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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 
 
 
 
                                                             PROCES - VERBAL 

 
încheiat astăzi, 20 aprilie 2006, în şedinţa ordinară 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. 64 din 12.04.2006 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 37 de consilieri.   
      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 23.03.2006. 

 
2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a 

unor bunuri imobile în vederea aplicării Legii 10/2001. 
                

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui sediu din patrimoniu 
MAN în patrimoniul Consiliului Judeţean Bacău. 

 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului 

judeţean şi al judeţului pe anul 2006. 
 

5. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România. 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului 

nedidactic din unităţile de învăţământ special. 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului management pentru 
instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău. 

 



 2

8. Proiect de hotărâre privind instituirea sprijinului financiar pentru tinerii 
studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate. 

 
9. Proiect de hotărâre privind  numirea directorului la Ansamblul Folcloric 

„Busuiocul” Bacău. 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. 

 
11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor măsuri pentru declanşarea 

organizării concursului: Soluţie de proiect pentru semnalizarea şi marcarea 
intrărilor în judeţul Bacău pe drumurile naţionale.  

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiţie „Amenajare bloc operator din cadrul Spitalului de 
Pediatrie Bacău”. 

 
13. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea şi suplimentarea traseelor judeţene 

prevăzute în anexa 1 la Hotărârea Consiliului judeţean 59/2005, pentru 
aprobarea programului de transport persoane prin servicii regulate în trafic 
judeţean pentru perioada 01 iulie 2005 – 30 iunie 2008. 

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii cu autorităţile  administraţiei 

publice locale din judeţul Bacău în vederea achiziţionării şi implementarea 
sistemului de comunicaţii VPN, accesul la serviciul Internet cu bandă garantată 
şi serviciul audio-video conferinţă. 

 
15. 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. 

 
16. Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a 

securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul I al anului 2006. 
 

17. Diverse. 
 
        Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni   dacă  
au observaţii cu privire la ordinea de zi prezentată. 
 

      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Vă propun domnule preşedinte ca la punctul 16 
după informarea prezentată să completăm cu propunerea, să supuneţi la vot 
modificarea componenţei reprezentanţilor Consiliului judeţean în ATOP. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, aş avea o rugăminte, să prezentăm punctul 16 
la începutul şedinţei, pentru că domnul comisar Alexa Ştefan are un eveniment nedorit 
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în zona Zemeş şi sigur că nu-l putem reţine aici trei ore pentru informarea pe care vrea 
să o facă domnul consilier Floroiu Ionel. 
      ♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Punctul 15 de pe ordinea de zi, privind Comisia 
pentru proiectele în parteneriat public, privat cu asociaţii şi fundaţii vă propun să-l 
amânăm pentru şedinţa următoare pentru că toate documentele constitutive ale acestui 
proiect de hotărâre nu au putut fi trecute în revistă pentru cǎ este un volum foarte mare 
de informaţii şi colegii au cerut să îl amânăm pentru şedinţa următoare dacă sunteţi de 
acord? 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, în principiu este un subiect care trebuie mai 
bine dezbătut şi necesită timp. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, propun ca şi punctul 13 din 
ordinea de zi sǎ fie scos, până se va schimba şi va fi director într-adevăr la Autoritatea 
Rutieră Românǎ. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă împărtăşesc punctul de vedere, nu ştiu dacă 
este director sau  nu este director, nu-l ţinem noi în funcţie pe acel director, dar am 
solicitat să fie prezent la şedinţă d-l Trofor. 
      ♣ Dna Gireadă Cornelia, director executiv: Am luat legătura domnule preşedinte 
şi are  videoconferinţă la nivel de minister şi nu a putut să vină.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Chiar o să verificăm. Dar trebuia să vină un 
subaltern. Cineva trebuie sǎ vină să-şi susţină punctul de vedere aici. Eu susţin să 
lăsăm punctul  pe ordinea de zi, va veni d-l Trofor sau altcineva şi putem să nu-l 
aprobăm dacă există motive, pentru că nu cred, că amânarea este o soluţie. Încerc eu să 
cuantific toate aceste propuneri: deci punctul 16 să devină punctul 1 de pe ordinea de 
zi, punctul 15 să-l amânăm până la următoarea şedinţă şi punctul 13 să rămână pe 
ordinea de zi şi să-l discutăm. E bine aşa? Sunt observaţii? Supun forma prezentată de 
mine acum câteva secunde. Cine este pentru?  
 
      Nemaifiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi cu modificările prezentate 
de domnul preşedinte Benea Dragoş şi se aprobă în unanimitate. 
 
      <> Se trece la punctul 16 din ordinea de zi şi se dǎ cuvântul domnului consilier 
Floroiu Ionel, preşedintele A.T.O.P. Bacău, pentru a prezenta Informarea asupra 
eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii pe trimestrul I al anului 2006. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni  dacă  au 
observaţii cu privire la informarea prezentată. 
 
      ♣ D-l Alexa Ştefan, comisar şef: Aş vrea sǎ subliniez faptul cǎ inclusiv la 
infracţiunile stradale avem o scădere de 12% de la 221%  la 195%. Sigur că ceea ce s-a 
prezentat sunt doar date statistice reprezentând indicatorii de performanţă pe care noi i-
am propus la începutul anului. Activitatea poliţiei are o vastă desfăşurare şi cred eu că 
sunt foarte multe întrebări din partea domnilor consilieri. Aştept întrebările. 
      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: În fiecare trimestru ni se prezintă o informare de 
către ATOP asupra eficienţei unui serviciu pe care eu nu ştiu cum să-l numesc. Nu 
există în judeţul Bacǎu un serviciu poliţienesc,! aş dori să mi se prezinte o informare 
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despre activitatea Inspectoratului Judeţean de Poliţie, despre activitatea unui serviciu al 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie, o informare chiar şi despre activitatea (chiar dacă 
nu este în subordinea noastră) Poliţiei primăriei şi ne sunt înşiruite diverse statistici pe 
care de fapt ar putea să ni le trimită prin fax sau să vină un reprezentant al poliţiei 
judeţului Bacău sau municipiului Bacău, să ni le prezinte, să le avem în mapă, să putem 
să informăm la rândul nostru cetăţenii. Ce-mi doresc eu  mai mult de la reprezentanţii 
Consiliului judeţean în ATOP este elaborarea unor programe concrete, în primul rând 
pentru eliminarea infracţiunilor care se desfăşoară în şcoli. În şcoli ne confruntăm cu 
probleme deosebite, consum de băuturi alcoolice, droguri. Trebuie să antrenăm 
societatea civilă în eliminarea tuturor neajunsurilor cu care ne confruntăm la ora 
actuală în şcolile din judeţul Bacău. O altă propunere pe care o fac, (după consultarea 
cu o parte din consilierii judeţeni, aproximativ 10-12) este ca să fie reprezentate în 
ATOP  toate forţele politice din Consiliul judeţean. De aceea vă propun să supuneţi la 
vot plenului Consiliului judeţean înlocuirea componenţei reprezentanţilor Consiliului 
judeţean în ATOP. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Motivul? 
      ♣ Dl Ochetanu Eugen, consilier: Din două motive: Primul motiv este eficienţa 
activităţii consilierilor judeţeni în ATOP pe care o socotesc necorespunzătoare şi al 
doilea motiv este faptul că reprezentarea politică în ATOP  este numai de o singurǎ 
parte. Supuneţi la vot, dacă plenul  acceptă da, dacă nu. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Până să ascult sfatul dumneavoastră domnule 
consilier, mai sunt poziţii de luat. Cred că primul subiect ar trebui să vedem dacă este 
eficient sau nu este eficient. Dumneavoastră aveţi doar o părere că este 
necorespunzătoare eficienţa. Aşa spuneţi dumneavoastră. Şi în al doilea rând, 
reprezentarea politică. Nu ştiu dacă a fost un criteriu sau un argument  atunci când s-a 
stabilit actuala componenţă a ATOP-ului şi nu ştiu dacă ar trebui să fie vreodată un 
asemenea criteriu la ATOP-uri, la C.A-uri, la AGA sau nu mai ştiu la ce structuri de 
acest gen, iar eficienţa acestei structuri nu o putem discuta într-un minut. Părerea mea 
este că dacă vreţi să facem acum analiza eficienţei funcţionării ATOP, e o discuţie la 
care trebuie să ne înhămăm cu răbdare şi tutun şi o facem.  Nici o problemă,  dar până 
atunci sǎ vedem ce poziţii mai sunt din sală.  
      ♣ D-l Drăgănuţă Constantin, consilier: Domnule preşedinte, discuţiile care sunt 
legate de ATOP, asupra eficienţei, unii consilieri printre care mă număr şi eu, am avut 
discuţii legate de această activitate. Nu spunem că  este un punct de vedere luat peste 
noapte, un punct de vedere care îl avem de astăzi. Ştiţi că de fiecare dată când au fost 
făcute aceste informări au fost discuţii foarte mari, datorită unor lacune, lipsuri, 
informări mai peste picior asupra activităţii poliţiei, asupra activităţii pe care  
reprezentaţii poliţiei o desfăşoară în folosul cetăţeanului. Toate problemele care au fost 
puse şi ridicate, noi le considerăm nesatisfăcătoare şi acesta nu este un lucru care 
trebuie să ne supere sau  trebuie să facem analiza. Suntem adunarea generalǎ a unui 
for, care consideră cu o majoritate sau fără o majoritate cǎ unii reprezentaţi trebuie 
schimbaţi. Nu văd de ce ar trebui să se supere cineva. 
      ♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Haideţi să nu facem o confuzie. Serviciul poliţienesc 
în sensul serviciilor făcute de către Poliţia Română şi nu ca denumire, Serviciul cu 
Inspectoratul, deci, asupra eficienţei serviciului poliţienesc adică ca prestator de 
serviciu la asta se referă aici, la serviciile prestate de către Inspectoratul judeţean de 
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Poliţie, am să schimb titulatura la chestiunea asta. Vis-a-vis de criteriile de performanţǎ 
ale noastre, ale ATOP-ului. O să vă invităm la prima şedinţǎ a ATOP să vedeţi cum se 
dezbate fiecare punct. Îmi cer scuze că am fost astăzi mai evaziv datorită faptului cǎ 
domnul inspector şef se grăbea să plece în teren, dar vă stau la dispoziţie cu orice fel de 
întrebare. Aţi ridicat problema infracţiunilor în şcoli şi păstrării liniştii şi ordinii 
publice în şcoli. Vreau să vă aduc la cunoştinţă că în trimestrul I al anului în curs, 
colegii mei s-au deplasat atât la Secţia 2 Poliţie cât şi la Secţia 1 de Poliţie şi au făcut 
acţiuni în şcoli, au făcut acţiuni şi la Moineşti, d-l Bunea la Secţia 2 Poliţie şi d-na 
Marchiş la Moineşti, eu personal am fost la o întâlnire în Cornişa cu secţia 1 de Poliţie, 
la o întâlnire cu cetăţenii din zonă împreună cu poliţia primăriei şi şeful poliţiei secţiei 
1, unde am inventariat toate problemele cetăţenilor din zonă. Dar aceste probleme nu le 
pot eu aduce  în faţa dumneavoastră, pentru că aţi crede că  vin să vă prezint anumite 
situaţii care nu sunt adevărate. Mai mult decât atât, legea spune clar: Nu prezint 
activitatea mea în Consiliul Judeţean, ci prezint activitatea poliţiei judeţului în 
Consiliul Judeţean. Vă invit sǎ citiţi legea, şi să constataţi că ceea ce vă spun  eu acum, 
e pe lege, şi eu nu fac nimic altceva decât sǎ fiu un cadru legal care îmi permite legea 
poliţiei române, şi ordonanţa de guvern 787. Deci nu vin eu aici din propria iniţiativă 
să vă ţin prelegeri. Puteţi să mă întrebaţi acum cu întrebări directe. Am venit cu noi 
informaţii despre întâlnirile pe care le-am avut, am specificat ce am făcut în trimestrul 
I. Sunt  în mapă la ATOP. Aici vin numai cu un punct de vedere (ce a constatat ATOP-
ul.) Şi acolo votăm ca şi în Consiliul Judeţean, dacă trece punctul de pe ordinea de zi, îi 
dăm aviz pozitiv acestui raport care îl prezintă inspectorul şef în faţa ATOP-ului. 
ATOP-ul este un organism pe care l-aţi ales dumneavoastră în Consiliul Judeţean şi  în 
măsura în care sunteţi satisfăcuţi sau nu, vă reprezentăm în relaţia cu ONG-urile, şi cu 
societatea civilă. Noi venim în faţa dumneavoastră trimestrial şi în special anual când 
se interferează raportul inspectoratului judeţean de poliţie, cu raportul Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică. Vǎ mulţumesc. 
      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier:  Ca şi membru în comisia de ATOP, încă o dată 
afirm şi eu că nimeni nu are  nimic împotriva schimbării componenţei. Este o 
informaţie greşită a domnului consilier Eugen Ochenatu, că este numai dintr-o parte a 
clasei politice. Nu este adevărat, domnul consilier Iştoc Petru nu este membru al 
Partidului Social Democrat, este membru al unui partid aflat la guvernare alături de 
Partidul Democrat. A doua problemă, modalitatea de a merge întâi prin birourile 
ATOP, de a stropi cu mizerie în Autoritate şi de a veni după aceia cu unul din membrii 
proaspăt venit în partid să-l pui să propună schimbarea, spunând că ce fac ăştia de la 
ATOP? a mai spus şi rândul trecut domnul consilier Dogaru că a vorbit cu colegii  de 
la ATOP şi el vorbise cu un singur coleg. Veniţi la ATOP şi vă interesaţi. Vreau să vă 
spun, că nimeni nu şi-ar dori să fie în pielea inspectorului şef şi al şefului poliţiei 
municipale, la o şedinţă de ATOP. Se discută mult mai multe probleme care ne privesc 
pe noi toţi, avem fel  de fel de informaţii din judeţ pe care le supunem atenţiei şi 
primim răspunsuri. Într-adevăr probabil în darea de seamă a Autorităţii, nu sunt prinse 
toate problemele. Dar încă o dată afirm:  a merge în biroul ATOP şi a spune: cine sunt 
ăştia? să fie daţi afară, să se desfiinţeze, să le dau o sută de lei pe lună, este un mod, 
mai mult decât grotesc de a face administraţie în Consiliul judeţean. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Pocovnicu Constantin, consilier: Precizez că sunt şi eu membru al comisiei 
ATOP şi înainte de a puncta ce vreau să spun mai departe, vreau să menţionez că nu ţin 
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neapărat de această poziţie ca să nu ce considere faptul că iau acum cuvântul pentru a 
apăra această funcţie. Poate şi datorită faptului că este  una din cele mai active  comisii 
de acest gen din consiliul judeţean, şi mă refer aici, că în ciuda timpului foarte încărcat 
profesional pe care îl am, sunt obligat şi de preşedintele comisiei şi de colegi să 
particip la şedinţe, la acţiuni pe care domnul Floroiu le-a prezentat la întâlniri cu 
cetăţenii împreună cu organele de poliţie. Aş vrea să-l întreb pe domnul Ochenatu, pe 
care îl asigur de toată stima, dacă în mandatul trecut de consilier a fost membru al 
comisia ATOP?.  
      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Nu. 
      ♣ Dl Pocovnicu Constantin, consilier: Vreau să vă spun, (pentru că 
dumneavoastră aţi venit un pic mai târziu în acest mandat) că ATOP-ul este o comisie 
care are un specific deosebit de dificil, şi mă refer aici în primul rând la reglementările 
juridice pe care le are această autoritate în România. Se ştie foarte bine că există la 
nivel guvernamental un proiect care nu a fost dus încă la finalizare care dă autoritate 
juridică acestei autorităţi pe care eu o reprezint în acest moment. Dar lucrurile încă nu 
au fost definitivate din punct de vedre legislativ, activitatea pe care o desfăşoară ATOP 
Bacǎu  şi dacă dumneavoastră aţi fi venit în acest moment şi aţi fi solicitat o prezentare 
a activităţii desfăşurate până acum de ATOP cred că ar fi fost mai corect înainte de a 
discuta schimbarea membrilor sau a unor membri din comisie. Activitatea acestei 
comisii de la Bacău este apreciatǎ la nivel naţional unde recent s-a constituit 
Autoritatea Naţionalǎ a ATOP-urilor judeţene, unde Bacăul a fost nominalizat printre 
primele 5 judeţe din ţară care activează la nivel de Consiliu judeţean şi care are acţiuni 
la nivel de Consiliu judeţean  şi care are o relaţie lucrativă cu Poliţia judeţeană. Spun 
acest lucru  în condiţiile în care am asistat la acea întâlnire la Bucureşti cu 
reprezentanţii ATOP-urilor  din toate judeţele din România care habar nu aveau măcar 
cu ce se mănâncă  şi care se poate verifica pe adresa de la secretariatul  ATOP ne-au 
solicitat nouă după acea şedinţă  să le prezentăm noi toate acţiunile pe care le-am avut 
şi de care au luat cunoştinţă  şi să-i îndrumăm noi pe ei cum să acţioneze şi cum să se 
încadreze ei la nivelul judeţelor respective. E un mic argument în favoarea faptului că 
această comisie e chiar lucrativă şi chiar lucrează. Vă invit cu plăcere să veniţi la una 
dintre şedinţe, vreau să vă zic că la şedinţa de luni când a venit domnul Alexa şi îmi 
pare rău că nu mai este aici ca să-i pun întrebări despre activitatea poliţiei, vreau să zic 
că până trece dumnealui un raport de ăsta la noi în comisie chiar e muncă şi chiar îl iau 
transpiraţiile. Vreau să vă răspund pentru că m-a surprins faptul că nici nu aţi venit cu 
nişte argumente, aţi spus aşa, aţi aruncat chestia cu şcolile care întâmplător nu aţi 
nimerit-o că e prinsă şi că se lucrează pe acest proiect cu siguranţă în şcoli şi aţi spus 
de Poliţia comunitară. La şedinţa de luni, personal am atras atenţia domnului comisar 
şef de faptul că Poliţia comunitară  (şi ne referim la oraşul în care trăim cu toţii, 
majoritatea dintre noi de aici) Poliţia comunitară în acest moment (şi aicea putem 
discuta lingvistic) este o ruşine pentru termenul de Poliţie în sine. Nu ştiu dacă sunteţi 
în asentimentul meu dar asistăm la nişte persoane pe a căror uniforme scrie "Poliţie" şi 
imaginea poliţiei este în joc care nu fac altceva în municipiul Bacău decât să păzească 
parcarea de la Primăria Bacău, să asigure parcarea din faţa poştei  de lângă Primăria 
Bacău care am înţeles că este tot a primăriei, un poliţist de la Poliţia comunitară să 
păzească aici la noi parcarea de la Consiliul judeţean fără nici un rost şi plătit efectiv 
din banii comunităţii fără nici un argument, să văd doi  poliţişti comunitari care se ţin 
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cu mapa de braţ lângă cinci lucrători de le Primărie care asfaltează sau pun un stâlp 
undeva în oraş, deci chestii de acest gen care din punctul meu de vedere reprezintă o 
ruşine pentru termenul de "Poliţie" în sine . Am solicitat domnului comisar şef sǎ dea 
nişte răspunsuri la aceste întrebări iar poziţia dumnealui a fost cât se poate de 
pertinentǎ, a spus: domnule noi nu suntem şefii lor, ei nu sunt în subordinea noastră ei 
sunt autoritate separată  subordonatǎ Primăriei municipiului Bacǎu. În aceste condiţii 
aveţi dreptate şi vǎ susţin faptul cǎ aţi punctat aceastǎ situaţie cu Poliţia comunitarǎ dar 
aş propune ca şi de pârghiile pe care le aveţi dumneavoastră, noi ATOP-ul am încercat 
şi am trimis invitaţii sǎ participe la şedinţele noastre  ca invitaţi ca şi de pârghiile 
dumneavoastră  sǎ încercǎm sǎ aducem Poliţia comunitarǎ sǎ facă acele acţiuni şi acele 
treburi în colaborare cu Poliţia judeţeanǎ, în colaborare cu ATOP în interesul 
cetăţenilor Bacăului. Am vrut sǎ vǎ punctez câteva chestiuni legate de faptul cǎ ATOP 
lucrează şi este o comisie activǎ şi vǎ invit cu plăcere la prima şedinţǎ ca sǎ constataţi  
acest lucru. Vǎ mulţumesc. 
      ♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Un subiect pe care l-a adus colegul nostru 
Ochenatu pe tapet. Eu aş vrea sǎ nu creeze nici multǎ răutate, nici urǎ mai ales cǎ ne 
găsim cu toţii în săptămâna mare şi ar trebui sǎ fim mai buni şi la luările de cuvânt care 
sunt de acum încolo. Eu precizez cǎ nu sunt membru ATOP dar vreau sǎ fiu membru 
ATOP şi îmbrăţişez ideea cǎ trebuie sǎ se facă o analiză pentru cǎ reacţia sau percepţia 
a fost de multe ori  sǎ facem un raport a domnului Alexa. Domnul Alexa trebuie sǎ fie 
chemat aici sǎ-şi facă un raport, ATOP-ul un raport şi (eu am fost la o şedinţǎ ATOP în 
care s-au discutat probleme foarte interesante) cred şi sugerez, cu aceste probleme 
interesante sǎ veniţi în cadrul Consiliului judeţean. Cǎ s-a discutat şi problema despre 
şcoli (întâmplător m-am nimerit )   şi ne impacientează şi pe noi ceea ce se întâmplǎ în 
şcoli. Domnul Ochenatu, dacǎ aveţi nişte membrii care vreţi într-adevăr sǎ fie 
schimbaţi, ar trebui sǎ le spuneţi  numele. Eu aş invita toţi colegii din ATOP sǎ-şi 
spună poziţia, dacǎ merg la şedinţe, activează....!Mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Înainte de a da cuvântul, domnule Drăgănuţă 
vreau sǎ vǎ precizez cǎ nu sunt supărat, dar vreau sǎ vǎ spun cǎ nu poţi face o analizǎ a 
eficienţei ATOP în 30 de secunde aşa cum a făcut-o domnul consilier Ochenatu. Totuşi 
întâi discutǎm de eficienţa acestui serviciu cǎ până acum, scurt-circuitele cu poliţia 
judeţului Bacǎu, ATOP-ul, le-a provocat şi membrii ATOP. Ăsta este un motiv, şi al 
doilea vǎ spun sincer nu am crezut cǎ o  sǎ ajungem la asemenea discuţii tocmai în 
săptămâna mare. Dar o sǎ facem şi discuţii de acest gen dacǎ pe domnul Ochenatu 
probabil cǎ îl prinde mai bine aceastǎ poziţie pentru cǎ în săptămâna mare, sunt nişte 
actori principali negativi care într-adevăr îşi fac rolul în săptămâna mare. 
      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Sunteţi ironic domnule preşedinte! 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu sunt ironic, sunt realist. Domnule consilier, 
nu puteţi face analiza ATOP-ului în 30 de secunde vǎ spun la modul cel mai serios. 
      ♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, ceea ce ne-a 
propus nouǎ astăzi, colegul nostru domnul Ochenatu, este normal. Sǎ se facă din  când 
în când aprecieri, sǎ se stabilească un diagnostic clar pentru activităţile noastre, însă  a 
face un vot astăzi, fără o analiză temeinicǎ, mi se pare o greşealǎ pe care o fac 
începătorii în general în activităţi cum sunt cele ale Consiliului Judeţean. Vǎ propun sǎ 
programǎm pentru următoarea noastră şedinţǎ o analizǎ a  activităţilor comisiei ATOP, 
şi pe baza unui material documentat pus la dispoziţia noastră aşa cum prevede 
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regulamentul consiliului, sǎ ne putem pronunţa în cunoştinţă de cauzǎ. Astăzi eu cred 
cǎ noi votăm mai mult emoţional şi nu poate fi considerat acesta un vot dat în condiţii 
corecte, un vot raţional şi de aceea, ca sǎ încheiem această dispută, (mie mi se pare o 
disputǎ sterilǎ) am aceastǎ propunere: sǎ cerem colegilor noştri din comisia ATOP să 
ne prezinte un material documentat temeinic în şedinţele comisiilor noastre să putem 
analiza şi la şedinţa următoare sǎ exprimăm votul acesta, pentru că astăzi nu este corect 
să acţionăm sub impulsul unei porniri de moment netemeinică şi total subiectivǎ.  
      ♣ Dl Botez Mircea Silviu, consilier: Domnule preşedinte, mie mi se pare foarte 
bine venitǎ propunerea domnului profesor Bontaş. Eu cred cǎ a venit cu o idee foarte 
bunǎ. Eu cred cǎ  noi greşim atunci când nu analizǎm comisiile, şi vǎ rog frumos de 
altǎ datǎ la următoarea şedinţǎ a consiliului însăşi comisiile care le avem formate 
culturǎ, buget, etc. sǎ-şi dea avizul la  fiecare punct în parte acolo unde trebuie aşa cum 
făceam şi în trecut. Vom prezenta bineînţeles şi un material, sunt de acord cu ce a spus 
domnul Bontaş. Dar vreau sǎ se ştie din capul locului cǎ aceastǎ comisie nu este 
constituitǎ numai din consilieri judeţeni; aceastǎ comisie  este constituitǎ  şi din partea 
civilǎ a judeţului nostru. Sǎ nu uitǎm cǎ avem şi ziarişti acolo, iar Cornel Cepariu este 
unul dintre cei care de fiecare datǎ are un cuvânt greu de spus asupra poliţiei. Eu spun 
cǎ nu ar trebui sǎ ne supărăm deloc de ceea ce a spus domnul Drăgănuţă sau domnul 
Ochenatu, colegii noştri au dreptate. Se pare cǎ noi cei de la ATOP nu am reuşit  sǎ 
aducem în faţa dumneavoastră exact toatǎ activitatea, de fapt cum se derulează aceastǎ 
activitate. Domnul profesor Bontaş a venit cu o idee foarte bunǎ şi eu cred  cǎ la 
următoarea şedinţǎ vom invita toatǎ comisia, vom invita din nou pe domnul Alexa şi pe 
acei care fac parte din comisie şi atunci vom şti exact cum îşi desfăşoară activitatea 
aceastǎ comisie. Vǎ mulţumesc. 
      ♣ Dl Şerban Claudiu, consilier: Domnule preşedinte, cu tot respectul, aceastǎ 
comisie ATOP a iscat de-a lungul vremii şi de-a lungul multor şedinţe tot felul de 
păreri contradictorii. Ca atare o sǎ începem discuţia exprimându-mi punctul de vedere, 
de sprijin a propunerii domnului Ochenatu şi aş vrea cu tot respectul sǎ-i amintesc 
domnului Pocovnicu cǎ aprecierea generoasǎ pe care o face asupra poliţiei primăriei 
este  fără acoperire, fără fundament, pentru cǎ poliţia primăriei este un organism nou 
înfiinţat într-un proiect pilot, şi sǎ nu uitǎm cǎ nu-i găsim în faţa primăriei în faţa 
Consiliului Judeţean, îi găsim prin cartiere, îi găsim  punând umărul şi făcând parte 
comunǎ cu poliţia municipiului  aproape de noi. Ca atare susţin propunerea domnului 
Ochenatu de a pune la vot acestǎ comisie, practic participarea membrilor Consiliului 
judeţean în aceastǎ  comisie pentru cǎ au fost destule şedinţe de când avem aceste 
discuţii în contradictoriu asupra activităţii membrilor consiliului judeţean desemnaţi în 
comisia ATOP. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Îmi permit sǎ vǎ corectez. Nu cred cǎ suntem în 
contradictoriu vis-a-vis  de activitatea  membrilor ATOP. Aceste discuţii au o istorie de 
20 de minute. Ele sunt în premieră astăzi. Iar activitatea poliţiei Primăriei Bacău, 
fiecare are dreptul la părerea lui, a fost înfiinţată să crească de la zi la zi, şi sigur nu 
putem aştepta rezultate spectaculoase peste noapte. 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: La şedinţa trecută când s-a analizat ATOP-ul am 
pus atunci o întrebare din păcate  nici astăzi nu am primit răspuns. Domnul preşedinte a 
spus atunci dacă sunt mulţumit, şi eu am spus parţial. Cealaltă parte din acest parţial 
nici astăzi nu a fost lămurită. Şi să vă spun şi de ce. Nici astăzi eu nu înţeleg unde se 
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află ATOP-ul, faţă de instituţiile înfiinţate prin lege care să asigure ordinea publică. 
Deci în mod normal un raport care îl prezintă ATOP-ul trebuie să prezinte activitatea 
ATOP-ului faţă de acest fenomen, şi nu activitatea poliţiei sau a nu ştiu cui. Deci ei 
preia datele de la poliţie şi ni le prezintă nouă? sau este o instituţie care are un statut 
propriu şi trebuie să aibă comportamentul său? După opinia mea fiecare instituţie îşi 
are obligaţiile ei, iar în Consiliul Judeţean trebuie să prezinte ce face această instituţie; 
că în relaţiile cu poliţia, sau cu altcineva, este o altă chestiune. Aducerea unor 
indicatori care îi raportează poliţia la minister, nu au relevanţă pentru noi, şi nici 
comparaţia cu celelalte judeţe. Mai spuneţi că ne-a citat un consilier de nu ştiu unde de 
la ministerul nu ştiu care că suntem fruntaşi? Deci eu rămân cu aceiaşi problemă şi 
astăzi, că nu am înţeles din acest raport, care este activitatea ATOP-ului. Este un 
transfer de date de la instituţiile plătite pentru această treabă, la nivelul Consiliului 
Judeţean. 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, trebuie să vă 
spun sincer că sunt de acord cu domnul Huluţă, este săptămâna mare, se apropie 
sărbătorile pascale, şi cred că patima  trebuie lăsată zilele acestea un pic la o parte. Pe 
de altă parte trebuie să vă spun sincer, cum văd eu realitatea în ceea ce priveşte 
segmentul acesta al ATOP-lui. Nu vă ascund faptul că pentru o bună parte dintre 
membrii ATOP am o stimă deosebită. Aş face chiar două, trei enumerări: domnul 
Floroiu, domnul Pocovnicu, domnul Iştoc. Aş vrea să aduc o completare: domnul Iştoc 
nu este membru nici unui partid, este independent. Referitor la ceea ce se întâmplă în 
şcoli, şi pe mine mă îngrijorează şi aş vrea să spun că sunt necesare întâlniri în cadrul 
societăţii civile, consilieri judeţeni, profesori, părinţi. Ştiţi că societatea civilă are o 
anumită reticenţă faţă de uniforme, trebuie să o recunoaştem şi cred că ar fi mai 
eficient ca noi consilierii judeţeni sau cei care sunt reprezentanţi de Consiliul Judeţean 
acolo în ATOP, să meargă acolo să discute problemele care ţin de consumul de alcool, 
fumat sau de droguri. În asemenea condiţii nu putem să nu recunoaştem că de fiecare 
dată când a fost vorba de  o analiză a ATOP-ului au apărut discuţii nu mai departe de 
şedinţa din 22 februarie cu ocazia căreia un cotidian a doua zi a publicat un articol 
deloc măgulitor la adresa Consiliului judeţean, mi-aş permite să vă citez titlul 
articolului "O şedinţă cu adevărat ordinară a Consiliului judeţean" iar aici este redat pe 
larg ceea ce s-a întâmplat pe marginea subiectului în ceea ce priveşte activitatea 
ATOP-ului. Sunt multe de spus, eu nu cred şi nu susţin ideea că membri ATOP-ului nu 
au făcut nimic sau că au activitate mai mult sau mai puţin eficientă, v-aş supune 
atenţiei o singură chestiune, nu este bine ca aceşti membri ATOP să fie susţinuţi de 
majoritatea Consiliului judeţean, ori dacă lucrul acesta este atunci nu are nimeni nimic 
cu nimeni mai mult decât atât eu prevăd că dacă vom supune la vot o parte dintre 
vechii membri ai ATOP-ului vor rămâne, de aceea mi se pare interesantă şi  bună 
propunerea domnului Ochenatu. 
      ♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Am adus legea ca să nu mai dăm interpretare. Vă 
prezint atribuţiunile ATOP şi de aici o să trageţi dumneavoastră concluziile să nu 
credeţi că vă manipulez verbal la microfon. Acestea sunt atribuţiunile stimaţi colegi, 
monitorizăm, nu avem implicare în viaţa Poliţiei Române din punct de vedere juridic, 
nu putem să ne interferăm cu ei, prezentăm rapoarte, eu nu pot să mă duc la inspectorul 
şef să-i verific lucrările penale, să-i cer documentele din care a ajuns la o anumită 
constatare, nu pot decât să-i cer câteva date statistice asupra liniştii şi ordinii publice în 
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comunitate  şi să facem aprecieri şi referiri asupra acestor activităţi. Ce am făcut noi la 
începutul anului? Am venit cu un plan minimal şi cu criterii de performanţă pe care 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie trebuie să le îndeplinească; v-am reamintit în şedinţa 
asta de anumiţi indicatori pe care noi i-am supus dezbaterii Consiliului judeţean la 
începutul anului, ne-am întâlnit cu cetăţenii din comunitatea locală aşa cum v-am spus 
şi astăzi pe cartiere, în şcoli, anul trecut m-am întâlnit cu toţi primarii şi secretarii din 
judeţul Bacău în şedinţe la fiecare primărie, am făcut şi pe centre zonale, m-am întâlnit 
cu toţi şefii de poliţie municipale şi orăşeneşti, cu toţi şefii posturilor de poliţie. Toţi 
colegii mei au un program de lucru repartizat pe luni, asta este activitatea noastră dar 
noi nu putem să avem ingerinţe în activitatea Inspectoratului Judeţean de Poliţie, nu ne 
dă voie legea, îmi spune că trebuie să prezint un raport şi l-am prezentat cu datele şi 
aprecierile noastre şi dacă eraţi atenţi şi studiaţi în profunzime raportul, vedeaţi că 
avem nişte aprecieri spre final şi spunem că nu suntem mulţumiţi şi când v-am 
prezentat raportul anual am vorbit de găştile de cartier, am vorbit de lumea interlopă, 
am atras atenţia inspectorului şef în acest sens. Chiar se simte la nivelul comunităţilor 
locale o presiune asupra mediului economic, (acei indivizi care vin şi forţează mâna 
agenţilor economici pentru taxe de protecţie) şi aşa mai departe. Sunt cazuri, le 
discutăm, aveţi încredere că ATOP îşi face datoria în spiritul şi litera legii şi nu putem 
să încălcăm legea aşa cum unii dintre dumneavoastră doresc, îmi pare rău că dintr-o 
chestie pur administrativă şi nepolitică a cărui rol îl are ATOP aţi venit cei de la 
Alianţă şi îmi cer scuze, aţi sesizat că nu aveţi nici un membru în ATOP şi credeţi că 
noi nu ştiu ce favoruri avem. Nu fac altceva domnilor, vă predau preşedinţia cu mare 
plăcere întrucât nu fac decât să-mi iau din timpul meu liber şi din timpul meu care 
trebuie să-l confer activităţii mele profesionale la firmele mele şi să merg în teritoriu şi 
în judeţ  să stau cu oamenii de vorbă şi dacă vreţi chiar îmi dau demisia ca să vă fac pe 
plăcere dumneavoastră dacă tot aţi ajuns la o chestiune politică extraordinară în judeţul 
Bacău că Alianţa nu are un om la ATOP. 
      ♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Stimaţi colegi, domnule preşedinte, am să încerc să 
fiu foarte scurt că deja timpul s-a prelungit cu această discuţie. Atunci când am votat şi 
acest consiliu a votat foarte multe hotărâri importante şi cu ajutorul nostru (pomenea 
domnul Floroiu de Alianţă) atunci nu am fost nici neaveniţi, nici debutanţi şi nici 
nepricepuţi. Noi solicităm acum fiind săptămâna mare, ca să accepte şi colegii noştri 
din partea cealaltă ( nu noi i-am dus, domnul Floroiu i-a împărţit) cu zâmbetul pe buze 
fiind săptămâna mare, un vot democratic, un exerciţiu de vot care este democratic şi 
care are un singur principiu: minoritatea se supune majorităţii, de ce atâta patimă? 
Respectăm săptămâna mare da nu ţinem deloc cont de ea şi  jignim.  
      ♣ Dl Paraschivescu Andrei, consilier: Îmi pare bine că am descoperit o mare 
problemă a judeţului, de o oră stăm la această temă - ATOP-ul. Cred că nu ATOP-ul e 
cel care  va rezolva toate problemele Inspectoratului Judeţean de Poliţie pentru că altfel 
vă daţi seama că în SUA nu va exista Bronx, în Franţa n-ar exista Zona 5, n-ar exista 
suburbii, n-ar exista nimic şi eu nu am înţeles ce trebuie să votăm, ce se doreşte pentru 
că din expunerea unor colegi de ai mei am înţeles că domnul Floroiu, domnul 
Pocovnicu, domnul Iştoc sunt foarte buni, atunci cine este rău? Deci pe cine 
schimbăm? dacă toţi din ATOP sunt buni, care este acela rău. Deci eu sincer nu am 
înţeles.  Pe cine trebuie să schimbăm, de ce? şi care sunt motivele? Deci cred că este o 
discuţie politică. 
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vreau să fac şi eu un mic răspuns domnului 
consilier Bondor. În scurta expunere de 30 de secunde cuvântul politic l-a rostit 
domnul consilier Ochenatu, să nu uităm. Dânsul ne-a împărţit şi tot dânsul ne-a spus în 
30 de secunde care sunt motivele pentru care se vrea să se facă această schimbare. Deci 
politicul nu l-a atras domnul Floroiu sau nu ştiu cine. Eu chiar am spus şi în mass-
media, că în Consiliul Judeţean s-a făcut foarte multă administraţie şi mai puţină 
politică. Exceptând câteva scurtcircuite, marea majoritate a proiectelor de hotărâri au 
fost adoptate cu peste 2/3 şi au fost proiecte care au dus la materializarea unor proiecte 
importante pentru municipiul Bacău şi pentru judeţul Bacău, (să nu uităm Spitalul 
Municipal, Centrul de afaceri), sunt obiective importante pe care Consiliul judeţean le-
a sprijinit.  
      ♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Ideea în sine deranjează, dacă Alianţa şi-a 
propus, haideţi să supunem la vot poate trebuie să schimbăm poate  un singur membru, 
e atât de mare supărarea? 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu este nici o supărare, problema este că 
expunerea a fost extrem de scurtă, în 30 de secunde s-a spus că nu e politic, nu e 
reprezentat bine şi că nu a fost eficientă activitatea. 
      ♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Dacă-mi permiteţi domnule Ochenatu vă citez tot din 
lege "mandatul celui de la ATOP e valabil 4 ani de zile cum e şi mandatul nostru" 
numai dacă schimbi domiciliul sau prin deces se poate înlocui, acuma trebuie să ne 
dăm demisia unul din noi ca să veniţi dumneavoastră. 
      ♣ Dl Tătaru Dan, consilier: Domnule preşedinte, eu cred că stăm de o oră aici  şi  
discutăm. Dacă domnii consilieri de la PD au această propunere la care nu am nimic 
împotrivă, îi rog s-o pună pe ordinea de zi de la şedinţa viitoare. Este aşa urgent de 
votat astăzi  chestia asta?  Înscrieţi-o pe ordinea de zi la şedinţa viitoare şi o  rezolvăm. 
Am pierdut o oră ca să facem apologia ATOP-ului. Uitaţi câte puncte sunt pe ordinea 
de zi. 
      ♣ Dna Bogea Angela, vicepreşedinte: În primul rând eu am în faţă nişte legi după 
care noi ne organizăm. Deci este un punct de vedere al consilierilor din partea stângă  
şi având în vedere că cei din partea dreaptă şi cei din spate nu sunt de acord aşa cum 
sunt cutumele noastre şi în Parlament, Consiliul judeţean şi Consiliul local, dacă nu 
amânăm dar dacă amânăm sunt de acord, oricum vă propuneam să instituim o comisie 
care să analizeze această activitate a comisiei speciale. Nu vine un consilier şi spune că 
nu-i convine. Nicăieri în lume nu există treaba asta. Şi noi ne supunem votului 
consilierului respectiv să modificăm. Şi mai este o problemă: noi când am venit în 
Consiliul Judeţean pentru alegerea acestei comisii, am venit pe baza unui proiect de 
hotărâre.! Păi ce facem acum??! Haideţi să ne uităm  la modul cum funcţionează 
Consiliul Judeţean, coroborat cu legea 215, şi sunt de acord să ducem propunerea dacă 
va mai fi cazul la şedinţa următoare. 
       ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai sunt intervenţii? Dacă nu mai sunt, încerc eu 
să cristalizez propunerile care le-am cules din sală. 
Unu este de a supune la vot  modificarea componenţei ATOP, iar alta este pregătirea 
unui raport de activitate ATOP din iulie 2004 şi până astăzi, care să fie analizat de o 
comisie, şi în funcţie de acest raport să fie revocaţi anumiţi membri din această comisie 
ATOP.  Aceste sunt cele două propuneri pe care eu le-am cules din sală. Dacă greşesc, 
vă rog să mă corectaţi. 
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      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Domnule preşedinte îmi cer scuze, nu putem să 
propunem modificarea comisiei ATOP ori o dizolvăm şi o  facem din nou ceea ce nu 
este conform  regulamentului, ori nu mai discutăm de loc. Deci nu putem să schimbăm 
pe cineva de la ATOP. 
      ♣ Dl Milon Traian, secretar general: Potrivit legii de organizare a poliţiei, actul 
normativ pe baza căreia s-a înfiinţat şi funcţionează ATOP exclusiv pe baza acestui act 
normativ şi nu pe baza actelor normative care vizează administraţia publică judeţeană 
ca act normativ special, această autoritate de ordine publică, se înfiinţează pe baza 
propunerilor formulate în şedinţa Consiliului Judeţean de consilieri care odată votaţi 
sunt înaintaţi alături de o listă cu trei propuneri formulate de preşedintele Consiliului 
Judeţean privind trei reprezentanţi ai cetăţenilor, prefectului judeţului. Se emite un 
Ordin în acest sens pentru că din această comisie mai fac parte în afară de consilierii 
judeţeni şi reprezentanţii cetăţenilor cum ar fi subprefectul, şeful poliţiei judeţene, şi 
făcea parte şi reprezentantul gardienilor publici (care din păcate s-a desfiinţat), şi se 
întoarce acest ordin pentru a fi confirmat printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean, la 
Consiliul Judeţean cu componenţa întregită prin ordinul prefectului. Acesta este 
temeiul legal, numirea membrilor se face pe patru ani, în rest, alte detalii să vă spun, 
legea nu distinge dacă consilierii judeţeni pot opera sau nu pot opera măsuri în cadrul 
componenţei propunerilor pe care le-au făcut cu privire la consilierii transmişi prin 
hotărâre prefectului judeţului, şi acolo unde legea tace, consider că dumneavoastră 
trebuie să hotărâţi care vă este poziţia.  
      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Aş vrea să dau un răspuns domnului consilier 
Enăşoae, că ATOP-ul este o interfaţă între cetăţean şi inspectoratul de poliţie iar al 
doilea răspuns, (probabil că am descoperit de activitatea cui sunt nemulţumiţi colegii 
noştri) de activitatea domnului subprefect care este membru de ordine în Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Bacău. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi încă odată să cristalizez cele două 
propuneri le repet, şi haideţi să votăm în cunoştinţă de cauză. Repet cele două 
propuneri: Prima propunere: amânarea acestui punct, şi în paralel pregătirea unui raport 
de activitate din partea ATOP, precum şi înfiinţarea unei comisii care să analizeze 
acest raport de activitate şi care să prezinte concluziile în faţa Consiliului Judeţean. 
Sigur că această comisie o putem înfiinţa chiar astăzi, cu reprezentare din toate 
partidele politice care să analizeze acest raport. Asta este o propunere care are mai 
multe subpropuneri, iar propunerea a doua este propunerea domnului Ochenatu. Supun 
la vot propunerea 1. Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Deci 19 pentru şi 18 
împotrivă. Vă rog să formulaţi propuneri fiecare partid politic pentru înfiinţarea 
comisiei de analiză a activităţii ATOP. 
      ♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: În comisia aceasta eu propun să fie nominalizat 
d-l Huluţă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: din partea PD - d-l Bondor Silviu , din partea PNL 
- d-l consilier Rotaru Ion, din partea PNG - d-l Paraschivescu Andrei, din partea PRM - 
d-ra Arvinte Codruţa şi din partea independenţilor d-na Biri Daniela. 
 
       <> 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. 
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      ♣ Dl Milon Traian, secretar: 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”.  
Domnul consilier Bontaş a formulat o rectificare la un cuvânt: era vorba de 
învăţământul universitar şi nu preuniversitar şi pe care l-am rectificat. 
Având în vedere că s-au realizat prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul 
preşedinte să supună la vot procesul-verbal al şedinţei din 23 martie 2006. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă mai 
au observaţii cu privire la  procesul verbal prezentat. 
 
      Nemaifiind observaţii, se supune aprobării şi se aprobă în unanimitate. 
 
      <> Se trece la  punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar 
general Traian Milon pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind trecerea din 
domeniul public în domeniul privat a unor bunuri imobile în vederea aplicării Legii 
10/2001. 

 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă  au 
observaţii cu privire la  expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  prezentat. 
 
      Nefiind observaţii, se supune aprobării şi se aprobă în unanimitate. 

       
      <> Se trece la  punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar 
general Milon Traian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
privind solicitarea transmiterii unui sediu din patrimoniu MAN în patrimoniul 
Consiliului Judeţean Bacău. 

 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă  au 
observaţii cu privire la  expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
      Nefiind observaţii, se supune aprobării şi se aprobă în unanimitate. 
 
      <> Se trece la  punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 
executiv Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
privind  rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean şi al judeţului pe anul 
2006. 
 
      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: Am primit  o hârtie din partea primăriei 
municipiului Bacău, am mai primit una astăzi, şi am să vă fac filmul exact. Ştiţi foarte 
bine şi din presă şi din expunerea care am făcut-o în şedinţa de Consiliu Judeţean, de 
ideea şi iniţiativa noastră a Consiliului Judeţean de a organiza un concert pascal în 
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seara de 22 aprilie, concert intitulat "Noaptea de Lumină". Din discuţiile pe care le-am 
avut cu fiecare dintre dumneavoastră, practic nu am înregistrat nici o opinie împotriva 
acestei iniţiative şi acestei acţiuni, care vă spun, din ecourile pe care le-am cules este 
extrem de bine apreciată, dar sigur eu pot  fi subiectiv aici. Marţi am avut inspiraţia  de 
a solicita primăriei municipiului Bacău un aviz de principiu vis-a-vis de amplasarea 
acestei scene, care am căzut de comun acord împreună cu Biserica Ortodoxă, împreună 
şi cu domnul consilier Enăşoae care a participat la discuţie ca reprezentant al comisiei 
de cultură, să fie lângă biserica Sf. Nicolae. Deci cum ieşim din biserica Sf. Nicolae pe 
partea stângă este un trotuar larg care permite amplasarea unei scene pentru 
desfăşurarea acestui concert pascal. Am solicitat acordul, am primit astăzi un răspuns 
semnat de primarul municipiului Bacău, şi am să dau citire acestei adrese: "Urmare a  
adresei dumneavoastră nr.... din 18 aprilie înregistrată la primărie  pe 18 aprilie vă 
comunicăm următoarele: Iniţiativa dumneavoastră de a organiza un concert pascal pe 
data  de 22 aprilie în faţa bisericii Sf. Nicolae din municipiul Bacău se înscrie în 
multiplele acţiuni pe care în laborioasa dumneavoastră activitate le-aţi susţinut şi  
desfăşurat. Considerăm că organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorile  
sfintelor Paşte, aparţine în exclusivitate Bisericii, şi era normal ca solicitarea să vină 
din partea acestei instituţii." (Faceţi o paralelă cu Crăciunul deci la Crăciun şi Primăria 
şi Consiliul Judeţean am organizat acţiunea fără să cerem acordul bisericii. Dar fac o 
paranteză şi vreau să vă spun că atunci când mi-a venit această idee, primul telefon pe 
care l-am dat, a fost la biserica ortodoxă care şi-a exprimat sprijinul şi a fost de acord 
cu această iniţiativă.)  Din adresa pe care ne-aţi trimis-o nu am putut trage concluzia 
că locaţia propusă de dumneavoastră are acordul protopopiatului Bacău, fapt pentru 
care vă sugerăm ideea ca această manifestare să aibă loc în "Piaţa Tricolorului" 
locaţie pentru care vă putem da avizul  nostru favorabil. (Piaţa Tricolorului este piaţa 
de aici, piaţa Prefecturii.) Rugăm să vă exprimaţi punctul de vedere faţă de propunerea 
noastră. Ne-am supus şi ne-am precizat punctul de vedere împreună cu biserica, cu 
Presfinţitul Ioachim şi cu preotul protopop Constantin Tomozei şi am răspuns: Vă 
facem cunoscut faptul că Episcopia Romanului în colaborare cu Consiliul Judeţean 
Bacău organizează un concert pascal pe data de 22 aprilie ora 22,30 în faţa bisericii 
Sf. Nicolae. Locaţia a fost stabilită de către Episcopia Romanului împreună cu 
Consiliul Judeţean deoarece concertul pascal precede momentul Învierii şi a luării 
Luminii ce va fi iniţiat din Biserica Sf. Nicolae. Mai mul,t slujba Învierii se va oficia în 
Piaţa Catedralei deoarece acolo sunt situate Biserica Sf. Nicolae şi Catedrala 
Înălţarea Domnulu,i locaşuri de spiritualitate ce impun desfăşurarea acestor 
manifestări în incinta şi imediata lor apropiere. În realizarea acestei activităţi ,vă 
rugăm următoarele: 
1. Aprobarea amplasării unei scene de 12m/10 m conform planului anexat. Scena va fi 
montată vineri 21.04.2006 începând cu ora 14.00 de către firma S.C. Sampler Music 
din Braşov şi va fi demontată duminică 23.04.2006. 
2 Obţinerea aprobării de blocare a perimetrului Pieţii Bisericii "Sf. Neculai" şi 
redirecţionarea circulaţiei conform planului anexat. 
3. Obţinerea aprobării din partea Jandarmeriei de montare în jurul scenei a circa 50-
60 m de garduri pentru securitate şi evitarea accidentelor, precum şi asigurarea pazei 
şi ordinii pe durata manifestării. 
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Anexăm trei planuri de amplasament în zonă, programul acestui concert şi  
desfăşurătorul manifestării. Acum câteva minute am primit un nou răspuns : "La 
adresa dumneavoastră înregistrată la numărul de mai sus pe care v-am citat-o mai 
înainte vă comunicăm: Am analizat solicitarea dumneavoastră de a organiza 
Concertul pascal  în Piaţa catedralei şi implicaţiile pe care le are privind blocarea 
accesului spre intersecţie ca arteră principală a municipiul nostru. Locaţia  stabilită 
de dumneavoastră nu asigură condiţii optime de amplasare a unei scene de 
dimensiunile prezentate afectând spaţiul şi aşa redus pentru cetăţenii care vor să 
participe la slujba de Înviere. Suntem de acord cu organizarea Concertului pascal pe 
amplasamentul din Piaţa Tricolorului" Acesta este răspunsul unei instituţii faţă de o 
altă instituţie care atunci când a avut probleme de sprijinire a unor proiecte a reacţionat 
în câteva minute. V-am reamintit câteva din ele astăzi şi cred că nu este cazul să vă mai 
aduc aminte de Centrul de Afaceri şi de Spitalul Municipal. Dacă un concert simfonic 
poate reprezenta un pericol pentru o circulaţie care oricum pe acea porţiune între 
Hotelul "Moldova" şi ieşirea în Bulevardul Unirii pe la Biserica "Sf. Nicolae" (care 
oricum va fi blocată pentru că este foarte multă lume şi ştiţi şi dumneavoastră  foarte 
bine acest lucru) să-mi fie cu iertare. Vreau să am o poziţie şi din partea 
dumneavoastră. Eu nu am vrut să fac un dialog prin presă dar văd că sunt silit să ascult 
şi opinia dumneavoastră. Poate am greşit noi deşi mă îndoiesc şi să vedem dacă este 
oportun ca acest concert să se desfăşoare în Piaţă Tricolorului, unde vă daţi seama că 
lumea nu va fi concentrată în această zonă pentru că lumea nu merge la Prefectură să ia 
lumină şi merge încă la biserică deşi unii poate ar vrea să meargă la Prefectură să ia 
lumină. Eu înţeleg şi stupoarea şi stupefacţia dumneavoastră, vă spun sincer că eu sunt 
dezamăgit şi stupefiat. Argumentele se schimbă de la oră la oră la Consiliului Local.                  
      ♣ D-l. Enăşoae Petru, consilier: Eu am participat la toată discuţia, de fapt acum o 
lună a fost lansată această idee şi am fost de acord cu ea, iar Comisia de cultură a fost 
de acord în întregime şi cu amplasament şi cu tot. Un concert pascal nu poate fi 
desfăşurat oriunde, pentru că fiecare eveniment trebuie făcut la locul unde se impune 
el. Din acest punct de vedere eu susţin că amplasamentul care a fost ales acolo este cel 
mai  bun, nu încalcă nici o regulă de circulaţie, este exact lângă biserică şi cu faţă spre 
catedrală pentru că ideea a fost de a cuprinde acest spaţiu de spirit (chiar dacă el nu 
este finalizat). Acest litigiu nu-l înţeleg deloc, poate sunt alte raţiuni şi nu le înţeleg, 
dar eu susţin că e nevoie de acest concert şi că acolo trebuie să se desfăşoare. 
      ♣ Dl Pocovnicu Constantin, consilier: Domnule preşedinte, apreciez diplomaţia 
domnului consilier Enăşoae Petru, diplomaţia dumneavoastră, dar mă revoltă şi sunt 
revoltat de modul în care aţi punctat dumneavoastră aceşti paşi care s-au derulat chiar 
astăzi prin aceste răspunsuri şi vreau să spun că părerea mea este că poziţia (nu ştiu 
cine semnează această adresă Consiliul Local sau primarul) este un atac frontal la 
activitatea  Consiliului judeţean şi activitatea noastră ca şi consilieri judeţeni şi este cu 
atât mai hilar cu cât vorbim de un concert simfonic şi nu vorbim de concert rokk sau 
cine ştie ce altă panaramă. E un concert simfonic pentru Bacău şi pentru băcăuani. 
Paradoxul e că dacă ne-am fi dus cu o astfel de propunere într-o comună sau într-un alt 
oraş din judeţ, probabil că ne rugau sau ne primeau cu braţele deschise. Iar aici din 
orgolii pe care nu şi le poate controla sau orgolii care depăşesc limita bunului simţ la o 
astfel de acţiune am înţeles că cineva în numele primarului sau primarul dând 
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dispoziţie se pune de-a curmezişul unei iniţiative din toate punctele de vedere 
inatacabilă moral. 
      ♣ Dl Rotaru Ion, consilier: Cred că ar fi bine să nu punem gaz pe foc. Lăsaţi-ne  să 
luam legătura puţin cu Primăria şi să explicăm noi care este această activitate, că nu are 
iz politic şi că noi toţi consilierii judeţeni  suntem de acord şi nu văd de ce s-ar 
restricţiona un astfel de concert într-o astfel de zi. Daţi-ne răgaz să putem lua legătura 
cu Primăria şi să mergem pe ideea că se va da aprobare. 
      ♣ Dl Chiriac Ion, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, recunosc că am o 
poziţie foarte ingrată şi poate că niciodată ca în acest moment nu m-am simţit atât de 
prost având în vedere că sunt coleg de partid cu primarul Romeo  Stavarache. Eu nu 
vreau să cred că o astfel de manifestare (un concert simfonic în seara de Paşti), un 
eveniment cu o înaltă încărcătură spirituală, primarul municipiului Bacău poate să  
refuze. Vreau să cred (şi o să port această discuţie) că este problema unor funcţionari 
zeloşi din primărie care au semnat acel răspuns şi ca drept dovadă nu este semnătura 
primarului. 
      ♣ Dl Botez Mircea, consilier: Domnul consilier Rotaru a spus că noi consilierii 
suntem de acord. Este prea important pentru noi ca să nu fim de acord, dar dacă dânsul 
a spus că  ,,noi consilierii,,   şi cred că exprimă părerea tuturor, nu are rost s-o lungim. 
Mie mi se pare ceva josnic să nu putem face acest spectacol, adică noi toţi de aici 
suntem de acord, nu putem să lungim treaba. 
      ♣ Dl Chiriac Ion, consilier:  Eu nu am înţeles, a spus cineva că nu este de acord? 
Eu cred că nu ar trebui să exagerăm pe această temă a concertului. Lucrurile sunt clare 
din punctul acesta de vedere şi dacă nu vrem noi, concertul tot are loc. Eu cred că nu 
are sens să mai discutăm. Domnul preşedinte ne-a adus la cunoştinţă un fenomen şi n-
ar trebui să-l exploatăm politic în săptămâna patimilor. V-aş ruga să ne abţinem de la 
comentarii. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Picăm într-o chestiune extrem de periculoasă. Ia 
fiecare cuvântul dar nu vreau să auzim cuvântul politic. Eu în afara faptului că mi-au 
dat şi lacrimile, sunt şi înmărmurit de această reacţie. Vă spun, în primul rând mă doare 
atitudinea unei instituţii faţă de instituţia Consiliului judeţean care la problema 
terenului cu Centrul de Afaceri s-a mişcat într-o săptămână şi a dat acel teren primăriei 
municipiului Bacău ca să facă un proiect, mă refer la aceeaşi instituţie Consiliul 
judeţean care a dat un teren Consiliului Local pentru Spitalul municipal şi nu a fost nici 
un fel de discuţie politică aici. Nu am vrut să aduc acest subiect în faţa 
dumneavoastră(domnul consilier Dogaru, ştiu că vă sfătuiţi cu Mărăşeşti 6, vă rog 
frumos să ascultaţi şi poziţia mea). Nu am vrut să aduc acest subiect în faţa nimănui 
nici măcar în faţa consilierilor judeţeni, martori îmi sunt aceste adrese, sunt patru hârtii 
aici, dar la un moment dat m-am simţit depăşit efectiv de situaţie. Trebuia să am accept 
de la consilierii judeţeni de a-mi exprima poziţia, pentru că vă spun personal îmi asum 
riscul de a pune scena la faţa locului şi de a plăti o amendă pe care o voi primi şi o voi 
plăti din buzunarul meu, de unde vreţi dumneavoastră, dar acel concert se va ţine acolo 
că vrea sau nu vrea primarul municipiului Bacău, sau alţi funcţionari zeloşi din 
subordinea dânsului. Nu am vrut să aduc acest subiect în faţa dumneavoastră pentru că 
suntem în săptămâna mare şi vorbim de amplasarea unei scene pentru un concert 
pascal simfonic în noaptea de Înviere, nu este posibil aşa ceva şi  vă spun că vom ţine  
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prima pagină la ce nu ne dorim dar aici nu s-a ajuns din cauza noastră a Consiliului 
judeţean. 
      ♣ Dl Andronache Petru consilier: Stimaţi colegi, domnule preşedinte, indiferent 
de conotaţiile care se dau acestui incident (nu ştiu cum să-l numesc) vreau să vă spun 
că ieri m-am întâlnit cu preasfinţitul Ioachim Băcăuanul şi era încântat de acţiune - a 
comunicat la toate bisericile şi ne facem de ruşine. Eu sunt stupefiat, râde lumea de noi  
enoriaşii ştiu de acţiune, ştiu de loc, nu mai putem da înapoi, el nu mai are nici o 
dimensiune, e o confruntare. 
      ♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Problema este că nu putem să fim chiar aşa de 
buni chiar dacă e săptămâna mare, dar noi ştim că şi Isus dacă a intrat, a intrat în casa  
domnului şi a intrat cu paru când a văzut nereguli. Aicea e rea voinţă, e rea credinţă, nu 
se poate. Ieri spuneam cu domnul Andronache cât se bucura preasfinţitul Ioachim 
Băcăuanul şi ce frumos vorbea că va fi mulţimea de la trei biserici şi făcea o paralelă 
între trinitate "tată, fiu, sfântul duh" (era catedrala din centru cu Sf. Nicolae, cu Sf. 
Gheorghe care este alături) şi mulţimea va fi toată în centru iar la luarea luminii va 
merge fiecare la biserica lui. Acuma trebuie să analizăm atitudinea (nu ştiu dacă e a 
primăriei nu ştiu dacă e a consilierilor locali ) şi cred că e o atitudine a primarului 
Romeo Stavarache care nu mi se pare normală, pentru că ne trimite în faţa Prefecturii 
(aici vin eu cu sindicaliştii, nu cu creştinătatea, cu oamenii care vor să ia lumină). A 
doua chestiune: păi dacă asta-i atitudinea primăriei  vis-a-vis de o cerere a Consiliului 
judeţean - sunt două chestiuni acum: cum se rezolvă (dar trebuie analizată şi atitudinea 
şi colaborarea nu Consiliul local ci cu primarul Stavarache) şi aici eu cred că ar trebui 
toţi să votăm şi să luăm aprobarea şi dacă nu ne-o dă să ne asumăm noi răspunderea la 
ora 22.00 fix atunci când am hotărât să fie acest concert toţi consilierii să fim în centru 
şi să vedem ce ni se întâmplă dacă nu avem aprobarea şi noi ne ducem în centru unde 
se organizează acest concert pascal. Ce se întâmplă? O să ne  bată jandarmii că nu 
avem aprobarea lui Stavarache şi ar trebui să o cerem acuma să se convoace de urgenţă 
Consiliul Local, să luăm aprobarea Consiliului Local că-i peste primar. 

      ♣ Dra Arvinte Codruţa, consilier: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor 
consilieri, ieri am avut ocazia să văd o cerere a Filarmonicii "M. Jora" Bacău către 
Secţia 2 Poliţie, către Jandarmerie, Brigada Mobilă şi Poliţia comunitară şi vreau să vă 
spun că toţi au dat acordul pentru această acţiune, deci era acea hârtie semnată de toate 
organele abilitate pentru pază. 
      ♣ Benea Dragoş, preşedinte: Am organizat noi acţiuni mai grele decât să stăvilim 
o lume care vine la biserică să ia lumină şi să asiste la un  concert simfonic. Eu am 
încredere în gradul de civilizaţie şi în credinţa băcăuanilor, nu am nici o emoţie, cu 
jandarmii şi cu Salvarea doar aşa ca să îndeplinim procedurile şi nu cred că şi aceşti 
jandarmi nu se impun. Vă spun sincer că nu sunt băcăuanii atât de jos încât să nu asiste 
la un concert de muzică simfonică şi să fugă de la Înviere din cauza concertului de 
muzică simfonică. 
      ♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Domnule preşedinte, eu cred că nu trebuie 
să discutăm şi să închidem subiectul. Este o hotărâre a Consiliului Judeţean în 
întregime, în unanimitate şi acest concert trebuie să se ţină acolo şi el este sub egida 
Consiliului Judeţean. 
      ♣ Dna Bogea Angela, vicepreşedinte: Eu vreau să vă spun că adresa ne implică pe 
noi toţi. 
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      ♣ Dl Mitocaru Victor, vicepreşedinte: Domnule preşedinte, stimaţi colegi eu nu 
vreau să fiu patetic, eu iau cuvântul foarte rar şi poate că determinat de unele chestiuni 
mai grave. Am fost la Iaşi  la o consfătuire la care  a participat dintre noi  şi domnul 
Cornel Pricope şi un reprezentant al Direcţiei de cultură şi trebuie să vă spun spre 
mândria noastră dacă vreţi s-o luaţi aşa, (consfătuirea a fost cu cultele ) că a fost o 
apreciere foarte frumoasă despre judeţul Bacău asupra relaţiei instituţiei noastre 
administrative cu cultele, faptul că sprijinim înălţarea catedralei, că s-au construit 
biserici. A fost citat Bacăul de mai multe ori şi au fost luări de cuvânt din alte judeţe  
cu oarecare invidie aş spune, în acest context în care a vorbit şi preasfinţia sa Ioachim 
Băcăuanul. Nu cred că este vorba aici de opoziţie, eu am sentimentul că e vorba de o 
neînţelegere, poate că nu s-a trimis încă programul cultural, pentru că este şi cultural nu 
numai religios. Între cultură şi religie este o foarte mare legătură. Prin urmare, cred că 
este vorba de o neînţelegere. A face concertul în altă parte decât acolo, înseamnă de a-l 
despărţi de semnificaţia lui uriaşă. Deci, este o ingratitudine faţă de populaţia creştină. 
Creştinii merg la biserică în acel timp când noi ţinem concertul în altă parte, şi oamenii 
vor spune: ăştia se ţin de concerte, şi noi mergem la un act de  înaltă semnificaţie. Cel 
mai înalt act al creştinătăţii. Prin urmare, numai acolo acest concert îşi poate găsi 
adevărata lui lumină, plinătate sufletească, şi plinătate culturală. În altă parte, el ar fi 
interpretat ca un lucru nelalocul lui. Eu cred că acest lucru nu a fost bine înţeles, eu nu 
îndrăznesc să cred că este un act de rea voinţă. M-am întâlnit cu domnul primar la 
Filarmonică cu ocazia  deschiderii festivităţii la olimpiada de limbă română  şi în 
câteva cuvinte, am auzit că s-a spus că este de acord cu această acţiune numai să nu fie 
altceva. Asta mi s-a părut că am auzit, nu mi-o luaţi în nume de siguranţă. Stau şi mă 
întreb nu cumva s-a gândit cineva de la municipalitate, că  noi facem altceva decât un 
concert pascal? Pentru că noi suntem o comunitate aici, (chiar dacă sunt două 
administraţii) în numele ideii creştine, în numele Învierii, în numele culturii, (cultura 
nu are numai doi oameni, are numai unul, are numai o credinţă), şi nu cred că poate fi 
vorba aici de două atitudini diferite. Aici lăsăm orice fel de partizanat, lucrăm pentru 
comunitatea creştină. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumesc domnule vicepreşedinte, mai sunt  
alte intervenţii? Să supunem la vot. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte înainte de a încheia, vreau să vă 
spun că am văzut poziţiile tuturor. Este un eveniment prea important cu înaltă 
încărcătură emoţională ca să vorbim acum de vot. Dacă avem un consens pe această 
problemă de ce să mai supunem la vot? Vrem să cădem în derizoriu? sau pe cine vrem 
să umilim? Este clar că este un consens pentru a se organiza acest concert. Nu are rost 
să mai votăm. Există consens şi să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. 
      ♣ Dra Arvinte Codruţa, consilier: Domnule preşedinte este vorba dacă ne 
asumăm răspunderea sau nu, asupra amenzii? 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Pentru a se organiza asemenea concert, ne asumăm 
toate responsabilităţile ce decurg din această acţiune. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu nu ştiu cum aţi determinat consensul doar în 
urma intervenţiilor. Sigur este consens, dar lăsaţi-mă să văd asta domnule consilier. Ne 
menţinem poziţia de a face acel concert unde am stabilit lângă biserica Sf. Nicolae, sau 
o facem în altă parte?! pentru că nu am primit aviz! Reţineţi noi nu avem cadru legal să 
amplasăm această scenă acolo.  
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      ♣ Dna Lungu Tudoriţa, consilier: deci există un punct de vedere care nouă nu ne 
place, şi este firesc să nu ne placă, pentru că noi de vreo jumătate de oră încercăm să  
ne convingem pe noi, de importanţa acestei acţiuni şi nu este cazul, pentru că noi chiar 
am fost convinşi de importanţa acestei acţiuni. Sigur că locaţia este cea nimerită, sigur 
că nu mi se pare în regulă să instigăm la faptul că indiferent ce spune primăria care 
până la urma urmei este cea care dă sau nu  acceptul asupra unei locaţii. Nu l-a dat, şi 
poate era mai bine, dacă din iniţiativa Consiliului Judeţean invitam aici un reprezentant 
al Primăriei, sau primarul să ne explice de ce ne refuză acest drept. A discuta în lipsă şi 
fără a cunoaşte şi motivaţiile celeilalte părţi nu mi se pare în regulă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar adresa acum a apărut...şi vă rememorez 
traseul acestei corespondenţe: Am trimis adresa marţi 18 aprilie, am primit răspuns la 
adresă astăzi dimineaţă, că din cauza faptului că nu este organizator biserica la 
asemenea evenimente nu dă avizul, am trimis o altă hârtie împreună cu biserica şi am 
primit răspunsul aici în plină şedinţă cu dumneavoastră, că nu ne dă avizul pentru că 
încurcăm circulaţia cu acest concert simfonic. Acum cădem în extrema cealaltă 
doamnă? Eu ce vină am că am avut această iniţiativă. 
      ♣ Dl Lefter Ioan Silviu, consilier: Domnule preşedinte, îmi cer scuze, am vorbit 
acum cu domnul primar şi este de acord. Discutăm degeaba. Este de acord. 

      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce demagogie.! Domnule ministru ştiţi ce am 
uitat să vă spun că ştia domnul primar de această discuţie şi de la mine şi de la domnul 
Ionescu de la Filarmonică şi nu şi-a dat acordul, dacă tot vreţi să merg până la capăt. 
      ♣ Dl Lefter Ioan Silviu, consilier: Acum ca să fim sinceri până la capăt am înţeles 
că diligenţele astea cu discuţia le-aţi început de ieri, nu aşa de demult, cum s-a încercat 
să se creadă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule ministru, vă rog frumos păstraţi limitele. 
Această iniţiativă a fost anunţată cu o lună înainte, (demersuri neoficiale), când spun 
demers oficial fac trimitere la aceste adrese, demersuri neoficiale le-am început acum o 
lună de zile, eu personal cu domnul primar, şi am curaj să fac ce vreţi  dumneavoastră 
ca să vă demonstrez acest lucru. 

   ♣ Dl Lefter Ioan Silviu, consilier: Şi până la urmă care este problema? 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi văd că dumneavoastră aţi rezolvat problema în 
30 de secunde şi eu nu am reuşit în 4 zile. Nu vreau să cădem în extrema cealaltă. 
      ♣ Dl Pocovnicu Constanţin, consilier: Domnule preşedinte, scuzaţi-l pe domnul 
Lefter că acum o lună nu a fost la şedinţă. 
      ♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Eu după cum îl cunosc pe domnul Stavarache, 
nu sunt sigur până nu văd hârtia. Şi dacă nu sunt sigur noi ne asumăm responsabilitatea 
care va decurge din  organizarea acestei acţiuni fără aprobarea domnului Stavarache? 
Asta era problema. 

      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Demersurile nu au fost iniţiate ieri. Asta este cea 
mai mare gogomănie care am auzit-o. Acum am ajuns şi în extrema cealaltă, să mă 
simt şi vinovat că am început demersurile ieri, când iniţial le-am început de o lună. 
      ♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Deci  ne asumăm responsabilitatea şi material şi 
civil, pentru că este un lucru creştinesc, la care nu achesează domnul primar 
Stavarache. Deci asta ar fi problema, şi nu sunt sigur pe semnătura lui, şi de asta fac 
scandal. 

Comment: i 
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      ♣ Dl Lefter Ioan Silviu, consilier: Apropo, de ce spuneaţi mai înainte: haideţi să 
păstrăm nişte limite? 

   ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Să le păstrăm?! A venit domnul Lefter şi a 
rezolvat problema în 30 de secunde!? Haideţi domnule Lefter să păstrăm bunul simţ vă 
rog  frumos. Chiar aţi venit aşa şi ne-aţi rezolvat în 30 de secunde pe toţi? Adică cine 
nu a vrut, a vrut acum în 30 de secunde că aţi dat dumneavoastră telefon. 
      ♣ Dl Lefter Ioan Silviu, consilier: Deci nu asta este problema domnule preşedinte. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ei nu asta este problema. Problema este că o 
transformăm într-o discuţie demagogică vă spun eu. Chiar nu s-a ştiut de concertul 
ăsta? Am şurubărit eu cu doamna vicepreşedinte pe sub masă. Am vorbit eu cu el pe 
sub masă. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte dacă  mai continuăm chiar 
cădem în ridicol. Aveţi consensul Consiliului Judeţean, indiferent de urmările acestei 
acţiuni suntem solidari, şi să mergem la următorul punct al ordinii de zi. 

 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă mai 
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  prezentate. 
 
      Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
se aprobă în unanimitate. 
 
      <> Se trece la punctul 5 din ordinea de zi  şi se dă cuvântul doamnei director 
executiv Hăineală Olga, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene din România. 
 
      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 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 aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic din unităţile 
de învăţământ special. 

                
      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 director 
executiv Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
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hotărâre privind aprobarea contractului management pentru instituţiile publice de 
cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni  dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  prezentate. 
 
      ♣ D-na Lungu Tudoriţa, consilier: Propunerea de stabilire a ponderii indicatorilor 
au venit de la mine, pentru că nu am sesizat că s-ar fi stabilit ponderea acestora în total. 
Care este ponderea criteriilor de performanţă? Este foarte important că ponderea 
aceasta  ar trebui să difere de la instituţie la instituţie, şi propunerea noastră era aceea 
ca acest criteriu care face trimitere la veniturile proprii, la gradul de acoperire din 
veniturile proprii a cheltuielilor  instituţiei, să aibă cea mai mare pondere în total sau să 
aibă o pondere însemnată. După aceea, nu este clar comparaţia. Se face o comparaţie 
înţeleg între an de bază, an de bază înţelegând anul precedent da? nu anul de bază 
începerea mandatului? şi după aceea la durată. De regulă un contract de management 
are o durată de 4-5 ani cel mult pentru a permite să se revizuiască criteriile de 
performanţă şi aici văd durată nedeterminată. Astea sunt câteva probleme pe care eu le-
am ridicat şi în comisie le-am consemnat şi întreb colegii mei dacă sunt de acord cu 
propunerile care le-am făcut, sau au şi alte propuneri. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Gherghelescu Stelian, director executiv: Contractul se încheie pe perioadă 
nedeterminată, dar cu posibilitatea de a încheia în condiţiile prevăzute în contract de 
drept sau la nerealizarea performanţelor prin care s-au angajat prin contract. Este 
conform modelului cadru. Sigur el nu este bătut în cuie, el se încheie pe această durată 
ca şi contractul de muncă, dar încetează în condiţiile legii.  
      ♣ Dl Paraschivescu Andrei, consilier: Am aproape aceiaşi propunere ca şi 
doamna consilier Lungu. La sfârşit, există nişte criterii de evaluare a performanţelor 
manageriale care ar trebui să aibă şi un punctaj, un maxim şi un minim în care viitorul 
manager să se încadreze şi să poată să fie evaluat. Dacă nu ar întruni minimum la 
oricare din aceste criterii este echivalentul nerespectării respectivului criteriu, iar la 
final să facă şi un total. Deci, este o propunere pe care am făcut-o eu şi chiar şi domnul 
Gherghelescu a spus că şi dumnealui s-a gândit la acest aspect. Aşa este normal şi aşa 
este în orice contract de management pentru că alt fel vă pun întrebarea: cum am 
aprecia doar pe aceste criterii numerotate aici activitatea unui om? Deci orice activitate 
se cuantifică cumva.  
 
      Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre  cu amendamentul 
doamnei consilier Lungu Tudoriţa şi domnului consilier Paraschivescu Andrei şi se 
aprobă în unanimitate. 
 
      <> Se trece la  punctul 8 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director 
executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind  instituirea sprijinului financiar pentru tinerii studenţi din judeţul 
Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni  dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  prezentate. 
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      ♣ D-l Benea Dragoş, preşedinte: Un amendament am, şi mă refer la formularea 
frazei, "stagii de pregătire" care este extrem de permisivă şi extrem de largă. Atunci  s-
a vorbit concret de burse. Deci acei care câştigă burse. În general bursele când vin nu 
vin complete. Deci nu este asigurată contravaloarea asigurării medicale, contravaloarea 
transportului, deci nu stagii de pregătire. Pentru "stagii de pregătire" o să primim 
oferte, slavă domnului, dar una este să câştigi o bursă şi una este să te înscrii la un 
stagiu de pregătire. Deci formularea "Stagiu de  pregătire" nu sunt de acord cu ea. Deci 
pentru cei care beneficiază sau accesează sau câştigă burse de pregătire.  Eu am mai 
spus-o lui domnul Gherghelescu dar văd că se insistă cu formularistici din acestea. 
      ♣ Dna Biri Daniela, consilier: Dacă tot discutăm de formulare, să vorbim de 
studenţii cu domiciliul în oraşul Bacău, şi tot ca propunere, dat fiind faptul că am 
înţeles  la şedinţele trecute că şi municipiul Bacău are o propunere în sensul acesta să 
nu se suprapună sprijinul financiar la acelaşi om, să se pună în criteriile de acordare al 
acestui sprijin „pentru studenţii care nu au primit de la municipiul Bacău”. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru constituirea comisiei: vă propun să facă 
parte trei consilieri şi doi salariaţi din aparatul Consiliului Judeţean, şi am să propun eu 
dacă luaţi în calcul propunerea mea, ca cei trei să facă parte din comisia de învăţământ 
şi comisia de învăţământ să-şi formuleze aceste propuneri, iar cei doi din aparatul 
Consiliului Judeţean am să-i nominalizez eu. Dacă sunteţi de acord cu această 
propunere.  
      ♣ Dra Stan Nadia, consilier: Aş propune să facă parte din această comisie, domnul 
Paraschivescu  Andrei, domnul Şerban Claudiu şi domnul Bontaş Dumitru.   
      ♣ D-l Benea Dragoş preşedinte: Eu propun din cadrul executivului pe domnul 
director Constantinescu Stere şi pe doamna director Hăineală Olga. Deci s-a  conturat 
comisia şi vă supun la vot proiectul în forma prezentată cu amendamentul bursă, cu 
amendamentul studenţi exceptând municipiul Bacău, şi comisia în forma prezentată de 
d-ra consilier Stan Nadia. 
      ♣ Dl Milon Traian, secretar general: Domnule preşedinte, şi domnilor consilieri, 
eu aş vrea să vă explic de ce acolo în proiectul de hotărâre este pus stagiul de pregătire: 
pentru că potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, Consiliul Judeţean nu este abilitat să 
acorde burse. Noi am căutat soluţia cea mai bună pentru a răspunde acestor cerinţe. 
      ♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar noi nu acordăm burse domnule secretar! Vreau 
să vă spun din experienţa de la Consiliul Local unde funcţionează această Hotărâre de 
Consiliu de 5 ani, că : vine studentul, a câştigat bursă în Olanda pentru nu ştiu ce temă, 
nu are asigurat transportul sau nu are asigurată asigurarea medicală, sau nu are 
asigurată cazarea sau masa după caz, acest minus din oferta externă o susţinem  noi. 
Deci nu acordăm noi burse.  
      ♣ Dl Şerban Claudiu, consilier: Mulţumesc pentru încredere d-rei consilier Stan 
Nadia, dar prin natura serviciului s-ar putea să nu fiu prin zonă, şi aş propune pe alt 
cineva în locul meu, respectiv pe domnul consilier Chiriac. 

 
      Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele trei 
amendamente şi se aprobă în unanimitate. 
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      <> Se trece la  punctul 9 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director 
executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind  numirea directorului la Ansamblul Folcloric "Busuiocul" 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 10 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 
executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului. 
  
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă mai 
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 11 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 
executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea unor măsuri pentru declanşarea organizării concursului: 
Soluţie de proiect pentru semnalizarea şi marcarea intrărilor în judeţul Bacău pe 
drumurile naţionale.  
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  prezentate. 
 
      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vă propun ca 
din această comisie să facă parte şi doi consilieri judeţeni, pentru a fi informaţi mai 
bine de activitatea pe care o desfăşoară comisia, bineînţeles respectându-se legislaţia. 
Ei nu vor fi remuneraţ, că nu au voie să primească bani. Eu fac o singură propunere şi 
anume pe domnul consilier Rotaru care lucrează de o viaţă pe drumurile naţionale. 
      ♣ Dl Bunea Cristian consilier: Am acelaşi punct de vedere ca al domnului 
consilier Ochenatu, numai că unul din cei doi consilieri să fie membru al comisiei de 
urbanism.  
      ♣ Dl Pocovnicu Constantin, consilier: Eu l-aş propune pe domnul Bunea Cristian, 
pentru că este şi preşedinte de comisie, şi mai am o propunere l-aş propune şi pe 
domnul consilier Mihăilă Petrică pentru că este unul din iniţiatorii acestei idei. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Facem prea mare comisia. Domnule Mihăilă vreţi 
să fiţi în comisie? 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu vreau în comisie, dar dacă tot m-aţi întrebat aş 
vrea să fac o completare la acest proiect, eu cred că atunci când m-am gândit la această 
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propunere m-am referit şi la drumurile judeţene. Deci avem intrări şi ieşiri din judeţ 
unde mai lipseşte câte o literă, au mai crescut buruieni şi nu se mai văd indicatoarele. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiţi cum vine asta cu drumurile judeţene şi cu 
semnalizarea? Chelului tichie de mărgăritar îi mai trebuie. Aşa este. La drumurile 
judeţene numai asta ne mai lipseşte: semnalizarea.  Principalele porţi de intrare, sunt pe 
drumurile naţionale.  
      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Eu propun să facă parte din comisie în locul meu 
pe domnişoara consilier Stan Nadia. 
      ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Deci mai fac parte din comisia citată de doamna 
director Gireadă Cornelia şi domnişoara consilier Stan Nadia şi domnul consilier 
Rotaru Ion.   
 
        Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată 
şi se aprobă în unanimitate 

 
      <> Se trece la  punctul 12 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 
executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiţie "Amenajare bloc operator din cadrul Spitalului de Pediatrie Bacău". 
 
         Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerile de motive şi proiectele de hotărâre  prezentate. 

 
      ♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Am dori ca atunci când va veni momentul 
şi va începe derularea acestui proiect, din comisia de licitaţie să facă parte şi doi 
consilieri judeţeni.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog faceţi  propuneri, pentru comisia de 
licitaţie. 
      ♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Am început să nu mai avem încredere unii în 
alţii. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu îl propun pe domnul Huluţă Ghiorghe şi al 
doilea pe domnul Botez Mircea Silviu. 
 
      Nemaifiind observaţii, se supun la vot cele douǎ proiecte de hotărâre în forma 
prezentată şi se aprobă cu 36 de voturi pentru şi o abţinere respectiv domnişoara 
consilier Stan Nadia. 

 
      <> Se trece la  punctul 13 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 
executiv Gireadă Cornelia, pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind  modificarea şi suplimentarea traseelor judeţene prevăzute în anexa 1 
la Hotărârea Consiliului Judeţean 59/2005, pentru aprobarea programului de transport 
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 01 iulie 2005-30 iunie 
2008.  
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerile de motive şi proiectele de hotărâre  prezentate. 
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      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier:  Domnule preşedinte, propun să se amâne acest 
proiect de hotărâre. Ştim că anul trecut toate traseele au fost scoase la licitaţie. Nu ştiu 
de ce venim în fiecare lună la fiecare şedinţă cu modificări. Din moment ce toate 
traseele au fost licitate şi sunt firme care au câştigat licitaţiile, nu văd de ce venim 
acum cu modificări a unor societăţi private. Vă dau un exemplu: aici pe o pagină, deci 
vine o societate, un SRL care solicită înfiinţarea unui nou traseu. Nu cumva consiliile 
locale vin şi cer înfiinţare de noi trasee? Noi, trasee ştim că se înfiinţează numai dacă 
mai apare o nouă comună sau un cartier. Şi aşa este o nebunie în transportul public 
inclusiv judeţean şi cel de oraş, ştiind destul de bine că acum o săptămână sau două au 
început să se bată transportatorii între ei, s-au bătut în piaţa centrală, fiindcă este un 
haos. Ar fi trebuit ca ARR-ul în loc să vină cu modificări de traseu să ia măsuri 
împotriva celor care circulă clandestin la ora actuală, şi să pună un pic de ordine în 
programul de transport şi orele de plecare al fiecărui transportator. Ştim destul de bine 
că aproape 40% circulă fără nici o licenţă. Domnul director Trofor cred că este la ora 
actuală în cunoştinţă de cauză, iar dacă vrea dânsul îi pot spune şi de câteva societăţi de 
transport care circulă în oraşul Bacău şi în comunele limitrofe fără nici un fel de 
autorizaţie. 
      ♣ Dl Trofor, director ARR.  Mă  numesc Trofor pentru cei care nu mă cunosc, şi 
asigur interimatul conducerii agenţiei ARR Bacău, de 4 luni de zile. Referitor la 
propunerea domnului Dogaru vreau să fac câteva precizări: Solicitarea este a noastră, a 
agenţiei conform Legii 109/1987 art.52, şi de data aceasta vă rog să aprobaţi numai 
suplimentări de curse şi reglări de ore şi nicidecum introducerea de noi trasee. Acest 
lucru a fost aprobat de dumneavoastră şi vă mulţumim. În şedinţa anterioară a 
Consiliului Judeţean, problema centrală a fost în zona Oneşti cu localităţile limitrofe 
municipiului Oneşti, iar trasee noi nu au fost aprobate decât două trasee în baza 
solicitărilor făcute de consiliile locale. Cât priveşte obiectul de astăzi al aprobării pe 
care vă solicităm, ea se bazează pe decizia 58 a Autorităţii Rutiere prin care sunt nişte 
proceduri la care s-au aplicat operatorilor de transport şi au cerut suplimentarea de 
curse în speţă reprezentând 80% . Şi aş vrea să mă refer la această procedură. Au trecut 
avizaţi de noi în contextul că au prezentat situaţia pe o lună a biletelor şi 
abonamentelor vândute, fapt ce arăta că nu este suficient fie un mijloc de transport, fie 
mai trebuiau nişte curse. Acelaşi gen de solicitări au fost făcute mai puţine şi de 
consiliile locale. Aceste solicitări au fost date către noi, prin intermediul 
dumneavoastră şi a venit  scadenţa să le aprobaţi, în sensul că pe data de 28 noi trebuie 
să corectăm macheta pe care dumneavoastră aţi aprobat-o anul trecut în iunie cu aceste 
modificări. Cât priveşte neajunsurile şi problemele în domeniul transportului de 
persoane prin curse regulate, sunt de acord în speţă cu domnul Dogaru. Într-adevăr sunt 
probleme în zona Nicolae Bălcescu-Bacău, Valea Seacă-Bacău, Pânceşti, unde s-au 
luat măsuri drastice până la ridicarea licenţelor celor implicaţi. Depunem în continuare 
eforturi pentru a disciplina operatorii de transport, iar scuza noastră este numărul mic 
de inspectori de trafic care îi avem în momentul acesta (doar în număr de 3 inspectori 
şi unul detaşat din Dâmboviţa). Am solicitat Autorităţii Rutiere în acest sens pentru 
bunul mers al transportului o suplimentare de inspectori din alte agenţii, să vedem după 
ce voi primi aprobarea în luna mai. Vă mulţumesc. 
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      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Profit de prezenţa domnului director aici, pentru a 
sublinia încă odată că la proiectul de hotărâre din şedinţa trecută pe această temă 
doamna consilier Şova a avut un amendament pentru persoanele cu handicap şi a mai 
fost un amendament cu respectarea orarului. Am în faţă adresa nr.2283 care aţi primit-
o din 29 03. 2006 şi vreau să ştiu dacă aţi înaintat răspuns la această adresă, şi dacă nu 
să vedem şi răspunsul dumneavoastră până la următoarea şedinţă. 
      ♣ D-l Trofor, director ARR: Cunosc problema handicapaţilor. Am făcut instruire 
cu operatorii de transport pe traseele respective şi le-am arătat hotărârea prin care ei 
sunt obligaţi prin caietul de sarcini să facă transportul acestor persoane. Mai este şi 
problema veteranilor de război care pentru unii operatori nu o cunoşteau şi a fost adusă 
la cunoştinţă. Şi o altă problemă care apare şi va fi pusă pe tapet este problema elevilor, 
cu acel cost de 50% al abonamentelor pentru care vom cere sprijinul administraţiei 
publice locale împreună cu inspectoratul învăţământului din judeţul Bacău. 
      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Şi mai am o rugăminte: să înţeleg că vom primi 
răspunsul la adresă până la şedinţa următoare şi v-aş ruga să verificaţi încă odată 
capătul de linie unde îşi parchează microbuzele unele trasee sau proprietari de licenţă, 
pe traseul  Săuceşti "Alin Trans" să vedeţi dacă respectă, şi vedeţi unde fac parcările 
microbuzelor. Şi dacă tot s-a adus vorba ca o curiozitate, ştiţi cumva cine sunt 
proprietarii celor două mijloace de transport în comun care s-au ciondănit pe la piaţă? 
      ♣ Dl Trofor, director ARR: Da, este vorba de firma Dragolip Service şi firma 
Tele-trans. Implicat şi vinovat de 80%  a fost firma Dragolip-Service. Vreau să vă mai 
spun că la sfârşitul lunii iunie se vizează licenţele de traseu la toţi operatorii care au 
câştigat licitaţiile anul trecut şi cu această ocazie voi dispune conform metodologiei 
noastre încă odată verificarea capetelor de linie, modul, graficul şi mijloacele de 
transport cu care s-au licitat şi trebuie să execute aceste trasee şi după ce inspectorii de 
trafic vor da avizul, vom viza aceste licenţe pentru anul următor 2006-2007.  
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte şi stimaţi colegi, din expunerea 
de motive reiese că aceste modificări şi suplimentarea programului de transport spune 
aici că se face în special la propunerea operatorilor. Legea spune că se face în special la 
propunerea consiliilor locale. Dacă aceşti operatori vin cu astfel de propuneri, ARR-ul 
are obligaţia prin lege să monitorizeze şi după aceea să vină să ne propună nouă, pentru 
că noi nu suntem nici pe departe o anexă a operatorilor. Eu vreau să vă spun şi nu ştiu 
dacă domnul director ştie, că sunt operatori care au întrerupt unilateral deplasarea pe 
unele trasee, trasee care merg peste 80 de km şi am să vă dau un exemplu cum ar fi 
Slobozia - Bacău nu mai funcţionează de două luni de zile, şi mi se pare că este a 
societăţii SC Bistriţa. În aceste condiţii care ne-au fost prezentate de domnul director, 
că nu au personal pentru monitorizarea traseelor şi operatorilor, eu propun ca să 
reedităm hotărârea anterioară cu corecturile necesare şi să amânăm această aprobare 
propusă astăzi pentru o altă dată, când dânşii vor putea să ne prezinte o monitorizare a 
operatorilor.  
      ♣ Dl Trofor, director ARR.: Dacă îmi permiteţi, conform procedurilor de 
suplimentare a curselor staţiilor şi aşa mai departe, cele patru tipuri de modificări pe 
care le poate suporta programul nu toate sunt cu monitorizări. Aceasta este procedura 
standard conform 1997. Nu este o scuză faptul că nu ştim traseul respectiv că nu se 
execută de două luni de zile. Nu este o scuză pentru noi. Am luat act de informaţia 
dumneavoastră şi vă rog dacă mai sunt astfel de situaţii să fiu sprijinit, să fiu informat 
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pentru a lua măsuri. Ce vreau să vă mai spun eu dumneavoastră, este că s-a introdus o 
altă metodă din partea Autorităţii Rutiere: monitorizarea autogărilor. Cei care nu trec 
prin autogări sau capetele de linie la sfârşit de lună sunt obligaţi să prezinte o situaţie 
către Agenţia ARR şi cei care nu au trecut prin aceste capete de linie sau autogări, 
automat li se suspendă licenţa de transport (mai execută traseul 60 de zile şi se scoate 
la licitaţie). Cât priveşte aceste modificări, cum veţi considera dumneavoastră, dacă nu 
se dă acum girul dumneavoastră,  ele nu  vor mai putea fi introduse în program şi până 
anul viitor nu vor mai putea fi introduse aceste curse care zic eu sunt în folosul 
cetăţenilor. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Să ştiţi că domnul Trofor are argumente şi ne-a 
atras atenţia acum spre final şi s-ar putea să aibă dreptate. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte revin, domnule director,  
am o rugăminte, venim cu suplimentări haideţi să verificăm dacă acele firme care au 
câştigat licitaţiile respectă orele de plecare şi de sosire. Tot eu vă dau denumirea la 
câteva firme care au câştigat licitaţia şi ar trebui să circule din 15 în 15 minute. Ţin să 
vă spun că-i vezi odată la o oră sau la o oră jumătate. De ce nu-i verificaţi, cine trebuie 
să-i verifice? Deci nu respectă programul de transport. 
      ♣ Dl Trofor, director ARR: Am înţeles domnule Dogaru.   
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acesta nu este un motiv de amânare domnul 
Dogaru. 
      ♣ Dl Trofor, director ARR: Am luat act şi vom suplimenta monitorizarea încât să-i 
disciplinăm să respecte aceste grafice de circulaţie, numite caiete de sarcini. În sensul 
acesta am apelat la poliţia comunitară pentru că majoritatea acestor trasee sunt prin 
municipiu nostru, am făcut demersuri spre toate autogările judeţului... 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule director îmi cer scuze că vă întrerup. 
Domnule preşedinte, haideţi să propunem pentru amânare. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Dogaru, eu nu am nici o problemă, dar 
domnul Trofor a spus că dacă nu o aprobăm acum, un an o parte din populaţia Bacăului 
va avea de suferit din acest punct de vedere. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Să respecte cei care au câştigat licitaţia. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Că nu respectă ei nu este un argument să 
respingem un program, că nu se respectă nu ştiu ce. Nu vă supăraţi. Sigur eu o să votez 
pentru; dumneavoastră o să votaţi împotrivă. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Vă spun eu ce se întâmplă cu modificarea 
acestui program de transport: fiecare firmă cu orele de modificare cu care au venit 
fiecare transportator şi-au luat marja de siguranţă de a putea pleca de peste tot din 10 în 
10 minute sau din sfert în sfert de oră, iar dânşii în interiorul acesta şi-au făcut un alt 
program ca să-l aibă ca în caz că-i opreşte cineva pe traseu să aibă acoperire. Haideţi 
să-i disciplinăm şi vă spun eu că va fi bine. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Disciplinat este una şi aprobat este alta. 
      ♣ Dl Trofor director ARR:  Dacă vă uitaţi pe lucrarea ce va fost dată, cam 80% din 
suplimentări sunt în zona Oneştiului. Este vorba de Trans Moldova. Eu ştiu că sunt 
nişte focare aprinse pe zona aceasta, eu recunosc. Şi vom concentra aici efortul atenţiei. 
      ♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Profit şi eu de prezenţa domnului director, şi aş 
vrea să-l întreb un lucru chiar punctat de aprobările sau autorizările care se dau, este 
vorba de traseul Oneşti -Bucium la care dumneavoastră aţi scos la licitaţie de data asta 
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doar traseu de microbuze. Care sunt criteriile care au stat la bază, de aţi mutat din 
traseu normal care era de autobuze, în traseu de microbuze?  
      ♣ Dl Trofor, director ARR: Vă răspund la această întrebare există trei trasee care 
s-au aprobat în zona Oneşti cu microbuze ele fiind de autobuze iniţial. Este vorba de 
Oneşti- Pralea, Oneşti -Butinaşi şi Oneşti -Buciumi. La toate cele trei trasee la 
Autoritatea Rutieră, Agenţia Bacău, s-a depus raport de expertizare a drumurilor din 
partea specialiştilor, s-au depus de la poliţie afectarea siguranţei circulaţiei şi tabele cu 
peste 400 de semnături din partea locuitorilor localităţilor respective. Doamna director 
Gireadă cunoaşte foarte bine, autoritatea rutieră a ţinut foarte mult să rămână pe trasee 
de autobuz, dar din păcate legislaţia nu permite, dar am înţeles că se vor face demersuri 
ca să se facă transport mixt la orele de vârf să fie autobuze şi la orele mai uşoare  să fie 
microbuze în sensul să aibă eficientizare şi operatorul de transport care face aceste 
curse. Ca atare s-a făcut cu zona respectivă o şedinţă în cadrul Consiliului Judeţean sub 
conducerea doamnei director Gireadă şi s-au hotărât acele trasee pentru care s-a trecut 
la microbuze.  
      ♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Eu ştiu că totuşi transportul cu autobuzul este mai 
preferat decât transportul cu microbuze. 
      ♣ Dl Trofor, director ARR: Este şi mai confortabil asta zic şi eu, dar din păcate 
dotările din zona Oneşti la ora actuală lasă de dorit asupra mijloacelor de transport, 
miniautobuze şi autobuze. Nimeni nu a investit încă în mijloace de transport civilizate 
unde poţi pune şi un bagaj şi aşa mai departe. Vis-a-vis de Bucium vreau să vă mai 
spun este o localitate închisă, este cu capăt. Ca atare, pentru orice locuitor de acolo, 
singurul mijloc cu care se poate deplasa, este acela care îl dă prin aprobare Consiliul 
Judeţean şi împreună cu autoritatea care a făcut programul şi dacă vă uitaţi pe 
programul pe care l-aţi aprobat la vremea respectivă  este de 22 de curse. 
      ♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Domnule preşedinte, să aprobăm în forma 
propusă şi eu sunt de acord cu domnul Dogaru, să facem o comisie mixtă, să verificăm, 
pentru că noi dacă aprobăm ceva, trebuie să şi verificăm, dacă se respectă ceea ce 
aprobăm noi. Eu aş dori să se supună la vot. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt şi eu de acord cu observaţiile ridicate de 
domnul consilier Dogaru, dar asta nu rezolvă acest proiect de hotărâre. Domnul Trofor 
a spus foarte bine este important să se aprobe astăzi. În rest, observaţiile, semnalele 
luate din teritoriu de către domnul Dogaru trebuiesc foarte bine reţinute domnule 
director, şi remediate. 
      ♣ Dl Trofor, director ARR: Le-am reţinut domnule preşedinte, şi v-am spus că 
primul prag categoric va fi vizarea licenţelor de traseu din luna iulie. Până în luna iulie 
avem timp să monitorizăm. Atenţie aceste modificări  nu intră în vigoare decât cu data 
de 01.07.2006. 
      ♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Eu zic să aprobăm hotărârea astăzi şi să intensificăm 
controalele pe zone, sancţionând pe cei care nu respectă orele de program. Nu cred că o 
să rezolvăm amânând această hotărâre de consiliu judeţean prin problema care s-a 
ridicat astăzi prin nerespectarea orelor şi alte probleme. 

 
       Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă mai 
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  prezentate. 
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      Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma  prezentată şi 
se aprobă cu 22 de voturi pentru şi 15 împotrivă. 

 
      ♣ D-l Benea Dragoş preşedinte: Domnule director Trofor mai am o rugăminte la 
dumneavoastră: vreau ca până marţi să ne prezentaţi o listă cu capacităţile de transport 
din judeţul Bacău pe zona Oneşti, pe zona Bacău, pe zona Moineşti şi pe zona 
Comăneşti, pentru că vom avea o acţiune care va implica tot judeţul, pe care o ştie 
toată lumea, acţiunea cu ochelarii. O acţiune cu asociaţia Lions şi  avem nevoie să ştim 
exact capacităţile de transport din fiecare centru zonal.  
      ♣ Dl Trofor, director ARR: Pe oraşe şi municipii? Am înţeles. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru că va veni lumea de la sate şi vor veni cu 
aceste autobuze.  
      ♣ Dl Trofor, director ARR: Este vorba numai de transportul de călători. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De călători da, exact. Vă mulţumim. 

 
      <> Se trece la  punctul 14 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului  consilier 
Fânaru Alexandru pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre   
privind aprobarea asocierii cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţul 
Bacău în vederea achiziţionării şi implementarea sistemului de comunicaţii VPN, 
accesul la serviciul Internet cu bandă garantată şi serviciul audio-video conferinţă. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: O întrebare de un om care nu cunoaşte sistemul. Ce 
înseamnă valoric implementarea acestui sistem? 
     ♣ Dl Fânaru Alexandru, consilier: În primul rând ce vreau eu să subliniez este 
foarte important, şi asta nu ţine de noi: ca fiecare consiliu local să aprobe acest lucru. 
Adică practic nu prea ar fi indicat să fie ceva care să se autoexcludă. Eu personal nu am 
făcut un  studiu la nivelul acesta, cred că direcţia buget-finanţe ar fi mai în măsură să 
dea detalii mai concrete. În principiu, pot eu să spun următorul lucru: este vorba de un 
cost iniţial, nişte  echipamente, o parte de infrastructură şi un abonament lunar pentru 
serviciile prestate. 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi este inutil să 
mai subliniem importanţa implementării acestui sistem. Se ştie că, comunităţile noastre 
locale din judeţ suferă de sărăcie şi eu cred că una  din cauzele sărăciei o constituie şi 
lipsa accesului la informaţie. Ca să nu mai intru în detalii, şi ca să-i dau un răspuns 
domnului consilier Chiriac, vreau să vă spun că am discutat cu domnul director general 
al regiunii Bacău Romtelecom, domnul Creţu, şi mi-a spus că vrea ca această instalare 
să fie gratuită. Vrea să lanseze o promoţie pentru judeţul Bacău. Sigur că vorbim 
despre un operator care participă la licitaţie. Deci nu neapărat sistemul va fi 
implementat de Romtelecom, dar v-am spus că operatorii vor veni, şi vor veni 
companii multinaţionale, vor veni la licitaţie şi vor veni care mai de care cu oferte mai 
tentante. Eu felicit pe cei doi consilieri în persoana domnului Fânaru Alexandru şi a 
doamnei Chelaru Oana, susţin proiectul şi rog şi colegii să susţină acest proiect. 
Mulţumesc 
      ♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Vreau să vă spun că iniţiativa este lăudabilă, eu îi 
felicit pe cei doi consilieri care au iniţiat proiectul, dar aş vrea să merg puţin mai 
departe. Eu am studiat această problemă acum un an şi vreau să vă spun că la nivel de 
România sunt câteva judeţe cu proiecte de ansamblu de informatizare, proiecte unde 
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vine şi componenta privată. De fapt, este vorba de parteneriat public privat. Pot să vă 
stau la dispoziţie cu asemenea prezentare. E vorba despre judeţul Mehedinţi unde firme 
din domeniu ca macro-soft, ca IBM, ca Hilipacart s-au asociat cu Consiliul Judeţean cu 
consiliile locale şi au creat un parteneriat public privat şi au dat o altă dimensiune 
proiectului. Acest pas care îl facem noi astăzi este un pas mic dar foarte important. Dar 
în schimb să ne gândim la tot, pentru că informatizarea nu înseamnă nu numai să legi 
aceste comune; înseamnă instruiri, dotări proceduri foarte clare şi la nivelul consiliului 
judeţean şi la nivelul consilierilor, deci să abordăm problema şi la nivel de sistem.  
      ♣ Dl Pocovnicu Constantin, consilier: Am  să fiu foarte scurt. Într-adevăr vreau să 
felicit pe colegii mei pentru această iniţiativă şi vreau să-l completez pe domnul 
Valerian Vreme, că prin acest pas mic cum a spus dumnealui  facem o investiţie mare 
în viitorul judeţului Bacău. Şi iată în sfârşit un punct pe ordinea de zi, care într-adevăr 
merită atenţie şi merită apreciere. Încă odată vreau să vă felicit. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Aş vrea să revin un pic referitor la ceea ce a 
întrebat domnul Chiriac. Investiţia să ştiţi că este mare, pentru că necesită softuri,  
necesită instruiri, şi de aceea ea trebuie abordată dacă vrem să ajungem la nişte 
rezultate, trebuie abordată cu aceşti competitori mari ai pieţei. Şi la ora actuală sunt şi 
firme româneşti care sunt interesate pentru că noi dacă venim cu asemenea proiect 
venim cu o piaţă. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Ca o concretizare la ceea ce discutăm, Consiliul 
Judeţean Dolj a implementat acest proiect şi într-o fază avansată este şi Consiliul 
Judeţean Botoşani. Ministerul Finanţelor a implementat acest sistem în aproape toată 
ţara. Sistemul Telefonic Special (STS) l-a implementat şi zic eu că este sistemul 
viitorului. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dincolo de cuvinte ROMTELECOM-ul are prima  
şansă în această competiţie. 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Deci ROMTELECOM va participa la licitaţie. 
Sincer vă spun, sunt subiectiv, aş vrea să câştige. Dar s-ar putea să şi piardă. Va câştiga 
cel mai bun. 
      ♣ Dl Fânaru Alexandru, consilier: Vreau să fiu foarte scurt. Şi eu am studiat dar 
nu aşa în aprofunzime ca domnul consilier Vreme. Ştiu şi de Dolj ştiu şi de Mehedinţi,  
vis-a-vis de Mehedinţi cel puţin după ultimele mele informaţii c-am jumătate din 
consiliile locale erau parteneri. Deci ce vreau eu să subliniez, important este să fie toţi. 
      ♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Eu vreau să subliniez faptul că sunt alte 
componente care vor îngreuna sistemul cu privire la instruirea şi dotarea la consiliile 
locale. 

  
     Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
se aprobă în unanimitate. 

 
Punctul 15 din ordinea de zi  este amânat pentru următoarea şedinţă. 
 

      <> Se trece la punctul I de la punctul „Diverse” şi se dă cuvântul doamnei director 
executiv Hăineală Olga pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind darea în 
administrare pe o perioadă determinată a spaţiului  de 15,21 mp din incinta sediului 
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Serviciului de Protecţie Civilă din str.G. Bacovia nr.57,municipiul Bacău Centrului de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Bacău. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  prezentate. 

 
      ♣ Dl Jugănaru Mircea, consilier: Aş vrea să-i invităm pe cei de la ANTIDROG să 
ne ţină o scurtă evaluare în faţa Consiliului Judeţean cu situaţia consumului de droguri 
în judeţul Bacău şi în special în şcoli şi licee. Vă mulţumesc. 
      ♣ D-l Benea Dragoş, preşedinte: Foarte bună propunerea. Doamna Hăineală, când 
vor veni cei de la ANTIDROG să ţinem cont de propunerea domnului consilier 
Jugănaru şi să-i invităm la prima şedinţă. 

 
      Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
se aprobă în unanimitate. 

 
      <> Se trece la punctul II de la punctul „Diverse” şi se dă cuvântul domnului 
director executiv Gherghelescu Stelian, pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind 
majorarea capitalului social al S.C."PARC INDUSTRIAL HIT"S.R.L. Hemeiuş. 

 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  prezentate. 
 
     Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă consult dacă la punctul "DIVERSE" mai 
doreşte cineva să ia cuvântul? 

  
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte am o rugăminte la 
dumneavoastră, în special la dumneavoastră cel puţin aşa consider din partea tuturor 
consilierilor, să ne informaţi şi pe noi la prima şedinţă, unde s-au cheltuit cei 657 de 
miliarde, licitaţiile care au fost făcute, firmele care execută lucrările pe drumurile 
judeţului, măcar să ştim şi noi sumele care au fost adjudecate şi firmele care au 
executat. 
     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Fără probleme. 
     ♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Domnule preşedinte, astăzi am depus la 
secretariatul Consiliului Judeţean o cerere o solicitare de sprijin din partea spitalului 
municipal Oneşti. Am avut şi cu dumneavoastră o discuţie prin care mi-aţi explicat că 
totuşi nu se poate da curs acestui sprijin din cauza unor probleme tehnice. Cu toate 
astea vreau să aduc în faţa consilierilor judeţeni problema spitalului din Oneşti. Spitalul 
din Oneşti, chiar dacă este Spital municipal, să ştiţi că deserveşte o zonă unde sunt 
peste 200 de mii de locuitori. În acest contest el are un mic statut de spital judeţean. El 
este sprijinit aproape în totalitate de Consiliul Local Oneşti, respectiv Casa de 
Asigurări. Dar ţinând cont de acest lucru, eu vă solicit sprijin pentru că acum este într-o 
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situaţie financiară destul de grea, şi necesităţile de acolo sunt destul de mari. Vă 
mulţumesc. 
      ♣ Dra Arvinte Codruţa, consilier: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor 
consilieri, dacă tot am vorbit despre HIT astăzi, aş vrea să vă propun, o comisie de 
control a activităţii financiar contabile a HIT-ului şi astă vă cer pentru a elimina dubiile 
existente în acest moment privind cheltuirea fondurilor şi deteriorarea clădirilor. Din 
această comisie aş dori să facă parte şi un reprezentant al compartimentului de audit  
public intern şi bineînţeles şi consilieri judeţeni. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Aţi vorbit de deteriorări de clădiri? 
      ♣ Dra Arvinte Codruţa, consilier: Există dubii. Şi pentru a elimina dubiile... 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că este cam riscantă afirmaţia. Propuneţi 
comisia.  
      ♣ Dra Arvinte Codruţa, consilier: Un reprezentant în primul rând de la audit. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Doamna David Iulia 
      ♣ Dra Arvinte Codruţa, consilier: Propun să facă parte din comisie Domnul 
Drăgănuţă, domnul Chiriac şi domnul Benea. 
      ♣ Dna Bogea Angela, vicepreşedinte: Eu vreau să intervin pentru că domnul 
Vreme a ridicat o problemă pe care nu Consiliul Judeţean trebuie să o rezolve. Vreau 
să fac un apel la partidele politice care au reprezentanţi în parlamentul României, să ia 
legătura cu parlamentarii de Bacău şi să propună modificări atât la legea sănătăţii, la 
acel pachet cât şi la codul fiscal, pentru că legislaţia în vigoare nu ne permite nouă 
Consiliului Judeţean să putem ajuta spitalele de la Oneşti şi de la Moineşti. Deci, 
haideţi să facem front comun şi să trimitem aceste propuneri la comisiile de sănătate de 
la senat şi de la camera deputaţilor şi colegii noştri care sunt parlamentari ne pot ajuta. 
Mulţumesc. 
      Dl Bunea Cristian, consilier: Domnule preşedinte, aş vrea să ştiu în legătură cu 
hotărârea noastră vis-a-vis de fostul sediu al corpului gardienilor publici se întreprind 
paşi, se iau măsuri pentru mutarea serviciului APA SERV acolo? Ne puteţi da şi un 
termen? 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La următoarea şedinţă de consiliu judeţean. 
      ♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Domnule preşedinte, ţinând cont că a fost 
o discuţie pe ATOP, ţinând cont că s-a propus o verificare a activităţii HIT ar fi bine ca 
ţinând cont de toată activitatea economică a anului 2005 care a fost finalizată, bilanţul 
a fost prezentat, societăţile, regiile, ce avem noi în subordine,  ar trebui ca în şedinţele 
următoare să ne prezinte un raport şi pe baza lor, să luăm aceste decizii. Lăsăm 
consiliul de administraţie, sunt bune nu sunt bune, să facem o analiză pertinentă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În general luna mai este cu aşa ceva.  
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, aş vrea să vă aduc în atenţie 
o situaţie destul de jenantă cu care se confruntă drumurile noastre judeţene în această 
perioadă. Vreau să vă spun că zonele de protecţie şi zonele de siguranţă ale drumurilor 
judeţene au devenit adevărate depozite de gunoaie în apropierea localităţilor. Aş vrea 
să vă propun să instituim nişte contravenţii drastice ca să descurajăm aceste obişnuinţe 
ale proprietarilor de teren care nu găsesc altceva mai bun de făcut decât să-şi 
depoziteze tot felul de gunoaie. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Tocmai aţi devenit iniţiatorul unui nou proiect dar 
s-ar putea să mai avem unul tot pe această temă dar trebuie revăzut. 



 33

      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Mai mult decât atât este o situaţie şi mai gravă pe 
care eu am încercat să o temperez, având în vedere şi calitatea mea de consilier 
judeţean. Acestor gunoaie li se dă foc şi iau foc instalaţiile pentru care noi plătim chirie  
şi mă refer la instalaţiile de telecomunicaţii. Sunt două, trei cazuri în care au luat foc 
stâlpii de telecomunicaţii şi cablurile au fost deteriorate şi au fost pagube destul de 
consistente pentru firma care le deţine, dar m-am făcut că nu ştiu şi am încercat să 
reparăm. Pe toate drumurile judeţene s-au depus foarte multe aluviuni din cauza ploilor 
care au căzut. Aceste aluviuni până la vară se vor întări şi nu vor mai putea fi curăţate 
drumurile. Poate găsim o modalitate, ştim că banii nu sunt suficienţi  să facem cumva 
să arătăm că suntem cât de cât gospodari. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Aş vrea să încheiem într-o notă mai optimistă, 
suntem în săptămâna patimilor, şi de obicei înainte de Paşte tot ţăranul îşi face curat în 
curte. Din păcate unii primari au uitat să se mai ocupe de administrarea unităţilor 
administrative pe care le conduc şi avea dreptate domnul consilier, că sunt comune care 
sunt lăsate de izbelişte. Bineînţeles că eu nu sunt de acord să mergem cu amenzi, 
pentru că tocmai de aici apare această situaţie. Sunt primari care îşi gestionează bine 
comunele, sunt primari care nu se implică. De aceea ar trebui să revenim la o situaţie 
mai veche de a institui premii pentru unităţile administrative care într-adevăr arată 
bine, şi este clar un merit al consiliului local şi al primarului. Şi cred că un premiu 
substanţial de un miliard la nivel de comună (vorbesc de consiliul local, nu ia primarul) 
ar crea aşa o emulaţie printre primari, ca să se ocupe mai intens de curăţenia 
comunelor. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este bună ideea dar să vedem cum o punem 
concret în practică. (Să nu treacă primăvara până o punem noi). 
      ♣ Dl Milon Traian, secretar general: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor 
consilieri, ieri a avut loc şedinţa comisiei care se ocupă de notificările la legea 10. Între 
subiectele şi persoanele citate acolo s-au prezentat şi persoane care solicită suprafeţe de 
teren de sub şi de lângă Aeroportul Bacău. Acolo se cunoaşte de către toată lumea că 
există dorinţa de a  dezvolta acel Aeroport pentru că este poarta de legătură a judeţului, 
şi potrivit legii, pe acea construcţie nu se poate face o restituire nici în zona de 
siguranţă nici în zona de protecţie. După mai multe runde de discuţii la care a participat 
şi domnul preşedinte, solicitanţii au acceptat o discuţie în sensul de a negocia şi alte 
oferte pe care să le facă Consiliul Judeţean în contrapartidă pentru terenul care la 
vremea respectivă a făcut obiectul preluării pentru construcţia Aeroportului. Din păcate 
Consiliul Judeţean este o structură extrateritorială şi are puţine terenuri şi clădiri, doar 
în  care funcţionează instituţiile publice. Totuşi,  noi am inventariat aceste bunuri care 
ar putea deveni disponibile şi potrivit legii 10 noi suntem obligaţi să le afişăm ca oferte 
şi să le punem la dispoziţia celor care solicită restituirea terenurilor, dar asta nu înainte 
de a vă spune şi dumneavoastră cam cum stăm. Este vorba de un imobil (Centrul de 
plasament de la Ghimeş Făget) unde a fost centru de plasament şi acum este dat în 
administrarea consiliului local, sunt mai multe districte de drumuri aflate la Berbiceni, 
Găiceana, Livezi, Ardeoani, Vultureni, Motoşeni, Izvoru-Berheciului, Dărmăneşti, 
Parincea Pradaiş, Răcăciuni, Marvila, Podu Turcului, Buhuşi şi Tg. Ocna cu o 
suprafaţă construită de 217 m în general din lemn şi o suprafaţă de teren la cele 12 
districte de 984  m. În afară de aceasta mai avem disponibilă suprafaţa de teren agricol 
în suprafaţă de 6,2 ha situată pe calea Bacău-Oneşti acolo unde ştiţi că s-a primit o 
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suprafaţă de teren pentru construirea acelui pavilion expoziţional, şi asta este tot ce are 
Consiliul Judeţean la ora actuală, care nu este funcţional şi care ar putea constitui un 
motiv de negociere cu solicitanţii. V-am adus la cunoştinţă acest lucru pentru că noi 
vom face discuţie în cadrul comisiei pentru reconstituire să le facem diverse oferte cu 
privire la aceste bunuri dacă ei le acceptă. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Am fost la ultima şedinţă de comisie a Legii 10 şi 
mie mi s-a părut ceva ciudat. Dumneavoastră aţi susţinut un anumit punct de vedere. 
Solicitanţii pentru acel teren nu aveau imobile la timpul  respectiv. Ori Legea 10 spune, 
teren plus imobil. Deci nu îndeplineau cumulativ cele două condiţii. Dânsul a solicitat 
teren, să i se dea teren dacă există la comisia locală, sau dacă există la noi. Dacă nu se 
duce pe 247 la Legea 10 şi primeşte despăgubiri. 
      ♣ Dna Chelaru Oana, consilier: Vreau să vă spun că atât eu cât şi colegul meu ne 
cerem un pic scuze pentru că ne-au copleşit aprecierile care le-aţi făcut dumneavoastră 
vis-a-vis de proiectul nostru şi totodată vreau să vă mulţumim pentru încrederea pe 
care ne-o acordaţi şi să vă promitem că ne vom strădui ca acest proiect  să nu rămână la 
acest nivel şi să-l ducem în continuare spre ceva viabil. Mulţumim încă odată. 
      ♣ Dl Jugănaru Mircea, consilier: Un grup de investitori italieni din Timişoara m-
au rugat să  întreb ce demersuri se pot face ca să poată decola de pe Aeroportul din 
Bacău şi să aterizeze la Timişoara pe cursele Carpater. În momentul de faţă lucrul 
acesta este interzis. 
      ♣ Dl Stanciu Cristian, director Aeroportul Bacău: Problema este în felul următor: 
cursa noastră  face escală la Timişoara şi de acolo se împarte pe două destinaţii 
Germania şi Italia. Avem două posibilităţi şi să facem şi noi cum a făcut şi Iaşul, să  
declasăm cursa. Şi atunci de la Bacău la Timişoara toată lumea va pleca fără control de 
paşaport şi control vamal, asta înseamnă ca să ne declasăm pe noi ca Aeroport (pentru 
că serviciile astea implică şi anumite venituri pe care noi le încasăm) sau mai putem 
aştepta până în luna ianuarie când România va adera la U.E  şi atunci regimul curselor 
interne cum îl numim noi Bacău - Otopeni deci regimul de control va fi acelaşi ca şi 
pentru Bacău-Paris Bacău-Berlin sau orice destinaţie din comunitatea europeană. 
Pentru că aceste curse se vor numi curse comunitare. 
      ♣ Dl Jugănaru Mircea, consilier: Deci deocamdată nu putem face nimic? 
      ♣ Dl Stanciu Cristian, director Aeroportul Bacău: Se poate face  dar repet ca noi 
să declasăm cursa. 
      ♣ Dl Jugănaru Mircea, consilier: Vă spun lucrul acesta pentru că sunt curse din 
Bucureşti care decolează Otopeni - Timişoara fără nici o problemă. 
      ♣ Dl Stanciu Cristian, director Aeroportul Bacău: Da, dar asta este declarată cursă 
internă şi noi putem, (de exemplu investitorii aceştia şi chiar vă rog să-mi daţi 
contactele lor) eu pot să-i pun dacă sunt până în 12 am companie care doreşte să facă 
zboruri interne nu este nici o problemă fără să afectăm cursa Carpaterului care este 
cursa internaţională.  
      ♣ Dl Jugănaru Mircea, consilier: A doua problemă care vreau să o ridic (îmi pare 
rău că a plecat domnul comandant de la poliţie) este: am fost săptămâna trecută cu o 
delegaţie străină şi am traversat Bacăul şi de la intrarea în Bacău şi până la ieşire, am 
avut 6 spălători de parbrize care ne-au spălat parbrizele. Eram cu o delegaţie de 
francezi, prima dată au râs, pe urmă s-au enervat şi la autogară au oprit şi l-au 
fotografiat pe cel care le săruta farurile şi stema maşinii şi au spus că o să trimită cadou 
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firmei constructoare. Aş dori să facem nu o comisie, ci un colectiv de lucru împreună 
cu inspectoratul, instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean, cu Poliţia şi cu 
ATOP-ul să reuşim în primul rând să monitorizăm  tot  ce înseamnă cerşetori şi 
spălători de parbrize din Bacău  pentru că este o imagine deplorabilă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Asta ne-a mai rămas să monitorizăm şi activitatea 
primăriei Bacău. 
      ♣ Dl Şerban Claudiu, consilier: Domnule preşedinte doamnelor şi domnilor  vreau 
să vă urez din partea Alianţei să aveţi un Paşte fericit, să vă dea Dumnezeu sănătate şi 
să vă bucuraţi de bine şi să întâmpinaţi Paştele cu multă bucurie şi lumină.  
 
      Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău, drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces verbal. 
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