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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  26.05.2014, în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Bacău 

 
 

Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin Dispoziţia nr.121 din 21.05.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 33, absentând  motivat,  domnii 
consilieri Bostan Ionel Gabriel, Mihăilă Petrică, Ganea Laurenţiu, Dumitru Răspopa Mincu 
Adrian. 

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi 

invitaţi, încep prin a-mi cere scuze pentru locaţie, am preconizat că se va termina mai târziu 
procesul electoral, procesul de transmitere a documentelor legate de alegerile de aseară, dar o 
să depăşim împreună incovenientul de a nu fi în sala mare a Prefecturii. Dau citire ordinii de 
zi de astăzi, 26 mai 2014. 

 
1.  Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 16.04.2014; 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la unele 
instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Bacău; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Bacău la programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

6. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Constantin Toma, subprefect al judeţului 
Bacău, ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee judeţene;  

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 



 2

8. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de primarul 
comunei Săuceşti împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.74 din 16.04.2014 
privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de transport public de persoane pe 
unele trasee judeţene cuprinse în Programul de transport public judeţean pentru perioada 
2014-2019;  

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea categoriei funcţionale a sectorului din drumul 
judeţean DJ 117 cuprins între km 36+867 şi km 37+162;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

10. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local Găiceana a unui 
imobil aflat în domeniul public al judeţului Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.64 din 
20.04.2011 privind stabilirea nivelului minim al tarifelor de închiriere a spaţiilor aflate în 
administrarea S.C.”PARC INDUSTRIAL HIT” S.R.L.Hemeiuş;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării proiectului „Toamnă 
     Bacoviană, ediţia a IV-a”. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

13.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Bacău: 
Document-cadru pentru perioada de programare 2014-2020.  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

14.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru inventarierea şi preluarea de 
 către Consiliul Judeţean Bacău a documentelor privind activitatea de proiectare,   aflate în 

patrimoniul S.C. GENERAL PROIECT S.A. Bacău, pentru perioada 1990- 
     2005;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

15.Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc privind nivelul de asigurare a climatului 
de siguranţă publică pe trimestrul I al anului 2014 şi a realizării indicatorilor de 
performanţă minimali recomandaţi în Planul Strategic pentru acest an;  

Prezintă: d-na.Coşa Maricica Luminiţa– preşedinte A.T.O.P 
 

16.Diverse. 
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aş avea rugămintea să începem cu acest punct 15 
întrucât şi doamna Coşa şi domnul comandant au o altă problemă urgentă. Deci, practic 
ultimul punct, cel cu eficienţa serviciului poliţienesc pe primul trimestru să-l discutăm după 
aprobarea procesului verbal. 

 

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

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

unanimitate. 
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 ◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 
ordinare din data de  16.04.2014.     

  
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi se 

aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 15 care a devenit punctul 2 al ordinii de zi:  Informare asupra 

eficienţei serviciului poliţienesc privind nivelul de asigurare a climatului de siguranţă publică 
pe trimestrul I al anului 2014 şi a realizării indicatorilor de performanţă minimali 
recomandaţi în Planul Strategic pentru acest an. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă  rog,  domnule comandant, să ne spuneţi câteva 

cuvinte. 
♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean: Domnule 

preşedinte, domnilor consilieri, vreau să vă fac cunoscute punctual câteva aspecte privind 
activitatea judeţului Bacău în trimestrul I 2014. După cum ştiţi, la sfârşitul anului 2013, au 
fost prezentate şi au fost supuse aprobării în şedinţa consiliului judeţean, obiectivele noastre 
stabilite pentru anul 2014, iar noi desfăşurăm activitatea conform graficului şi situaţiei 
operative existente la nivelul judeţului Bacău, pentru a îndeplini aceste obiective. Deci 
probleme deosebite nu au fost. Pot să vă informez că la 1 februarie 2014 ştim cu toţii că au 
intrat în vigoare codul penal şi codul de procedură penală, care au adus unele modificări în 
ceea ce priveşte statisticile infracţiunilor pe care noi le avem la nivelul judeţului. Deci asta nu 
înseamnă că noi nu trebuie să ne facem datoria. Ne facem datoria conform infracţiunilor, 
unele există, unele nu mai există, iar codul penal şi procedura trebuiesc respectate. Dacă 
dumneavoastră aveţi probleme, infracţionalitatea sesizată a scăzut cu 5,3%. Un accent 
deosebit punem pe infracţionalitatea stradală care şi ea este în trend descendent de minus 
1,6%. De asemenea, pot să vă informez că împreună cu doamna preşedinte ATOP, Coşa 
Maricica şi cu ceilalţi membri din ATOP am făcut întâlniri în cursul trimestrului I 2014 la 
Secţia Poliţiei Rurală 3 Oneşti şi la Secţia Răcăciuni, unde am avut întâlnire cu toţi factorii 
de răspundere, cu primari, cu poliţiştii care coordonează activitatea în zona respectivă şi cu 
cetăţenii, pentru a ridica unele probleme cu care se confruntă. Am luat act de aceste 
probleme, am trecut la rezolvarea lor şi prin ATOP urmărim toate cele ce le-am stabilit şi 
prin planurile noastre care le avem în derulare. Eu mulţumesc pentru sprijinul acordat, 
Instituţiei Prefectului, Consiliului judeţean, consilierilor, domnului preşedinte şi vom face tot 
ce este posibil pentru ca cetăţenii judeţului Bacău să fie în siguranţă şi nu numai, ci şi 
bunurile să le fie protejate aşa cum cum sunt prevăzute în obiectivele noastre pe anul 2014. 
Vă mulţumesc şi dacă dumneavoastră aveţi întrebări, vă stau la dispoziţie. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Dacă aveţi întrebări? Dacă nu, vă mulţumesc 
domnule comandant. Nu avem de aprobat, este doar o informare. La următoarele puncte şi 
domnul vicepreşedinte Năstasă a avut o rugăminte similară şi am să-l rog pe dânsul să 
prezinte punctele 7 şi 8, cu scuzele de rigoare.  

 
 ◄Se trece la punctul 7 care a devenit punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte 

Benea Dragoş îi dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu 



 4

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee 
judeţene. 

 
 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 
◄Se trece la punctul 8 care a devenit punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte 

Benea Dragoş îi dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 
formulate de primarul comunei Săuceşti împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.74 din 16.04.2014 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de transport 
public de persoane pe unele trasee judeţene cuprinse în Programul de transport public 
judeţean pentru perioada 2014-2019.  

   
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă  în unanimitate. 
                                                                                                  
◄Se trece la punctul punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Dragoş Benea îi 

dă cuvântul doamnei director Bogea Angela pentru a prezenta expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la unele 
instituţii publice aflate în subordinea 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  proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
   
◄Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă cuvântul 

doamnei director Bogea Angela pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.  

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 
◄Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă cuvântul 

doamnei director Bogea Angela pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Bacău. 
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

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

aprobă în unanimitate. 
 
◄Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Bacău 
la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national. 

             
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 
◄Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea domnului Constantin Toma, 
subprefect al judeţului Bacău, ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
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 proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
          
◄Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea categoriei funcţionale a 
sectorului din drumul judeţean DJ 117 cuprins între km 36+867 şi km 37+162.   

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 
◄Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local 
Găiceana a unui imobil aflat în domeniul public 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. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Bacău nr.64 din 20.04.2011 privind stabilirea nivelului minim al tarifelor de 
închiriere a spaţiilor aflate în administrarea S.C.”PARC INDUSTRIAL HIT” S.R.L.Hemeiuş.  
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 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 
◄Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organizării şi desfăşurării proiectului „Toamnă Bacoviană, ediţia a IV-a”. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog, domnule Brăneanu să spuneţi câteva detalii 

legate de această acţiune pe care Consiliul judeţean a sprijinit-o în fiecare an şi care în acest 
an se va desfăşura în perioada 8-11 octombrie 2014. 

 
Dacă sunt observaţii pe acest proiect înainte de a interveni domnul Brăneanu? 
 
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: După cum ştiţi, în fiecare an am organizat această 

acţiune, „Toamnă Bacoviană” care este o acţiune culturală edificatoare pentru judeţul Bacău. 
Din păcate anul acesta Consiliul Local Municipal s-a retras ca organizator, a rămas singur 
Consiliul judeţean. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la reluarea activităţii Revistei 
“ATENEU”, serie nouă, din 1964, revistă înfiinţată de altfel de către George Bacovia şi 
Grigore Tăbăcaru în anul 1925 şi am considerat că este normal să legăm cele două 
evenimente şi să facem un eveniment de amploare naţională pentru a avea mai mult impact în 
spaţiul cultural naţional. Ca şi colaboratori, nu parteneri, sunt Uniunea Scriitorilor din 
România, filiala Bacău şi  Inspectoratul Şcolar Judeţean, pentru că multe din activităţi se vor 
desfăşura în colegiile din municipiul Bacău şi cu ajutorul unor şcoli care vor participa la 
acele manifestări, manifestări culturale la statuia poetului. Desfăşurarea efectivă a 
cheltuielilor se va face prin serviciul de contabilitate al consiliului judeţean, deoarece 
consiliul este de data aceasta direct implicat în organizare şi bineânţeles Revista „ATENEU” 
ca fiind instituţia Consiliului judeţean ne vom implica direct în organizarea activităţii 
respective. Deci nu mai facem prin Muzeul de Istorie cum am făcut şi altă dată, având în 
vedere că şi Casa Bacovia va intra în reparaţie şi va trebui să găsim o altă locaţie şi am 
considerat că este mai bine să facem direct prin serviciul de contabilitate cu organizarea 
directă a Consiliului judeţean şi aşa mi se pare că este şi firesc. Vă mulţumesc. 

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

aprobă în unanimitate. 
 
◄Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotârăre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 
judeţului Bacău: Document-cadru pentru perioada de programare 2014-2020.  

  
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
  
 ◄Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei pentru 
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inventarierea şi preluarea de către Consiliul Judeţean Bacău a documentelor privind 
activitatea de proiectare, aflate în patrimoniul S.C. GENERAL PROIECT S.A. Bacău, pentru 
perioada 1990- 2005;  

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
   
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Dacă  sunt intervenţii la punctul Diverse?   
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Vreau să vă aduc la cunoştinţă o problemă cu care m-am 

confruntat personal. În una din zile m-am prezentat la medicul de familie să solicit o trimitere 
la laboratorul de analize şi m-a întrebat dacă am programare. Sincer nu ştiam ce înseamnă 
asta!? Ca profesor de matematică nu ştiam ce înseamnă programare. În sfârşit, doctoriţa 
cunoscându-mă, mi-a spus: Da, domnule profesor, vă dau pentru că vă cunosc. Am fost la 
laborator şi m-a programat în luna septembrie. Voiam să fac analizele periodic, cele la care 
am dreptul prin lege. Am mers la laboratorul din cadrul spitalului, acolo la fel cunoscând… 
dar, acolo am văzut zeci şi zeci de oameni din mediul rural care s-au întors săracii acasă cu 
programarea în buzunar pentru că nu aveau acei bani să susţină financiar analizele. Asta ar fi 
o chestiune. A doua chestiune spuneam că este opus acesteia. Mă uitam şi ieri, de altfel eu 
trec mereu prin faţa Palatului Administrativ, vreau să vă spun că arată ca după 
bombardament. Geamurile de sus de la mansardă sunt sparte, sunt deschise, oare nu putem să 
fim un pic mai gospodari şi să demarăm o acţiune pentru mai multă îngrijire? La 
dumneavoastră acolo unde aveţi biroul, domnule preşedinte sub geam, lângă burlanul pe 
unde curge apa, deja igrasia s-a infiltrat pe zeci şi zeci de centimetri.  Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. La prima intervenţie vrea să vă răspundă doamna 
consilier Mârtz, iar la a doua intervenţie vreau să vă spun că am mai discutat problema 
sediului unde este Prefectura şi Consiliul Judeţean. Din păcate această clădire nu este în 
domeniul public al judeţului, este în domeniul public al statului. Este clădirea Guvernului şi 
nu putem face investiţii majore în această clădire din bugetul propriu al Consiliului judeţean. 

♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Domnule profesor, din ceea ce aţi spus, un lucru mă 
deranjează foarte tare, acela că dumneavoastră aţi fost tratat preferenţial. Vreau să vă spun că 
nimeni nu intenţionează să facă un rău pacienţilor şi vorbesc de tot ce înseamnă lumea 
medicală. Trebuie să ştiţi însă un lucru: şi în occident ca şi la noi, puteţi fi planificat şi peste 
un an. Medicii, (la medicul de familie dacă dumneavoastră nu aţi fost informat sunteţi obligat 
să vă programaţi), nu pot vedea mai mult de 20 de pacienţi pe zi şi sub multe aspecte este 
corect. Doctorul nu lucrează cu tractorul, ci cu capul şi atunci este firesc să lucreze bine cu 
cei 20 de pacienţi. Aşa încât această poveste cu programarea o veţi învăţa, că se va întâmpla 
în mod cert. Sigur că există şi compartimentul urgenţă şi medicul are alocat un număr de 5 
consultaţii dacă apar urgenţe. Ca să pun punct acestui subiect, suntem înainte de noul 
contract cadru care pare că vine cu modificări importante, legat de medicina preventivă şi 
atunci se va creea o anumită ordine, sper, în sectorul medical. Doi. Sănătatea se face pe bani. 
Costă şi costă bani mulţi. Să nu înţelegeţi că dorim aceşti bani din buzunarul pacienţilor. Dar 
costă efectiv de la aparatura reactivă şi asta apropo de laboratoare, costă foarte mult. Gândiţi-
vă câţi contribuie, gândiţi-vă câţi beneficiază şi uitaţi-vă bine cu cât contribuiţi 
dumneavoastră pentru sănătate şi cât se întoarce înapoi în sănătate pentru că aceşti bani nu au 
ce căuta de fapt în bugetul consolidat de stat. Deci, domnule profesor, dumneavoastră faceţi 
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aceste acuzaţii, acuzând doctorii. Bun. Este în regulă. Ne-am învăţat şi cu asta. Dar eu vă voi 
contrazice ori de câte ori voi avea ocazia, pentru că la doctori nu se gândeşte nimeni. Dar 
deloc. Şi am devenit într-un fel duşmanii poporului. Greşit, domnule profesor!. Mai uitaţi-vă 
şi din punctul de vedere al medicilor şi poate lucrurile se vor reglementa. Mulţumesc. 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Mă obligaţi să vă dau răspunsul. Să explic sincer. Deci eu 
am vorbit de programarea la laborator.  De programarea la medicul de familie ştiam şi de 
aceea m-am şi programat cu trei, patru zile înainte. Legat de activitatea medicilor, a 
medicilor din judeţul Bacău, pentru mine este ireproşabilă, nu am nici o chestiune. A doua 
problemă. Eu am spus o realitate a lucrurilor. Doamna doctor, în ceea ce priveşte efectuarea 
analizelor gratuit, eu am dreptul prin lege la câteva analize gratuit, în condiţiile în care 
plătesc la Casa de Asigurări de Sănătate, permanent, iar ca mine care plătesc sunt mii şi mii 
de oameni. Problema asta am ridicat-o, nu altceva. În ceea ce priveşte calitatea muncii 
medicilor, eu îi respect şi vă rog să nu mă înţelegeţi greşit. Nu am nimic cu activitatea 
medicală desfăşurată de oameni competenţi, sincer, de profesionişti. 

♣ D-na Mârtz Carmen, consilier: Regula spune că trebuie să fiţi programaţi peste 10 
zile din momentul când vi se dă biletul de trimitere. Mai trebuie făcută ordine, este adevărat 
dar, trebuie şi bani. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog să daţi microfonul doamnei doctor Zoican să 
lămurească această problemă şi să închidem şi noi şedinţa. 

♣ D-na Zoican Gabriela, manager SJU Bacău: Sunt două lucruri diferite. Pe de o parte 
sunt serviciile medicale de urgenţă care se dau la urgenţă pentru situaţii de urgenţă, iar pe de 
altă parte sunt serviciile medicale de neurgenţă care trebuie să fie programate pentru a se 
încadra într-o rutină şi într-o ordine. Casa de Asigurări de Sănătate, începând cu contractul 
cadru de anul acesta, încearcă să facă ordine în această rutină cu un număr de consultaţii 
preventive pentru pacienţii sub 38 de ani, pentru pacienţii de peste 38 de ani, analize 
efectuate pentru profilaxie şi pentru aceasta este nevoie de programare şi pentru aceasta se 
aşteaptă şi se fac în funcţie de bugetul pe care îl are fiecare furnizor de sănătate prin Casa de 
Asigurări. Pentru probleme de urgenţă nu se pune problema de aşteptare. Deci, urgenţa se 
face la urgenţă, iar ceea ce nu este urgenţă, se face cu programare. Este un lucru care trebuie 
să devină înţeles pentru toată lumea şi sperăm că va deveni înţeles pentru toată lumea cel 
puţin de acum înainte. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc frumos. Dacă mai sunt intervenţii? Dacă 
nu, vă mulţumesc pentru efortul dumneavoastră de astăzi şi vă doresc o zi bună în continuare. 

 
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 26.05.2014, pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 

 
PREŞEDINTE, 

            Dragoş  BENEA                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                 Elena Cătălina ZARĂ  
 

        
                                                                                                                                         Întocmit, 
                                                                                                                          Consilier  Nicoleta Ciulină 

                                                                                                                                        


