menţionat alte comunităţi locale, gen Iaşi, gen Galaţi, 
poate că ar fi bine ca domnul director Iordache să puncteze măcar un exemplu de 
presiune politică sau economică locală, de o firmă sau un politician care vrea acolo 
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nu ştiu ce depozit de şosete sau atelier de făcut gogoşi sau pâine sau altceva, nu ştiu, 
pentru a pune în acest fel capăt presiunilor ulterioare de acest gen. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Înainte de a da cuvântul domnului director 
Iordache, dau cuvântul doamnei director Hăineală Olga, vis-à-vis de intervenţia 
domnului consilier Drăgănuţă Constantin. 
      ♣ Dna Hăineală Olga, director executiv: În legătură cu majorarea de capital 
social la „PARC HIT” Hemeiuş, informez Consiliul judeţean că până la această dată, 
Consiliul Judeţean are un capital social pentru Parc, o sumă în valoare de 7 miliarde 
962 de milioane. Consemnarea capitalului social până la această dată este făcută la 
registrul comerţului, utilizarea surselor s-a făcut la Parcul Industrial pentru cheltuieli 
operaţionale dar şi pentru cheltuieli de capital. Legea prevede ca la sfârşitul 
perioadelor, sursele de finanţare să se reconstituie în vederea susţinerii capitalului 
social. Deci, din veniturile pe care le va realiza Parcul în curând, sursele de finanţare 
vor putea fi redisponibilizate pentru celelalte cheltuieli ale Parcului. Capitalul social 
nu se diminuează odată cu cheltuirea surselor financiare. 
      ♣ Dna Lungu Tudoriţa, consilier: Doamnă director, există şi o variantă în 
condiţiile în care după o anumită perioadă de timp, se constată că activul net al 
societăţii este inferior capitalului social şi sunt modalităţi de diminuare a capitalului 
social, la nivelul activului net cu pierderea care se produce.  
      ♣ Dna Hăineală Olga, director executiv: Da. Este legea care este dată pentru 
privatizare de fapt şi de drept, care prevede că  situaţia în care societatea prezintă 
semnalul intrării în faliment şi atunci se iau măsuri pentru reducerea capitalului 
social. Până la această dată nu sunt astfel de analize. 
      ♣ Dl Iordache Adrian, director „PARC HIT” Hemeiuş: Referitor la întrebările 
puse de domnişoara consilier Arvinte Codruţa: Prima întrebare a fost cu privire la  
motivarea echipei şi cred că dumneavoastră aţi dat şi răspunsul. Ceea ce vreau să vă 
spun este că acum trei zile doi colegi au părăsit echipa pentru că nu şi-au primit 
salariile de două luni şi dintr-un spirit de fair-play s-au retras şi nici nu am avut ce să 
le spun. Referitor la Parcul de la Cluj, care sunt în proiect cu  TETAROM 3 vă spun 
că a fost TETAROM 1, proiect plecat odată cu al nostru, dar cu un an înainte. Acolo 
a fost o implicare masivă de lobi locali mai ales pe relaţia Germania -Austria,  tot ce 
înseamnă TETAROM este de origine germană şi austriacă, nu sunt pe AITI sunt pe 
HIT-ec care este un domeniu mult mai generos şi includ şi alte domenii de activitate. 
ITI include strict domeniul de tehnologie, informaţii şi comunicaţii, iar HIT-ec 
include şi alte industrii cum ar fi industria auto, un TETAROM fiind şi un important 
producător  de piese auto care intră în componenta HIT-ec. Au atras tot pe varianta 
Germania grupul FIJI care împreună cu  SONY să producă cameră video în zonă. Eu 
nu vreau să mă compar cu directorul de acolo, aş vrea să compar lobiul imens care s-a 
făcut la nivel comunitar prin delegaţii. Pentru că eu cunosc destul de bine reţeta de la 
Cluj, delegaţii pluri-partide care au mers în special pe zona unde se ştie că Germania-
Austria au sensibilitate faţă de zona Cluj -Timişoara şi având în vedere că oraşul Cluj 
este şi un centru universitar foarte puternic, au reuşit într-adevăr să atragă aceşti 
investitori. Dar a fost o treabă de durată. Primul an a lui TETAROM 1 nu a fost foarte 
încântător. Ce vreau să vă mai spun este că ei au şi o altă reţetă de Parc Industrial. Nu 
este reţetă cu totul la gata cum este HIT-ul. Ei au mizat pe amenajarea unor parcele, 
sistematizare, atragere utilităţi, într-o anumită zonă a Clujului, şi închirierea acestor 
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parcele, şi investitorii să-şi facă investiţiile lor pe acele parcele.  Ei au plecat cu preţul 
de concesionare de la 2,5 euro/mp pe an şi au închiriat până la urmă la societatea 
germană (cel mai important investitor de acolo) cu 0,12 euro/mp pe an, deci au 
concesionat teren firmei germane. Dar terenul în Cluj este o afacere în sine, să 
concesionezi şi să nu cumperi. Vis-à-vis de intervenţia sa, domnul  consilier Bunea, a 
folosit cuvântul salvare. Nu cred că trebuie să vorbim de faptul că trebuie salvat HIT-
ul. HIT-ul este pe un grafic, dar încă suntem pe traiectorie, nu suntem  picaţi de pe 
traiectorie şi trebuie să ne ridicăm. La un moment dat am fost sfătuit că nu dă bine la 
consilieri să spui un termen aşa lung că poate se supără. O să-l dăm aşa din pas în 
pas. Dar, de data asta, având în vedere că vorbim, (şi o să vorbim şi de acest punct 
contractul de performanţă), trebuie să vorbim cu cărţile pe masă. Cărţile pe masă, 
sunt aşteptările reale. Regiunea Bacău este înfrăţită şi a fost o delegaţie importantă 
din Bacău la Limoge. Acolo au văzut un Parc care ca suprafaţă seamănă cu HIT-ul. 
Dar acest Parc de la Limoge l-au umplut în 12 ani. Dar l-au umplut cu înaltă 
tehnologie. Deci, nu şi-au făcut probleme. Noi nu o să ajungem acolo, dar vreau să vă 
spun, cam care este trendul în această problemă. Vis-à-vis de intervenţia domnului 
consilier Pricopie, aş da exemplu cu Iaşul. Este acelaşi lucru care s-a întâmplat şi la 
Cluj. Iaşul  a plecat cu 7 luni înaintea noastră. Opt luni de zile a avut două firme. În a 
opta lună a venit SIEMENS care a luat trei sferturi din parcul de la Iaşi. Acest 
SIEMENS a venit pe un lobi masiv făcut pe relaţia cu Austria care a adus la Iaşi 
SIEMENS-ul. Noi avem direcţia noastră, avem un Parc super, avem cu ce să ne 
lăudăm, şi avem şi ce oferi, dacă vine un investitor la Bacău. Şi ca să răspund la toate 
întrebările pe care mi le-aţi pus, vreau să vă spun că există contracte foarte relevante 
cu Macrosoft-ul cu care s-a încheiat un contract pe partea de instruire. Deci începând 
cu luna februarie s-a început prima serie de cursuri Macrosoft pentru tutori la Bacău, 
făcută pe cheltuiala lor. Nu am intrat în parteneriat cu ei. Dar am pus sala la 
dispoziţie într-o primă fază. Problema este să-ţi instruieşti primii oameni care la 
rândul lor ei să asigure pe plan local instruirea altor serii. Acum, cei care au făcut 
instruirea în prima serie sunt în curs de certificare Macrosoft. Proiectul Macrosoft a 
fost discutat şi cu cele două universităţi băcăuane (şi domnul consilier Bontaş care 
este aici de faţă ştie foarte bine), vis-à-vis de participarea şi colaborarea dintre HIT şi 
cele două universităţi pe partea de instruire în ceea ce priveşte Macrosoft-ul. Trei 
companii foarte importante şi-au anunţat dorinţa de a veni, din cele cunoscute pe 
piaţa românească, cum ar fi IBM România, Alcatel România şi Gecad. (Gecad este 
cel mai mare producător de soft-uri din Europa.)  Lucrăm la un proiect acum, la o 
bază de date, împreună cu Iaşul, să înfiinţăm nişte oficii şi să racolăm studenţi direct 
din universităţi. Şi mai avem un proiect cu interesul chinezilor care vor să înceapă 
producţia de computere pe teritoriul României pentru Uniunea Europeană. Vor 
ateriza pe 29 mai la Bucureşti şi pe 30 mai vor fi la Bacău. Deci, este o mare victorie 
pentru că vin chinezii şi la nivelul la care vin. Depinde foarte mult de noi cum le 
prezentăm oferta, dar este foarte posibil ca multe alte companii să spună mulţumim, 
dar mai căutăm. Asta nu înseamnă că s-a prăbuşit pământul peste Bacău dacă nu vin 
chinezii. Vreau să vă spun că este o mare şansă şi l-am actualizat mereu pe domnul 
preşedinte cu vizita acestui grup din China, pentru că într-adevăr este o vizită extrem 
de importantă pentru noi. Deci, îi interesează toate halele din Parc şi ne-au pus şi o 
întrebare foarte direct: dacă până la sfârşitul anului 2006 mai putem construi 20000 
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mp de hale? Deci acesta este nivelul la care gândesc. Deci nu-i interesează producţia 
de calculatoare pentru România, interesează producţia de calculatoare pentru Uniunea 
Europeană. Şi-au dat seama că dacă ar veni în România ar fi o bază, nu la costuri cum 
sunt în China, dar o bază cu nişte costuri relativ joase şi să facă această producţie de 
calculatoare aici. Deci cam astea ar fi cele mai importante contracte. O singură 
menţiune mai am domnule preşedinte, după cum am mai spus, datoriile curente la 
HIT PARC sunt de două miliarde jumătate. Deci un miliard jumătate în două 
săptămâni s-au dus. Mulţumesc. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă  
au observaţii cu privire la  expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
 
       Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată 
şi se aprobă în unanimitate. 
 
      ◄ Se trece la  punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul  doamnei director 
executiv Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară al Consiliului 
judeţean pe anul 2005. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă  
au observaţii cu privire la  expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate`. 
 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, întrucât am 
aşteptat la mapă acel material care am rugat la ultima şedinţă să mi se dea la mapă, 
rog toţi colegii să amânăm acest proiect de hotărâre cu exerciţiul bugetar pentru 
şedinţa următoare, până ne documentăm şi noi vis-à-vis de acea sumă care a fost 
cheltuită pe investiţiile din împrumutul de cinci sute şi ceva de miliarde. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Sunt de acord cu această propunere deşi nu 
vă împărtăşesc punctul de vedere din două motive: Aţi avut acest material la mapă de 
15 zile, este un material extrem de complex şi laborios şi foarte  bine pregătit, 30 de 
pagini. Aţi văzut că numai prezentarea lui succintă a luat peste 30 de minute, într-o 
rumoare totală a sălii. Informarea dumneavoastră are o legătură indirectă cu acest 
material faţă de  informarea care trebuie să v-o fac. Am făcut-o deşi eram obligat să 
deleg să o prezinte în şedinţa ordinară nu în şedinţa extraordinară, dar ca să nu facem 
din Consiliul judeţean un teatru al bătăliilor politice, am preferat să vă dau astăzi  
acest  material şi voi fi de acord şi cu amânarea acestui punct deşi, vă subliniez încă 
odată acest material este extrem de complex, bine pregătit, laborios, pe lege şi 
solicitaţi amânarea lui din cauza unei informări care a fost cerută pe data de 20 
aprilie. Această informare care o să vă parvină astăzi, a fost gata pe data de 9 mai şi 
de aceea nu a intrat astăzi pe ordinea de zi pentru că nu am mai vrut şi nu voi mai 
interveni pe ordinea de zi niciodată cât voi mai fi preşedinte al Consiliului judeţean. 
Dacă dumneavoastră consideraţi că este justificată amânarea acestui material eu 
subscriu acestei propuneri.  
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      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Domnule preşedinte am o întrebare. Dacă 
amânăm acum acest punct implică vreun cost asupra Consiliului judeţean? Asupra 
ne-depunerii execuţiei bugetare la timp? 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Există posibilitatea să mai avem o şedinţă 
extraordinară cauzată de rectificarea pentru salarii la învăţământ. Eu îmi doresc să 
mai avem o rectificare şi să împărţim sumele la investiţiile pe infrastructură la 
calamităţi. Îmi doresc să avem o şedinţă extraordinară cât mai repede şi atunci 
probabil că informarea şi cu materialul care va avea atunci 30 de zile, va fi suficient 
să trecem şi acest punct de pe ordinea de zi. 
      ♣ Dl Floroiu Ionel, consilier:  Eu aş veni cu altă propunere domnule preşedinte.  
Noi la comisie am discutat un lucru: execuţia bugetară cum este prezentată ea este 
legală. Deci informarea cealaltă a cerut-o domnul consilier Dogaru, sunt întru totul de 
acord cu propunerea dumnealui, dar nu are nici o legătură una cu alta, execuţia 
bugetară, cu informarea privind cheltuirea creditului pe care l-am luat anul trecut. De 
aceea vreau să fac propunerea să votăm execuţia bugetară, şi informarea să o 
prezentăm luna viitoare în şedinţă ordinară. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule consilier Floroiu, îmi cer scuze, dar 
cred că are legătură pentru că s-a cheltuit din această sumă anul trecut, în jur de 134 
de miliarde lei şi am vrea să ştim şi noi unde s-au cheltuit aceşti bani. 
      ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Propun amânarea acestui punct pentru 
următoarea şedinţă extraordinară. Cine este pentru. 
 
Se votează pentru amânarea proiectului de hotărâre cu 28 voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă respectiv domnii consilieri Huluţă Ghiorghe, Floroiu Ionel, Botez Mircea, 
Bontaş Dumitru şi Mitocariu Victor, şi 3 abţineri, respectiv domnii consilieri 
Pocovnicu Constantin, Chelaru Oana şi Iancu Dan. 
 
      ◄ Se trece la  punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director 
executiv Constantinescu Stere  pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea sesiunii de achiziţie publică a unor proiecte din domeniul 
asistenţei sociale, a sportului şi culturii şi a procedurilor de acordare a finanţării 
nerambursabile. 
 
      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: Vă rog să faceţi propuneri pentru comisia de  
evaluare şi selecţie a proiectelor din domeniul cultural, sportiv şi social. Trebuie 
propuşi 7 membri. 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Vreau să fac o propunere: Există această comisie 
înfiinţată prin aceste regulamente care vin acum, ce modifică de fapt sistemul de 
aprobare a proiectelor. Deci această comisie există. Comisie de licitare a proiectelor 
culturale. În consecinţă eu spun să funcţioneze aceeaşi comisie. Modificarea este că 
proiectele culturale care sunt a instituţiilor din afara Consiliului judeţean, se schimbă 
puţin metodologia cu privire la proiecte. 
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. În principiu aveţi dreptate, dar, numai că s-a 
extins puţin gama de oferte. Comisia respectivă este numai pentru proiecte din 
domeniul cultural şi sunt aici şi din domeniul social, ONG-uri. 
      ♣ Dl Paraschivescu Andrei, consilier: După cât am văzut, modelul de proiect 
este modelul comisiei europene aşa că nu văd de ce ar trebui să fie numai 7 consilieri. 
Eu cred că cine vrea să se înscrie să facă parte din această comisie ar putea să facă 
parte.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci propuneţi să fie o comisie mai mare de 7 
persoane? 
      ♣ Dl Paraschivescu Andrei, consilier: Cine vrea să se înscrie dintre consilierii 
judeţeni să facă parte din această comisie, nu este absolut nici o problemă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă nu vom afecta lucrativitatea acestei 
comisii!  
      ♣ Dl Paraschivescu Andrei, consilier: Dacă funcţionăm după modelul 
Ministerului Educaţiei, cine nu răspunde solicitărilor atunci când vin proiecte în 
termen util, este exclus din comisie fără nici un fel de problemă. Deci este modelul 
european, nu l-a inventat Ministerul Educaţiei din România. 
      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Eu aş vrea să fac propuneri şi anume: Lungu 
Tudoriţa, Enăşoae Petru, Dogaru Silvestru, Şerban Claudiu, Pricopie Corneliu, 
Huluţă Ghiorghe, şi Paraschivescu Andrei. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acum trebuie să supun la vot şi propunerea 
domnului Paraschivescu  de a  fi mai mare comisia. 
Se votează pentru mărirea numărului de membri ai comisiei şi se aprobă în 
unanimitate. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci mărim numărul de membri la comisie. Eu 
propun pe domnul consilier Floroiu Ionel şi pe domnul consilier Tătaru Dan. 
 
      Domnul consilier Floroiu Ionel şi domnul consilier Şerban Claudiu nu sunt de 
acord să facă parte din comisie. Sunt propuşi domnii consilieri Bunea Cristian şi 
Pocovnicu Constantin. 
 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Domnule preşedinte, din această comisie a făcut 
parte domnişoara consilier Arvinte Codruţa şi doamna consilier Şova-Gâţu Elena, şi 
nu am nici un motiv să spun că nu mai pot face parte din această comisie.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Recitesc componenţa comisiei pentru a fi trecută 
pe lista de vot: doamna Lungu Tudoriţa, domnul Enăşoae Petru, domnul Dogaru 
Silvestru, domnul Pricopie Corneliu, domnul Huluţă Ghiorghe, domnul 
Paraschivescu Andrei, domnul Tătaru Dan, domnul Pocovnicu Constantin şi domnul 
Bunea Cristian. Deci se face buletinul cu 9 voturi. 
 
           Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma 
prezentată şi se aprobă în unanimitate.  În urma votului secret au fost votaţi toţi cei 9 
membri.      
   
      ◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi   şi se dă cuvântul domnului director 
Palea Valentin, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  
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aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul tehnic pentru realizarea 
investiţiei "Consolidare pod B.A. pe D.J. 206 A km 15+470, Găiceana-Dealu Morii." 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă  
au observaţii cu privire la  expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte am o întrebare: Noi am 
aprobat prin hotărârea nr 98/ 9.08.2005, 258 mii lei pentru acest pod. Acum noi avem 
în hotărâre valoarea rezultată din acest  proiect, de 396 de mii. Punem diferenţa din 
bugetul Consiliului judeţean deci, nu din împrumut, diferenţa de 150 de mii? 
      ♣ Dna Hăineală Olga, director executiv: Prin hotărârea 98/2005 este prevăzut un 
articol unde se menţionează faptul că sumele care sunt stabilite prin studiul de 
fezabilitate după efectuarea licitaţiilor vor fi altele. Listele se refac periodic şi se 
prezintă spre aprobare Consiliului judeţean. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Totuşi diferenţa este destul de mare (de 50%) . 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu v-am întrebat, aveţi o problemă cu sursa de 
finanţare sau cu explicaţiile? 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Deocamdată cu sursa de finanţare pentru că 
avem 258 de mii din împrumut şi restul de 150 de mii.... 
      ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Am înţeles acum. Domnul consilier Dogaru nu cu 
sursa de finanţare are o problemă ci cu diferenţa de sumă. 
      ♣ Dl Palea Valentin, director Serviciu judeţean de drumuri: În  2005 s-au 
aprobat indicatorii tehnici pentru studiul de fezabilitate. Acum aprobăm indicatorii 
pentru proiectul tehnic. Este firesc să apară o diferenţă. Pentru că studiul de 
fezabilitate s-a făcut în anul 2005 şi proiectul în anul 2006. 
 

            Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma 
prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 
      ◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director 
executiv  Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind modificarea funcţiilor publice, organigramei şi statului de funcţii 
pentru aparatul propriu 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 7 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului  arhitect şef 
Stoina Gheorghe pentru a prezenta  informarea privind propunerea de dezvoltare a 
Coridorului de Transport Vest-Est.  
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni  dacă  
au observaţii cu privire la informarea  prezentată. 
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte Dacă nu sunt intervenţii, rămânem cu propunerea 
formulată de domnul consilier Bontaş la şedinţa din data de 2 mai pentru a supune 
discuţiei în consorţiul de dezvoltare locală. 
      ♣ Dna Biri Daniela, consilier: Înainte de a trece la punctul „Diverse” vreau să-mi 
anunţ oficial apartenenţa politică la Partidul Naţional Liberal. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, am luat la cunoştinţă din adresa trimisă pe 
data de 2 mai. Valabil şi pentru domnul consilier Iştoc şi domnul Enăşoae, care au 
aceeaşi apartenenţă politică? Da.Mulţumesc. 

     
      ◄ Se trece la punctul „Diverse” şi se dă cuvântul domnului director executiv 
Gerghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
privind participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Bacău la festivităţile de 
comemorare a poetului Mihai Eminescu. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni  dacă  
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  prezentate. 
 
      ♣ Dl Jugănaru Mircea, consilier: Doresc să fac parte din această delegaţie dar, 
vreau să menţionez că-mi voi plăti singur cheltuielile de cazare, viză, transport şi 
celelalte cheltuieli necesare. 
      ♣ Dl Gherghelescu Stelian, director executiv: Cu tot respectul  voiam să vă spun 
că în proiectul de hotărâre este o propunere pentru a nominaliza cele trei persoane 
pentru delegaţia de la Cernăuţi. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, domnul consilier Jugănaru şi încă două 
persoane. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnul consilier Jugănaru Mircea am înţeles că îşi 
plăteşte singur cheltuielile, şi atunci este vorba de 3 persoane. Eu aş face  3 propuneri 
şi mă gândesc la domnul vicepreşedinte Mitocariu Victor, domnul consilier Pricopie 
Corneliu şi domnul consilier Şerban Claudiu.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu aş propune în locul domnului Şerban Claudiu 
pe domnul Enăşoae Petru, pentru că noi suntem aici cu cultura nu cu sportul. 
      Se face propunere pentru vot individual. 
      Se supune la vot  cine este pentru ca domnul Mitocariu Victor să facă parte din 
delegaţie. Se votează şi se aprobă în unanimitate. 
      Se supune la vot cine este pentru ca domnul Pricopie Corneliu să facă parte din 
delegaţie. Se votează şi se aprobă în unanimitate. 
      Se supune la vot cine este pentru ca domnul Şerban Claudiu să facă parte din 
delegaţie. Se votează şi rezultatul votului este: un singur vot pentru, respectiv domnul 
Enăşoae Petru şi 35 voturi împotrivă. 
      Se supune la vot cine este pentru ca domnul Enăşoae Petru să facă parte din 
delegaţie. Se votează şi se aprobă în unanimitate. 

        
          Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată 
şi se aprobă în unanimitate. 
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă consult dacă la punctul "DIVERSE" mai 
doreşte cineva să ia cuvântul? 
 
      ♣ Dna Lungu Tudoriţa, consilier:  Domnule preşedinte, eu aş vrea să-mi exprim 
intenţia ca la următoarea şedinţă de Consiliu judeţean să depun un proiect de hotărâre 
împreună cu alţi colegi ai mei pentru ca noi ca şi  Consiliu judeţean să participăm cu 
Ansamblul BUSUIOCUL şi cu Filarmonica „Mihail Jora” prin concerte date, în 
sprijinul sinistraţilor de la Dunăre. Eu ştiu prin ce am trecut anul trecut, ca şi zonă şi 
atunci mi se pare firesc să fac o asemenea propunere. În al doilea rând, poate o parte 
din oamenii politici, şi oamenii de afaceri din această zonă, vor avea ocazia să participe 
la aceste concerte să vadă ce valoroşi sunt cei de la Ansamblul BUSUIOCUL şi de la 
Filarmonică şi să strângem suficienţi bani astfel încât să nu ne facem de ruşine şi să 
avem o contribuţie bună în ajutorul sinistraţilor. Deci, fondurile strânse în urma 
spectacolelor date să le dăm sinistraţilor de la Dunăre. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Propunerea este generoasă şi mă gândeam 
cum să o punem pe roate. Comisia de cultură o putem împuternici, să fie comitetul de 
organizare al acestui eveniment, pentru că cineva trebuie să răspundă de această 
organizare.  
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Vreau să completez ceva. Să fie un spectacol de 
muzică şi poezie, să fie cuprinsă şi biblioteca judeţeană, iar colectivul comisiei de 
cultură să fie coordonată de domnul vicepreşedinte Mitocariu Victor. 
  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aş sublinia încă odată importanţa acestei şedinţe 
pentru două subiecte, unul mai aprig discutat altul aproape neobservat, şi anume Parcul 
Industrial şi Informarea privind proiectul de lege cu planul de amenajarea teritoriului 
naţional. Cred că toate forţele politice din judeţul Bacău începând cu PRM-ul şi 
terminând cu PNL-ul, trebuie să ne regrupăm şi să vedem exact care sunt ţintele 
noastre strategice pentru dezvoltarea acestui judeţ. Noi, în mod episodic la diferite 
şedinţe de consiliu judeţean le-am nominalizat. Astăzi a fost vorba de Parcul Industrial, 
altă dată am vorbit de Aeroportul internaţional. Am vorbit şi de acest proiect de lege 
privind planul de amenajare a teritoriului naţional, şi automat infrastructura rutieră care 
va traversa sau va ocoli Bacăul pentru că ne interesează în mod direct. Am nominalizat 
obiectivele cele mai importante despre care domnul director Iordache vorbea ca despre  
o perlă a coroanei, eu vorbesc de o salbă a coroanei şi sigur că la această salbă putem 
pune şi alte obiective cum ar fi şi pârtia de schi de la Slănic Moldova, care aţi văzut că 
figurează în strategia Guvernului României. Sunt obiective importante şi trebuie să 
vorbim  fiecare în mod separat, mă refer şi la oameni politici şi la autorităţi, dar în mod 
grupat, organizat, şi numai cu un semnal puternic către Bucureşti nu reuşim să facem 
acest lucru. Cred că poate pleca această iniţiativă şi de la nivelul Consiliului judeţean, 
deşi cred că alte instituţii ar trebui să joace un rol cheie în iniţierea şi propagarea 
acestui semnal către parlament şi către Guvernul României. Vă amintiţi bine când mi-
am prezentat activitatea pentru anul 2005 şi jumătatea anului 2004, una din ne-
realizările personale şi ale conducerii Consiliului judeţean a fost inexistenţa şi ne-
participarea  unui grup de lobi puternic al judeţului Bacău. Nu avem acest grup de lobi 
puternic şi nu funcţionează şi putem suferi cu toţii mai devreme sau mai târziu 
indiferent din ce partid facem parte.  
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      ♣ Dna Lungu Tudoriţa, consilier: Domnule preşedinte am tot vorbim de pierderi 
în faţa Iaşului. 
       ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu nu am vorbit de nici o pierdere, am vorbit de o 
strategie şi ce spun eu aici are caracterul unui semnal, şi ce am spus mereu în consiliul 
judeţean, are caracterul unui semnal, nici de cum caracterul unui atac la vreun partid 
sau vreo persoană. 
      ♣ Dna Lungu Tudoriţa, consilier: Nu. Aveţi dreptate. Asta vreau să vă spun că  
trebuie să ne zbatem. Bacăul a obţinut în lupta cu Iaşul (pentru că vrem sau nu vrem  
ducem o luptă că aşa este viaţa) un laborator regional la Bacău şi nu la Iaşi. Apele 
Române va avea un laborator regional la sfârşitul acestui an. 
      ♣ Dl Iordache Adrian, director HIT. Doamna consilier vreau să vă spun că, chiar 
ieri s-a publicat în presă că s-a obţinut o victorie pe piaţa Bacăului, s-a semnat la 
minister săptămâna trecută demararea centurii ocolitoare a Iaşului (30 de milioane de 
euro) începând cu  toamna acestui an. Şi proiectul lor a fost la trei ani după al nostru. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Avem o problemă extrem de serioasă şi dacă nu 
ne zbatem vom suferi cu toţii pentru că nu vom putea prospera într-un judeţ ocolit de 
cele mai importante obiective strategice, aeroport, infrastructură rutieră, parc industrial, 
şi alte obiective. 
      Prezint rezultatul votului pentru desemnarea componenţei comisiei de 
evaluare şi selecţie a proiectelor din domeniul cultural, sportiv şi social: Doamna 
Lungu 23 de voturi, domnul Enăşoae 24 de voturi, domnul Dogaru 23 de voturi, 
domnul Pricopie 26 de voturi, domnul Huluţă 27 de voturi, domnul Paraschivescu 30 
de voturi, domnul Pocovnicu 26 de voturi, domnul Tataru 28 de voturi şi domnul 
Bunea 25 de voturi. Deci toţi membrii au trecut pragul critic de 18 voturi. 
      ♣ Dl Botez Mircea, consilier: Domnule preşedinte, într-o şedinţă anterioară, la 
propunerea domnului consilier Drăgănuţă s-au propus la licitaţia de la spitalul de 
pediatrie doi consilieri. Mă interesează cine trebuia să transmită la spital această 
hotărâre a  Consiliului  judeţean din partea aparatului? Mulţumesc. 
      ♣ Dl Milon Traian, secretar general: S-a transmis prin compartimentul de 
specialitate, imediat ce au fost semnate şi aprobate. 
      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Domnule preşedinte am şi eu o mică problemă: 
la şedinţa care s-a desfăşurat pe data de 20 aprilie foarte mulţi consilieri au invocat că 
am ridicat o problemă pe care nu trebuia să o ridic referitor la ATOP. A doua zi după 
şedinţă o parte din consilierii care sunt în sală şi nu dau nume, au făcut un gest 
reprobabil la adresa municipiului Bacău şi al judeţului Bacău instigând luarea unui 
bolnav din spital şi aducându-l pe scările primăriei. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier vă rog să daţi nume că altfel 
vorbim ca să ne aflăm în treabă. Acei consilieri trebuie spuşi şi stigmatizaţi vă spun 
sincer. Spuneţi-i.  Deci sunt consilieri judeţeni? 
      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Ei se ştiu domnule preşedinte. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci sunt consilieri judeţeni  (dacă înţeleg eu 
bine), care după şedinţa din 20 aprilie au instigat la transportul acelui bolnav pe scările 
primăriei. Domnule consilier Ochenatu vă rog eu frumos spuneţi-i ca să-i ştim.  
      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Preşedintele consiliului de administraţie nu a luat 
nici o măsură cu directorul care a dat dispoziţie să se ia bolnavul de la spital şi să se 
ducă pe scările primăriei.  
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier Ochenatu, vă spun sincer că mă 
dezamăgeşte poziţia dumneavoastră. În primul rând am încercat ca şedinţa aceasta să 
fie un model de dialog şi de discuţii, deşi au fost puncte încinse sau puncte care 
trebuiau să suscite mai multe discuţii, şi nu au fost, şi veniţi  dumneavoastră cu acuzaţii 
care nu au nici un fel de argument. 
      ♣ Dna Chelaru Oana, consilier: Domnul consilier, noi înţelegem poziţia 
dumneavoastră, că susţineţi cauza respectivului şi îl condamnaţi pe domnul director 
Roşu. Aş vrea să vă reamintesc că eu sunt membru din partea Consiliului judeţean în 
Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate şi mai mult decât atât, 
avem doi reprezentanţi pe domnul Huluţă şi pe domnul Botez, care sunt de asemenea 
implicaţi în această problemă. Părerea mea este că dacă dumneavoastră vreţi să fiţi 
constructiv şi nu numai să aruncaţi aşa nişte vorbe care vreţi, nu vreţi, planează asupra 
tuturor şi nu mi se pare o poziţie foarte corectă. Dumneavoastră ar fi trebuit să faceţi o 
discuţie ori la comisia de sănătate, ori direct cu noi cei care suntem  implicaţi în 
consiliile respective de analiză. Mai mult decât atât vreau să vă spun aşa ca o 
paranteză, eu am fost nominalizată, şi sunt de 3 săptămâni în această comisie. În 
această comisie unde am fost eu nominalizată, vreau să vă spun că s-a făcut atâta tam-
tam  cu acest caz. Eram înainte de ajunul Paştelui şi se voia să ne aducă la spital, să 
facem comisie, să analizăm cazul şi aşa mai departe. Ştiţi câte săptămâni au trecut de 
atunci? Deci ne-am mulţumit la momentul respectiv să fim demagogi, să facem comisii 
peste comisii, şi rezultatul care este? Până la urmă nu l-a mai întrebat nimeni nimic, 
nici pe domnul director Roşu, nici pe domnul primar Stavarache care are în grijă acest 
aspect al vieţii sociale. Nimeni nu a mai întrebat pe nimeni de la direcţia socială  ce s-a 
întâmplat cu acel caz. S-a făcut tam-tam, fiecare şi-a făcut un pic de campanie, s-au 
aruncat hârtiile în dosar şi lucrurile s-au rezolvat. Iar astăzi apăreţi dumneavoastră după 
aproape o lună de zile. Domnule Ochenatu, repet dacă vrem să fim constructivi, 
dumneavoastră trebuia să trageţi un semnal de alarmă, nu era nevoie să aşteptăm 
şedinţa consiliului judeţean ca să rezolvăm o problemă atât de importantă care, repet, 
foarte importantă, pe care nu v-o arunc în spatele dumneavoastră sau grupării pe care 
astăzi dumneavoastră o reprezentaţi. Aş putea să o arunc în spate şi grupării care o 
reprezentaţi ieri, de exemplu, şi nu este rezolvată nici în prezent. Iar acel semnal, de 
fapt, a fost un semnal de alarmă, că noi toţi trebuie să ne implicăm şi să încercăm să 
rezolvăm la concret această problemă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, am să propun o comisie de 
anchetă care să ancheteze cea ce spuneţi dumneavoastră. Vă spun sincer. Acuzaţia este 
atât de gravă încât nu poate rămâne aşa în aer. 
      ♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Domnule consilier Ochenatu, dacă făceaţi 
referire la mine, trebuia să aveţi curajul să spuneţi că eu am incitat, că eu am făcut, 
pentru că nu am nici pistol să vă împuşc, nici arme să vă distrug. Domnul consilier 
Botez nu are nici o legătură cu spitalul judeţean, el este la spitalul de pediatrie. Noi 
suntem doi reprezentanţi în consiliul de administraţie, eu şi doamna director Hăineală. 
Pe cei din Consiliul de Administraţie aş vrea să-i luaţi pe toţi la întrebări. Noi suntem 
două voturi în consiliul de administraţie, Direcţia de sănătate publică are şi ea două 
voturi şi doamna doctor Popescu este în onor PD se pare. Deci puteaţi întreba şi acolo. 
Dumneavoastră faceţi referire la mine? Nu? Mulţumesc. A doua problemă, este o 
acţiune nu dictată de consiliul de administraţie. S-a analizat acest caz disperat, era un 
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caz social şi acum este în spital. Dar dumneavoastră ştiţi reacţia ulterioară? Dacă apare 
un caz social în două ore este rezolvat de către consiliul local, de către primărie, dar 
până acum de trei luni nu s-a răspuns la telefon. A fost un gest disperat al doctorului 
Roşu şi l-am analizat ca atare. Suntem singurul spital care am avut curajul să dăm în 
judecată casa de asigurări de sănătate, care vă reprezintă şi pe dumneavoastră. Acum 
de  vreo două săptămâni avem posibilitatea să ne tratăm şi în România şi în Viena. 
Ştiaţi? nu? Ştiaţi că, Consiliul judeţean nu poate cumpăra în spitalul judeţean nici 
măcar o seringă?  Ştiaţi că nici o casă de asigurări din ţara asta nu are datorii la spital? 
Ştiţi de ce? pentru că ne cheamă să facem facturi pe câţi bani au în cont. Unde aţi mai 
auzit dumneavoastră, că se face o factură pe câţi bani aveţi în cont? Deci nu am incitat 
pe nimeni la scoaterea bolnavului din spital. Am aflat şi eu din presă ca şi 
dumneavoastră. Că nu s-au luat măsuri? S-a analizat în consiliul de administraţie şi nu 
a fost cazul unei sancţiuni. În consiliul de administraţie  suntem 7 şi reprezentăm 6 
instituţii domnule Ochenatu. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mi se pare la fel de grav să inciţi  dar  şi să cunoşti 
cine a incitat şi să nu spui, la fel de grav mi se pare. Dacă ştiţi şi nu spuneţi mai rău 
faceţi vă spun sincer. Dar tăcerea dumneavoastră are o explicaţie. 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş avea o 
mică propunere dacă sunteţi de acord, dumneavoastră, consilierii, la următoarea şedinţă 
de consiliu, să-l invităm pe domnul doctor Roşu să ne prezinte un raport asupra 
evenimentelor petrecute.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Putem să-l invităm pe domnul Roşu, şi-l vom 
invita şi va veni, dar înainte de a face lucrul acesta să citim legile şi să ne facem şi noi 
o judecată să vedem cine are dreptate în acest conflict. Haideţi, să citim puţin legile, ne 
creăm o opinie şi îl ascultăm şi pe domnul Roşu. Dar să nu vorbim în necunoştinţă de 
cauză şi acuzăm. 
      ♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Eu v-aş propune un alt subiect pentru că dacă 
vom continua  tot pe această temă, nu vom ajunge la nimic bun, şi ne va părea rău la 
finalul acestei şedinţe de ceea ce am făcut aici. Aş vrea ca serviciul nostru de 
specialitate în domeniul drumurilor să se implice puţin şi să clarificăm dacă există la 
ora aceasta un proiect sau un program în legătură cu podul de la Siret, aici la ieşirea din 
Bacău. Eu am trecut de curând pe acolo şi există o foarte mare erodare a malului drept, 
şi în curând pe podul acela nu va mai putea circula nimeni. Această analiză ar trebui 
făcută cu mare atenţie, şi văd că presa băcăuană este foarte incisivă pe tema acestui 
subiect, şi ar trebui să informăm corect publicul. Eu cred că există un proiect, există 
ceva, şi ar trebui să ne implicăm puţin în sensul accelerării lucrărilor de acolo.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu este în administrarea Consiliului judeţean, este 
în administrarea drumurilor naţionale, dar sigur că ne vom interesa să vedem care este 
strategia, sau dacă este prins într-un  program al Ministerului Transportului, şi vom 
prezenta o informare în următoarea şedinţă pentru că totuşi este al drumurilor 
naţionale. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Vreau să vă spun tot legat de spitalul judeţean, pentru 
că este o axiomă: noi Consiliul judeţean nu putem să asigurăm sursă de finanţare 
pentru dotare, ci foarte modeste sume pentru partea de construcţii. Dar dumneavoastră 
ştiţi că actualul guvern a aprobat într-o primă fază construirea a 20 de spitale judeţene, 
şi în primele 20 va intra şi Bacăul? Deci, vreau să cred că această problemă va fi 
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rezolvată în următorii ani. Avea mare dreptate domnul preşedinte când a spus că 
trebuie să facem front comun să facem lobi, pentru a rezolva nişte probleme punctuale. 
Eu am ridicat atunci problema secţiei de cobalto-terapie şi sursa de căldură învechită. 
Vreau să vă spun şi să informez Consiliul judeţean că este asigurată finanţarea pentru a 
schimba toată aparatura, deci va fi aparatură nouă la Bacău la secţia de cobalto-terapie. 
      ♣ Dl Botez Mircea, consilier: Mi se pare extrem de constructivă luarea de cuvânt a 
domnului consilier Chiriac, dar nu înţeleg pur şi simplu, de ce prefectul judeţului 
Bacău, în intervenţia televizată de ieri, nu a ştiut nimic despre lucrurile acestea, 
domnule Chiriac ? Nu a ştiut nici de situaţia spitalului municipal. A spus lucruri care 
nu sunt adevărate. Nu ştia nimic despre situaţia celor 20 de spitale despre care noi doi 
şi împreună cu domnul consilier Drăgănuţă am mai discutat. Este undeva unde acest fir 
se rupe. Ieri în această emisiune a dezinformat Bacăul. Este o emisiune care s-a dat pe 
teritoriul municipiului Bacău. Eu cred că ar trebui să insistaţi şi să-l informaţi şi pe 
domnul  prefect de această situaţie. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă spun ce s-a discutat: s-a spus că se dărâmă 
spitalul judeţean, domnul prefect s-a eschivat şi a spus că avem un spital municipal, şi 
de spitalul judeţean întrebaţi Consiliul judeţean. Cu toate că se ştie foarte bine, clădirile 
spitalului judeţean sunt în picioare şi vor fi în picioare mult timp de acum înainte, iar 
posibilităţi de finanţare, pe lege pentru instrumente şi dotarea spitalului nu avem noi 
Consiliul Judeţean. Numai că  prezentăm numai ce ne place. Nu vreau să fac polemică 
pe acest lucru, am mai spus-o, văd că nu se doreşte altceva în Consiliul judeţean decât 
un ring de box. Dacă aici vrem să ajungem, riscăm să ni se retragă sprijinul politic din 
partea electoratului, dacă vom mai continua în acest stil neprincipial şi incorect. Vă 
spun sincer. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, am o întrebare, acel bolnav 
care a fost adus în faţa primăriei Bacău, în primul rând nu era din municipiul Bacău era 
din judeţ, şi în al doilea rând spitalul este judeţean din câte ştim, şi era normal să-l 
aducă în faţa Consiliului judeţean, nu în faţa Primăriei Bacău. Nu văd nici un amestec. 
Ce are primăria cu acel bolnav venit din judeţ. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vreau să-i răspund domnului consilier Botez, în 
legătură cu acea hotărâre de consiliu care a spus că nu a primit-o. Deci cei doi 
consilieri fac parte din comisia de licitaţie, şi când se va stabili componenţa comisiei va 
fi comunicată comisia de licitaţie. Comisia de licitaţie va fi stabilită la nivelul 
executivului Consiliului judeţean din care fac parte şi cei doi consilieri, şi când va fi 
întregită comisia va fi comunicată.  
 
       Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 
            
            PREŞEDINTE,   
                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
           Dragoş BENEA                               
                                                                                          Traian  Milon 
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