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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 22 iunie  2011, 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.155 din 17.06.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 36 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 32, absentând motivat 
domnul consilier Bandea Toma, domnul consilier Şapcă Nicu doamna consilier Biri 
Daniela, şi domnul consilier Bondor Silviu.  

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,  bine  

aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22 iunie 2011. Dau 
citire ordinii de zi pentru această şedinţă.   

 
1. Aprobarea Procesului  verbal al şedinţei ordinare din data de 30.05.2011; 
2. Informare privind situaţia Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău; 

Prezintă: dl Dan Stoica – manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării proiectului de parteneriat public-
privat „Modernizarea şi dotarea buncărului de iradiere din Compartimentul de 
Cobaltoterapie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău”;  

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

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a 
unui imobil din administrarea S.C. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A.  în administrarea Serviciului Public Judeţean de 
Drumuri Bacău;  

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului judeţean de refacere a plantaţiilor 
de pomi fructiferi pe lângă şcolile din mediul rural”;  

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

6. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice în statul de funcţii al 
Camerei Agricole Judeţene Bacău;  

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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la unele instituţii publice 
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău;  

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de 
pe teritoriul judeţului Bacău;  

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

9. Proiect de hotărâre privind menţinerea valabilităţii „Programului de transport public 
de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 01 Iulie 2008 – 
30 Iunie 2011” până la data de 30.04.2013;  

Iniţiator: d-na Maricica Luminiţa Coşa – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  „Programului de transport public 
de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 01 Iulie 2008 – 
30 Aprilie 2013”; 

Iniţiator: d-na Maricica Luminiţa Coşa – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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11. Informare asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a 

securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe trimestrul I – 2011;  
                                  Prezintă: dl Ochenatu Nechifor Eugen – preşedinte ATOP 

12. Diverse. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Promovarea produselor 
piscicole şi de acvacultură” şi a cheltuielilor legate de acesta, finanţat prin Programul 
Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Axa Prioritară 3, Măsura 3.4 “Dezvoltarea de noi 
pieţe şi campanii de promovare”. 

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

      - Proiect de hotărâre privind completarea „Regulamentului pentru efectuarea 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 
Bacău” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.53/2008. 

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

       - Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea 
consultării cetăţenilor din judeţul Bacău privind desfiinţarea judeţului Bacău. 

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

             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 in forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

          
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al 

şedinţei ordinare din data de 30.05.2011 şi se dă cuvântul  doamnei  Elena Cătălina Brumă 
secretar al judeţului.  

 
♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretar al judeţului: Potrivit prevederilor art.42 

alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe 
secretarul supune spre aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere 
prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare 
procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de  30.05.2011. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 

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

 
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: Informarea privind situaţia Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Bacău. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ca la fiecare şedinţă începând cu luna mai anul 

curent, îi avem alături de noi, pe manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă domnul 
Stoica şi preşedintele consiliului de administraţie domnul Şova. Avem şi un material la 
mapă cu informarea privind  situaţia Spitalului  Judeţean de Urgenţă Bacău. Am să-l rog 
pe domnul manager Stoica să facă o informare sui-generis despre ce se mai întâmplă la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă. 

 ♣ Dl Stoica Dan, manager SJU Bacău: Mulţumesc domnule preşedinte, faţă de 
informarea de data trecută s-a publicat în Monitorul Oficial din 31 mai,   norma de 
aplicare a contractului cadru care reglementează sistemul sanitar în perioada 2011-2012. 
Ca noutate faţă de normativele vechi, este că se calculează o sumă maxim posibil  de 
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contractat la un spital şi o sumă minim posibil de contractat la un spital şi o formulă de 
calcul a bugetului în situaţia în care Casa judeţeană nu are bani să contracteze la nivelul 
maxim posibil. Dacă aplicăm aceste formule, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău ar 
putea primi o finanţare lunară pe toate componentele de contract, de aproximativ 7 
milioane de lei pe lună. Ceea ce ar readuce finanţarea Spitalului judeţean la nivelul 
anilor anteriori. în 2008, 2009, 2010. Dacă aplicăm formulele pentru finanţarea minimă 
posibilă, atunci calculele ar duce la o sumă minimă de aproape 56 de miliarde de lei 
vechi pe lună, ceea ce  de fapt se întâmplă acum în special în luna mai şi iunie. În luna 
mai Casa ne-a asigurat un contract de 56 de miliarde de lei vechi, şi în luna iunie 54 de 
miliarde de lei vechi. Deci la valoarea minimă posibil de contractat prevăzută de Lege. 
Aşa cum am spus şi în lunile anterioare, intenţia noastră a fost  de a limita internările la 
4 mii de cazuri spitalizare continuă  pe lună, şi 1000 de cazuri spitalizare de  zi pe lună, 
însă şi lucrul acesta s-a întâmplat şi în luna aprilie când practic deficitul înregistrat de 
spital, a fost undeva la 5 miliarde lei vechi pe lună faţă de finanţarea Casei, dar în luna 
mai, s-a întâmplat că medicii de familie şi medicii din ambulatoriu şi-au redus activitatea  
au  făcut protestele care le ştiţi la Casa Naţională, şi adresabilitatea spitalului a crescut în 
unitatea de primiri urgenţe şi în forţarea internărilor, astfel încât în luna mai s-au 
înregistrat 4338 de cazuri spitalizare continuă, şi peste 1500 de cazuri spitalizare de  zi 
cu un număr  total de 27907 zile de spitalizare cu o durată medie de 6,28 faţă de luna 
anterioară când se înregistrase numai 3924 de cazuri spitalizare continuă. Faptul că noi 
nu am reuşit să închidem uşile la spital, în luna mai, a însemnat un deficit la finanţarea 
spitalului raportat la Casă, cu 10 miliarde. Lucrul acesta se duce în creşterea datoriilor 
către furnizori. Se vede şi la UPU dacă am trecut în material, se vede că în luna mai  s-
au înregistrat  4798 de cazuri prezentări şi în luna aprilie 4516. Noi am fost atenţi un pic 
la chestiunea asta, însă vă spun cu toată responsabilitatea, că a rămâne numai în 
responsabilitatea spitalului să oprească internările şi să nu acorde serviciile medicale la 
cei care le cer, nu se poate şi este bine ca noi să avem poate de săptămâna viitoare când 
vom fi chemaţi la contractare să avem un buget care evident să nu fie acordat pe minim. 
Nu sperăm nici pe maxim dar peste 64 de miliarde sperăm să avem astfel încât spitalul 
nostru , să nu acumuleze datorii la furnizori. La nivelul actual de finanţare probabil că la 
sfârşitul anului vom acumula o datorie de 200 de miliarde de lei vechi, ceea ce va 
îngreuna aprovizionarea spitalului. În altă ordine de idei în această perioadă se 
desfăşoară concursurile pentru şefii de secţii sunt în derulare concursurile pentru cinci 
secţii, urmând ca în lunile iulie, august să se desfăşoare pentru următoarele zece secţii şi 
în trimestrul patru să încheiem concursurile pentru celelalte secţii care au mai rămas. 
Continuă investiţia la Maternitate pe componenta Consiliului judeţean, şi cred că s-a 
văzut şi în presă că cei de la unitatea de implementare a proiectului Banca Mondială au 
demarat procedura  de licitaţie începând cu data de 6 iunie. Să sperăm că se va finaliza 
cât mai repede astfel încât cele două componente ale modernizării să lucreze, să fie 
abordate  simultan şi vom continua politica de modernizare. Sperăm să obţinem cât mai 
curând o foaie de parcurs pe componenta ambulatoriu de specialitate, unde avem depus 
un proiect la fondurile europene axa 3.2.1. la Agenţia de Dezvoltare Nord-Est de mai 
bine de doi ani şi sperăm să abordăm acest proiect cât mai curând, iar la punctul doi o să 
abordăm subiectul care ţine de secţia de cobalto-terapie. Mulţumesc domnule preşedinte. 

Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. 
Dl Şova Lucian, preşedinte Consiliul de Administraţie al SJU Bacău: Domnule 

preşedinte, stimaţi consilieri, multe lucruri în plus faţă de cele spuse de domnul Stoica 
nu am,  dar vreau să accentuez pe unul din subiecte, acela că spitalul acumulează datorii 
şi că în condiţiile de finanţare asemănătoare cu cele de până acum, riscăm ca în luna 
decembrie să răspundem cu greu sau chiar să nu avem un răspuns cu privire la 
acoperirea datoriilor pe care le acumulăm acum din consumul de medicamente şi 
materiale sanitare mai ales.  De aceea noi la ultima şedinţă a consiliului de administraţie 
am cerut managementului  să ne pregătească şi să ne prezinte un plan, privind şi 
externalizarea unor servicii şi identificarea unor surse alternative de finanţare a 
activităţii spitalului, prin atragerea de fonduri din alte activităţi. Rog pe domnul 
preşedinte şi vă rog de asemenea şi pe dumneavoastră, să fiţi de acord să întărim această 
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rugăminte a noastră, ca până la şedinţa viitoare să avem din partea managementului 
măcar o schiţă de plan privind şi surse alternative de finanţare pentru că eu nu cred că 
vom primi bani atâţi câţi vor trebui să primim de la Casa de Sănătate Bacău. În altă 
ordine de idei, vreau să vă mai semnalez faptul că numărul tel verde pe care l-am 
înfiinţat de câteva luni încă funcţionează în condiţii modeste, adică apelurile sunt puţine 
şi destul de fără substanţă, şi rog pe această cale reprezentanţii mass-media, poate găsim 
o modalitate de parteneriat de aşa manieră încât să promovăm acest număr de telefon  şi 
prin organele mass-media locale.Câteva cuvinte şi despre Spitalul de Pediatrie care este 
de asemenea în grija Consiliului judeţean, acesta deocamdată  funcţionează în nişte 
parametri în care îşi acoperă costurile într-o proporţie destul de mare, nu acumulează 
datorii foarte, foarte mari, dar şi acesta are la această dată 10 miliarde sold la diverşi 
furnizori. Până la sfârşitul anului va  trebui să realizăm comasarea între cele două spitale 
având în vedere planul de conformare pe care spitalul judeţean l-a predat către minister. 
În vederea clasificării, sigur că trebuie să ne pregătim şi pentru o altă organigramă şi 
pentru o serie de disponibilizări de personal din cadrul ambelor unităţi sanitare. Închei 
prin a vă spune şi a accentua  serios pe faptul că trebuie ca în primul rând managementul 
spitalului, dar  nu numai  managementul poate şi noi toţi, să venim cu idei pro-active în 
vederea realizării şi identificării şi altor surse de venit pentru spital, în vederea acoperirii 
măcar a cheltuielilor materiale care se impun. Mulţumesc domnule preşedinte. 

 ♣  Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. 
 

 ◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:  proiectul de hotărâre privind aprobarea 
demarării proiectului de parteneriat public-privat „Modernizarea şi dotarea buncărului 
de iradiere din Compartimentul de Cobaltoterapie al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Bacău”;   

 
  ♣  Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este un proiect extrem de important,căruia nici 

nu am să-i  mai citesc expunerea de motive.  Este vorba despre modernizarea şi dotarea 
buncărului de iradiere din compartimentul de cobalto-terapie a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Bacău. Nu vă spun o noutate, această secţie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
astăzi este un dezastru. Nu dispunem de echipament de radioterapie iar celelalte 
echipamente de cobalto-terapie  sunt depăşite moral, fizic şi nici măcar nu au avizare de 
la CNCAN. Sunt aici câteva date statistice interesante, nevoia de radioterapie în 
România creşte în fiecare an cu 3% anual se înregistrează peste 60 de mii de noi cazuri 
de cancer  şi cel puţin 50% din aceşti pacienţi ar trebui să beneficieze de radio-terapie la 
un anumit moment al evoluţiei bolii. Din păcate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 
astăzi nu suntem pregătiţi pentru a oferi aceste servicii în România anului 2011 membră 
a Uniunii Europene. Investiţia după cum vedeţi este una foarte mare, este de aproximativ 
4 milioane de euro, ne propunem prin acest demers să realizăm această investiţie şi cu 
surse private. Practic să folosim dacă pot să-i spun aşa noua lege a parteneriatului public 
privat. Noi consilierii judeţeni am mai avut o asemenea iniţiativă cu Aeroportul 
Internaţional nu aveam cadru legislativ foarte explicit atunci, dar am mers pe 
concesionarea de  servicii publice. Acum există această Lege a PPP-ului. Apropo ieri am 
aflat că a fost ziua Parteneriatului Public Privat poate este o coincidenţă fericită pentru 
Spitalul Judeţean de Urgenţă şi pentru cei care din păcate au nevoie de serviciile acestui 
compartiment de cobalto-terapie. Îmi exprim speranţa că împreună  cu cei de la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă şi cu aparatul Consiliului judeţean vom elabora cât mai rapid 
documentaţia necesară pentru licitaţia pe care legea o prevede în acest caz. �in să mai 
menţionez că nu întâmplător am pornit acest  demers, el a pornit şi în urma unei scrisori 
de intenţie venite din partea unei firme din Italia sper să nu păţim ce am păţit acum doi 
ani cu firma din Israel care a vrut şi ea să modernizeze acest compartiment tot pe 
parteneriat public privat dar când a trecut la calcule afacerea nu era una rentabilă pentru 
dânşii. Deci practic într-o variantă fericită, practic în 6 sau 8 luni s-ar putea să vorbim de 
un compartiment de cobaltoterapie modern la Spitalul Judeţean de Urgenţă şi va fi 
meritul în primul rând al consilierilor judeţeni care astăzi iniţiază acest demers. 
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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 prezentat. 

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

se aprobă în unanimitate. 
 
♣ Dl Benea Dragoş,  preşedinte: Mulţumim toată lumea a fost de acord, este un 

semnal de voinţă din partea Consiliului judeţean şi a consilierilor judeţeni că se doreşte 
rezolvarea acestei probleme care afectează foarte mulţi pacienţi şi din judeţul Bacău dar 
şi din judeţele limitrofe. 

                 
◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezentă  proiectul de hotărâre privind  solicitarea adresată Guvernului României de 
trecere a unui imobil din administrarea S.C. Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A.  în administrarea Serviciului Public Judeţean de 
Drumuri Bacău;  

 
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Acest pod din comuna Gârleni satul Lespezi pod 

situat pe drumul naţional, 6 ani am avut ocazia să vedem că Ministerul Transporturilor 
nu a găsit resurse, nu a găsit timp, să modernizeze acest pod. Resurse e un fel de a spune 
pentru că investiţia este una minoră având în vedere bugetul de care se bucură Ministerul 
Transporturilor 500- 600 de mii de euro cât este estimată valoarea acestei investiţii, la un 
buget de miliarde de euro cât măsoară bugetul Ministerului Transporturilor este nimica 
toată. Dar în 6 ani din păcate Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
nu a găsit nici timpul nu a avut nici dorinţa şi nu a găsit nici banii care să repare şi să 
modernizeze acest pod care practic îngreunează circulaţia pe traseul Bacău- Buhuşi sau 
Bacău -Piatra- Neamţ. Cel mai mare angajator din  zona Moldovei firma Dedeman în 
revista Busines- Magazin din urmă cu o săptămână, oferea o declaraţie stupefiantă. 
Anual, repet firma Dedeman cel mai mare angajator din regiunea Nord-Est pierde un 
miliard de lei din cauza acelui pod. Vă daţi seama  dacă o firmă ca Dedeman pierde o 
sumă importantă, ce se întâmplă cu ceilalţi agenţi economici şi de pe raza judeţului 
Bacău, şi de pe raza judeţului Neamţ şi poate şi a judeţului Suceava. Este un obiectiv 
important, noi cei de la Partidul Social Democrat am încercat să atragem atenţia asupra 
importanţei modernizării acestui pod, ne-am atras doar amenzi şi dosare penale. Nu-i 
nimic o să mergem în continuare cu demersurile noastre. Dar astăzi  facem şi un demers 
oficial către Ministerul Transporturilor să ne transfere acest pod, pentru că noi am 
demonstrat şi o să vedeţi în luna august probabil o să facem măcar o vizită de lucru la 
podurile din zona Ruşi-Ciutea, Letea Veche care au fost modernizate de Consiliul 
judeţean în mai puţin de doi ani, poduri la fel de importante ca cel de la Lespezi şi noi 
am demonstrat că avem  voinţă şi am găsit şi resurse să le modernizăm. Dacă Ministerul 
Transporturilor va avea bunăvoinţa să ne transfere acest obiectiv, eu cred că peste un an 
pe vremea aceasta dacă vom merge repede şi cu licitaţiile,  s-ar putea să avem acest pod 
modernizat şi  să intrăm în istorie. Ce n-a făcut Ministerul Transporturilor în 6 ani să 
facă Consiliul Judeţean Bacău într-un an.  

    
 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
 
♣ Dl Burcă Eugen consilier:  Domnule preşedinte, dacă tot facem şi ne luăm 

angajamentul să facem podul acesta, haideţi să-l facem şi pe acel de la Oituz, care face 
legătura cu Ardealul că este în aceeaşi situaţie. 

♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Domnul Burcă, am senzaţia uneori că trăim în lumi 
diferite.  

♣ Dl Burcă Eugen consilier :  Nu trăim. 
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Ba da. Nu vreţi să ne daţi cumva şi drumul 

european 85? Nu vreţi să ne daţi şi drumul Bacău-Oneşti cumva? Sau Comăneşti -
Ghimeş Făget? 
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♣ Dl Burcă Eugen consilier :  Haideţi să găsim soluţii să-l facem şi pe celălalt. 
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Domnul Burcă, dumneavoastră aveţi imaginea cât 

înseamnă  bugetul Consiliului Judeţean Bacău care nu a primit nici un leu de la guvernul 
actual? 

♣ Dl Burcă Eugen consilier:  Şi atunci de ce ne angajăm la podul acesta ? 
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Pentru că ne-am săturat de 6 ani. 
♣ Dl Burcă Eugen consilier:  Păi mai avem şi alte priorităţi drumul de la Traian la 

Dămieneşti de exemplu. 
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Domnul Burcă, m-am săturat de 6 ani să văd atâta 

rea voinţă legată de acest pod. Aici nu vorbim de incompetenţă sau de lipsă de bani. Este 
rea voinţă. Şi acum dacă vrem să preluăm acest obiectiv nu ne mai daţi încă vreo patru 
domnule Burcă! Că sunteţi consilier judeţean şi ştiţi dimensiunea bugetului Consiliului 
judeţean. Şi ştiţi că avem obiective în judeţ, care nu pot fi duse la bun sfârşit tocmai 
pentru că nu există finanţare. Dar totuşi având în vedere importanţa acestui obiectiv de 
la Lespezi şi dimensiunea lui financiară, cum să spun acceptabilă pentru bugetul 
Consiliului judeţean, minoră pentru bugetul Ministerul Transporturilor, nu…. Dacă dăm 
un deget acum nu ne luaţi toată mâna. Eu nu ştiu în ce calitate vorbiţi acum! 
Dumneavoastră sunteţi acum cetăţean al judeţului Bacău, consilier judeţean sau membru 
PDL? 

♣ Dl Burcă Eugen consilier :   Intre cele două poduri eu aş opta pentru acel de la 
Oituz.  

♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Deci domnule Burcă în ce calitate vorbiţi?  
Cetăţean al judeţului Bacău, consilier judeţean sau membru PDL? 

♣ Dl Burcă Eugen consilier :   De toate. 
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Dacă de toate, atunci măcar lăsaţi-ne să facem 

acest pod. Daţi-ne acest pod, îl facem noi consilierii judeţeni, Consiliul judeţean 
împreună cu dumneavoastră şi după aceea  o să-l luăm şi pe acel de la Oituz dacă o să 
continuaţi în a sfida obiectivele importante ale judeţului Bacău. 

♣ Dl Burcă Eugen consilier : Domnule preşedinte, nu mi-o luaţi în nume de rău. A 
fost o părere a mea. De ce ? Pe podul de la Gârleni se circulă pe un singur sens dar 
circulă toate maşinile inclusiv maşinile cele mari.   

♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Nu este adevărat. Nu sunteţi informat. Este 
restricţie de tonaj şi pe podul de la Lespezi. 

♣ Dl Burcă Eugen consilier : Se poate. 
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Sigur că putem ajunge la Piatra Neamţ şi prin 

Roman poate asta vreţi să spuneţi!? Dar noi vrem să ajungem prin Buhuşi la Piatra 
Neamţ. 

♣ Dl Burcă Eugen consilier : Dar ca să ajungem la Braşov cu o maşină de tonaj 
mare trebuie să înconjurăm pe la Comăneşti. Iar drumul acela este jalnic. 

♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Domnul Burcă! Eu şi cetăţenii acestui judeţ şi 
agenţii economici vrem să ajungem la Piatra Neamţ prin Buhuşi nu pe la Roman. Şi v-
am spus agenţii economici suferă cel mai mult. Cei care crează locuri de muncă. 
Domnul Burcă! Acum mi-aţi dat şi podul de la Oituz. Da ştim ce impediment crează şi 
podul de la Oituz. Dar nu vreţi  dumneavoastră să-l luaţi pe domnul prefect de mână şi 
parlamentarii PDL şi să rezolvaţi problema aceasta la Ministerul Transporturilor? Deci 
noi dăm un deget acum, iar dumneavoastră ne luaţi toată mâna sau cum? ce să înţeleg 
din propunerea asta? Dacă o să vedem că manifestaţi acelaşi dispreţ faţă de  investiţiile 
importante din judeţul Bacău…o să luăm şi podul de la Oituz. O să-l luăm ce să facem 
doar n-o să rămânem impasibili la nesimţirea unui guvern care nu a alocat un leu 
Consiliului Judeţean Bacău, în ultimii doi ani.  Mai sunt intervenţii? Dacă nu vă supun 
aprobării preluarea acestui obiectiv de la compania naţională de autostrăzi este acordul 
nostru, şi sperăm să avem şi acordul ministerului. Rămâne de văzut. Noi vrem. Dar 
tebuie să mai vrea şi Grivei sau Samantha. Păi aşa am aflat că ministrul transportului 
este Samantha deci dacă este Samantha poate să ne dea podul de la Lespezi şi poate să-l 
facă şi pe cel de la Oituz. Sau nu-i Samanta?! 
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  Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 
prezentată şi se aprobă cu 26 voturi “pentru” şi 6 abţineri respectiv domnul consilier 
Nistor Neculai, domnul consilier Ochenatu Eugen, domnul consilier Mihăilă Petrică, 
domnul consilier Burcă Eugen, d-ra consilier Stan Nadia domnul consilier Şova Sorin.   

 
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Deci ce să înţeleg din această abţinere că?... 
♣ Dl Burcă Eugen consilier  Că-l va face Ministerul Transporturilor. 
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Că-l va face ministerul?! Bun. Păi să-l facă 

ministerul. Mai discutăm. Vreţi să ne spuneţi şi când îl faceţi?   
 ♣ Dl Burcă Eugen consilier: Tot într-un an de zile. 

     ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Da? Bun este cea mai bună veste pe care ne-o 
puteţi da. Cred că trăim în lumi diferite asta este concluzia mea.  
 
      ◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă  expunerea de motive  la  proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului 
judeţean de refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi pe lângă şcolile din mediul rural”.  
 

♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Am mai discutat despre acest proiect, am fost cu 
toţii de acord că a reânfiinţa, a replanta livezile în mediul rural cu copii din mediul rural, 
nu este un demers sortit eşecului este un demers cu o componentă educativă importantă. 
Între timp o echipă din cadrul Consiliului judeţean s-a ocupat de a prelua de la toate 
unităţile administrativ teritoriale din judeţul Bacău dornice de a intra în acest proiect, au 
preluat documentaţiile necesare, au răspuns favorabil participării la acest program un 
număr de 47 de unităţi administrativ teritoriale din mediul rural dintr-un total de 85. �i 
am să vi le citesc repede, comunele  Agăş, Asău, Balcani, Bârsăneşti, Bereşti-Tazlău, 
Brusturoasa, Căiuţi, Cleja, Coloneşti, Coţofăneşti, Dămieneşti, Dealu Morii, Dofteana, 
Faraoani, Filipeni, Filipeşti, Găiceana, Gioseni, Ghimeş-Făget, Glăvăneşti, Gura-Văii, 
Horgeşti, Iteşti,Izvoru-Berheciului, Livezi, Măgireşti, Măgura, Mărgineni, Negri, 
Onceşti, Orbeni, Parincea, Pânceşti, Racova, Răcăciuni, Răchitoasa, Roşiori, Sascut, 
Săuceşti, Secuieni, Stănişeşti, Ştefan cel Mare,Tamaş, Traian, Ungureni, Valea Seacă, 
Vultureni. Sunt primari care au răspuns favorabil, sunt comunele unde Consiliul 
judeţean, şi datorită votului dumneavoastră,  va pune la dispoziţia autorităţilor locale şi 
la dispoziţia copiilor din mediul rural pomi fructiferi pentru a reânfiinţa livezile din jurul 
şcolilor. Vedeţi că s-au mai adunat şi câteva propuneri de a intitula acest proiect. Eu vă 
propun dacă nu aveţi ceva împotrivă să se numească proiectul „Livada copilăriei” .Dacă 
aveţi altă propunere o putem lua în calcul şi o supunem la vot. Îmi doresc ca ceilalţi 
primari, adică 37 dacă nu greşesc, să fi avut motive obiective pentru care nu au intrat în 
acest proiect. Eu cred că este important să ne mai implicăm şi în aceste proiecte care nu 
presupun doar balastări asfaltări, alimentări cu apă, canalizări sau alte proiecte extrem de 
necesare în mediul rural ci proiecte cu caracter educaţional aşa cum se doreşte a fi acest 
proiect care eu cred şi sper că  se va numi “Livada copilăriei”. Le mulţumesc primarilor 
care au răspuns apelului nostru, şi sper ca pe 13-15 septembrie când va începe anul 
şcolar 2011-2012, să mergem cu toţii să încurajăm pe copii să planteze aceşti copaci şi 
de ce nu,  ulterior să aibă grijă de ei.  

 
 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
 

     ♣ D-na Marchiş Ana consilier : În calitate de membră a comisiei de educaţie şi 
cultură, susţin cu convingere acest proiect şi mi se pare un proiect inspirat şi în acelaşi 
timp oportun pentru judeţul nostru, având în vedere că după anii 90 suprafeţele cultivate 
cu pomi fructiferi s-au diminuat. Dar aş insista pe al doilea component al proiectului şi 
mai ales latura educativă a acestui proiect. Noi în cadrul comisiei, chiar am  insistat pe 
dezbaterea acestui proiect în detaliu şi ne-am exprimat convingerea că el va contribui la  
antrenarea copiilor în acest proiect într-un număr mare şi în felul acesta vom desfăşura 
cu copii o activitate utilă. Copii chiar sunt dornici în multe localităţi să participe şi să 
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poată alături de adulţi care o să-i înveţe să facă o agricultură corectă şi modernă, să 
participe la acest proiect. M-am bucurat văzând că un număr de 47 de primari au răspuns 
solicitărilor noastre ale Consiliului Judeţean şi ale noastre ale consilierilor, ceea ce 
dovedeşte că interesează şi comunitatea locală. Aş veni cu o problemă care s-a discutat 
la noi în comisie, şi anume  să insistăm ca acele terenuri care vor fi puse la dispoziţie 
pentru livezile respective, să fie în cadrul şcolii sau foarte aproape de şcoli pe cât posibil 
în aşa fel încât,  copii să se poată deplasa mai uşor şi în acelaşi timp să urmărim ca 
aceste terenuri să corespundă  şi să se preteze la culturile respective.  Aceasta a fost  de 
fapt una din observaţiile care s-au ridicat în cadrul comisiei noastre,  în rest membrii 
comisiei şi eu în acelaşi timp, susţin şi apreciez această iniţiativă. Titlul pe care l-aţi 
propus domnule preşedinte, mi se pare inspirat, chiar eu mă  gândeam să-i spunem 
“Livada din şcoala mea,, sau dumneavoastră îi spuneţi  “Livada copilăriei,, mi se pare 
titluri inpirate şi vor mobiliza copii la participarea în cadrul proiectului.Mulţumesc. 

    ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Dacă mai sunt intervenţii pe acest proiect? Dacă 
nu propun ca proiectul să se numească “Livada copilăriei”.   

 
  Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 

   ◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă  expunerea de motive  la  proiectul de hotărâre  privind transformarea unor 
funcţii publice în statul de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Bacău.     

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

 
 Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă  expunerea  de motive la  proiectul de hotărâre privind modificarea statului de 
funcţii la unele instituţii publice 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 prezentat. 
 

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

 
◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă  expunerea  de motive la  proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău;   

                                         
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
 
♣ Dl Simionescu Mihai, inspector şef ISU Bacău: Domnule preşedinte, stimaţi 

domni consilieri judeţeni, vă rog să-mi permiteţi în primul rând să vă mulţumesc pentru 
sprijinul pe care mi-l asiguraţi constant prin specialiştii Consiliului judeţean, 
dumneavoastră în calitate de conducător al Consiliului judeţean, şi de membri ai 
Consiliului judeţean pentru alocarea de fonduri care conduc la gestionarea 
corespunzătoare acţiunilor noastre de intervenţie în orice împrejurare. După cum bine aţi 
observat anumite instituţii poartă în titulatura lor sintagma ,,De  Urgenţă,,. �i aşa cum 
acordaţi sprijinul constant Spitalului Judeţean, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă, am rugămintea cu tot respectul ca orice sprijin de ordin financiar şi material 
din partea dumneavoastră, constituie un sprijin real pentru cetăţenii judeţului Bacău 
atunci când viaţa le este pusă în pericol, atunci când se află în situaţii deosebit de grele, 
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atunci când grijile şi nevoile îi depăşesc inclusiv din acest punct de vedere al 
autoprotecţiei. Instituţia noastră este specializată în acordarea acestui sprijin ca şi 
instituţiile de acordare şi de asigurare asistenţei medicale, a stării de sănătate a populaţiei 
şi consider că sunt elemente deosebite pe care cetăţenii judeţului Bacău, le apreciază 
atunci când ele sunt direcţionate spre acest gen de siguranţă a vieţii cetăţenilor. În 
acelaşi timp vă rog să-mi permiteţi să mulţumesc şi doamnei director executiv, 
doamnelor director de compartimente şi direcţiei din Consiliul judeţean, care 
întotdeauna ne sprijină în aceste activităţi în îndeplinirea sarcinilor, a atribuţiilor, a 
misiunilor care ne sunt încredinţate la nivelul zonei de competenţă respectiv al judeţului 
Bacău. Prin aceste aprobări ale dumneavoastră, nu faceţi decât să sporim gradul de 
siguranţă al cetăţeanului. Vă mulţumesc încă odată foarte mult. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, permiteţi-mi să pun o întrebare 
domnului general. Pentru cultura noastră, care este specificul comparativ cu celelalte 
judeţe proporţional sau procentual al acţiunilor la care trebuie să facă faţă judeţul 
Bacău? Dacă noi avem ceva deosebit şi cu ce anume în această patologie, sau  această 
situaţie se impune o anumită strategie specifică nouă ? Dacă domnul general poate să ne 
detalieze foarte pe scurt, ca să ne lămurim cam cum ne plasăm faţă de restul 
ţării.Mulţumesc domnule general. 

♣ Dl Simionescu Mihai, inspector şef ISU Bacău: Sigur, sigur. Deci frecvenţa 
situaţiilor de  urgenţă, a calamităţilor naturale, sunt lucruri care de la an la an au moduri 
de manifestare diferite, în sensul că sunt ani şi mai buni sunt ani şi mai răi. Din păcate 
observăm că în ultimii ani şi în mod deosebit după anul 2000 şi până în prezent, judeţul 
Bacău s-a confruntat din punctul de vedere al calamităţilor naturale, intr-o poziţie nu 
prea fericită.  În sensul că au fost ani  când am fost chiar pe primul loc la nivel naţional, 
sau în cel puţin în  primele cinci locuri prin gravitatea,  amploarea şi multitudinea 
situaţiilor de urgenţă, care s-au petrecut la nivelul unui an calendaristic. Deci putem 
spune că la nivelul judeţului Bacău sunt mulţi factori de risc având în vedere situaţia 
hidrologică, natura operatorilor economici,  care cuprind  întreaga gamă a activităţilor 
desfăşurate, atât la  nivelul industrial cât şi în celelalte domenii de activitate. Deci ne 
confruntăm cu toate tipurile de risc cu obiectiv de tip SEVESO, unde există şi 
petrochimice, unde există pericolul exploziilor şi a unor situaţii de urgenţă de o mare 
gravitate de o deosebită amploare ca să nu mai adăugăm şi aceste riscuri pe care din 
păcate ni le oferă natura privind situaţia meteorologică şi hidrologică, atunci când cotele 
atinse conduc la producerea inundaţiilor de amploare, care au afectat aproape an de an o 
mare suprafaţă la nivelul judeţului Bacău. Deci din punct de vedere al factorilor de risc 
şi al operatorilor economici pe care îi posedă judeţul Bacău, fără a greşi cu absolut 
nimic, ne situăm în primele 10 judeţe din punct de vedere al gradului de risc la nivel 
naţional. 

♣ Dl Ichim Mihai,  consilier : Domnule general eu am pus această întrebare tocmai 
în situaţia aceasta  a bazinului hidrografic al nostru, care este predispus, dacă la nivel 
central acolo unde se fac proiectele mari în special pe  Direcţia Apelor, dacă aveţi un 
cuvânt de spus şi vi s-a dat prioritate pentru anumite solicitări.  

♣ Dl Simionescu Mihai, inspector şef ISU Bacău: La nivelul judeţului Bacău după 
cum bine cunoaşteţi este această instituţie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă adică unitatea noastră, ca unitate specilizată în intervenţia pe domeniul 
situaţiilor de urgenţă organizată în sistem militar, gestionează această problematică 
împreună cu celelalte instituţii ale statului, cu astfel de atribuţii în domeniu. Deci noi 
colaborăm în comun sub coordonarea şi conducerea domnului prefect, preşedinte al 
acestui Comitet Judeţean  pentru Situaţii de Urgenţă, al cărui domn preşedinte al 
Consiliului judeţean, este vicepreşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă. Adică nu suntem singura instituţie şi Ministerul Administraţiei şi Internelor 
implicată în gestionarea situaţiilor de urgenţă în luarea sau elaborarea acestor strategii, ci 
ele sunt elaborate la nivelul fiecărui minister. Deci absolut din partea fiecărui minister cu 
implicarea instituţiilor în plan teritorial.  Bineânţeles în măsura posibilităţilor bugetului 
de stat aşa cum o faceţi şi dumneavoastră, a bugetului Consiliului judeţean sunt atacate 
obiectivele prioritare care conduc la diminuarea gradului de risc asupra cetăţenilor din 
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toate punctele de vedere. Şi aici mă refer nu numai din plan hidrologic ci şi din celelalte 
unităţi de comunicaţii rutiere, de executarea lucrărilor hidrotehnice care prin executarea 
lor diminuiază major, diminuarea gradului de risc. Deci este o continuă colaborare între 
instituţii aparţinând inclusiv Ministerului Administraţiei şi Internelor şi celorlalte 
ministere în realizarea acestor lucrări şi obiective care să conducă constant şi an de an la 
diminuarea riscurilor la adresa cetăţenilor judeţului Bacău. Şi vă asigur că absolut toate 
instituţiile inclusiv din punct de vedere al sănătăţii al asigurării asistenţei sanitar 
veterinare şi celelalte instituţii implicate pe orice situaţie produsă bineânţeles, şi prin 
desfăşurarea acţiunilor preventive, am condus în mod considerabil la diminuarea 
problemelor care pot afecta populaţia judeţului Bacău  din orice punct de vedere din 
orice punct al tipului de risc.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc domnule general.Dacă mai sunt 
intervenţii ? Îi mulţumesc şi pentru informarea că sunt vicepreşedinte al Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Nu are domnul general nici o vină. Vă spun sincer, 
anul trecut în luna septembrie, am vrut să-mi dau demisia din această funcţie (dar nu am 
posibilitatea pentru că legea mă fixează acolo) în semn de protest pentru felul cum au 
fost făcute alocările din fondul de rezervă al Guvernului pentru comunele calamitate din 
judeţul Bacău. În calitatea mea de vicepreşedinte aşa-zis vicepreşedinte al Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, am pus şi eu o întrebare Instituţiei Prefectului la  
momentul respectiv şi Guvernului Romaniei ; care au fost criteriile, principiile, care au 
stat la baza alocării acestor sume şi cum au stabilit dânşii, ce comună trebuie să 
primească bani de la bugetul Guvernului şi ce comună nu? Deşi ştiţi foarte bine că au 
fost foarte multe comune calamitate în judeţul Bacău care nu au primit nici un leu tot 
anul 2010. În ce priveşte componenţa acestui Comitet Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă cu scuzele de rigoare pentru cei care au haina militară şi care nu intră în această 
categorie, ci doar mi-e ruşine că fac parte  dintr-un comitet cu oameni care se dau 
apolitici iar când împart  banii pe hârtie devin brusc politici.  

 ♣ Dl Simionescu Mihai, inspector şef ISU Bacău: Domnule preşedinte, vă asigur 
că nouă nu ne este ruşine şi ne vom face datoria oricând va fi nevoie.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte : Da, mulţumim domnule general şi eu la fel. 
 

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

◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  îi 
dă cuvântul doamnei vicepreşedinte Coşa Maricica pentru a prezenta  expunerea  de 
motive la  proiectul de hotărâre privind  menţinerea valabilităţii „Programului de 
transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 01 
Iulie 2008–30 Iunie 2011” până la data de 30.04.2013.  
  

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 proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 

se aprobă în unanimitate. 
                                   

 ◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi 
dă cuvântul doamnei vicepreşedinte Coşa Maricica pentru a prezenta  expunerea  de 
motive la  proiectul de hotărâre  privind aprobarea modificării „Programului de transport 
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 01 Iulie 2008 
– 30 Aprilie 2013”. 

  
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aş aduce şi punctul 2 de la Diverse care are 

legătură cu transportul public judeţean. El a apărut la Diverse, deoarece luni a fost o 
întâlnire cu transportatorii de pe traseele judeţene, o întâlnire la care au participat 
aproximativ 25 de astfel de agenţi economici şi din discuţiile cu dânşii, s-au conturat  
câteva  concluzii clare şi câteva propuneri  pe care m-am angajat în faţa dânşilor să vi le 
aduc la cunoştinţă în şedinţa de astăzi, şi să completăm regulamentul pentru efectuarea 
serviciului de transport public judeţean de persoane. prin curse regulate după cum 
urmează: Sunt două completări care s-ar putea să ne ajute şi pe noi de la Consiliul 
judeţean, şi pe cei de la ARR, şi pe cei de la poliţie în a restânge  dacă nu  chiar a eradica 
fenomenul pirateriei  pe traseele judeţene. Sunt fel de fel de  maşini cu patru persoane, 
uneori şi cu  opt plus unu persoane, care operează fără a avea licenţă, fără a avea 
contract, practic sunt nişte piraţi a-i traseelor judeţene. �i aici împreună cu poliţia şi cu 
ARR-ul va trebui să luăm măsuri vizibile şi care să-i ajute pe cei care au licitat,  au 
contractat şi plătesc taxe şi impozite la Consiliul Judeţean Bacău şi la statul român. 
Completările sunt următoarele; Aliniatele 7 şi 8 cu următorul conţinut; “Este interzisă 
efectuarea de transport de persoane în regim regulat, cu autoturisme, pe reţeaua de 
drumuri judeţene a judeţului Bacău, de către persoane fizice sau juridice, fără ca 
acestea să deţină documente de transport valabile, corespunzătoare tipului de 
transport efectuat”.  

Şi 8, „În cazul constatării utilizării unui autoturism pentru transport public 
de persoane în regim regulat, fără a deţine documente de transport, personalul de 
control (ofiţeri şi/sau agenţi ai poliţiei Române) va aplica sancţiunile prevăzute de 
legislaţia în vigoare”.  

Sunt două completări care s-ar putea să ajute organele de control în misiunea de a 
elimina pirateria de pe drumurile judeţene. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
 

♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Mizăm aici pe sprijinul poliţiei domnule 
comandant, pentru că este foarte important. Ştiţi şi dumneavoastră ce probleme există, 
nu este un act de control care să se deruleze foarte uşor, are un anumit specific îl ştim cu 
toţii, dar totuşi nu putem să punem semnul egal între cei care nu plătesc taxe şi impozite, 
care nu au contracte şi care nu au licitat pe lângă  cei care plătesc taxe şi impozite, au 
contracte, au licitat şi respectă şi siguranţa în trafic.  

♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef  inspectoratul  judeţean de poliţie: Dacă îmi 
permiteţi domnule preşedinte, domnilor consilieri, întradevăr modificările care s-au 
făcut sunt bine venite şi chiar aşteptate de către noi. Lacunele legislative care există ne 
încurcă foarte mult, se documentează foarte greu această activitate piraterică care se face 
de către  transport  la nivelul judeţului Bacău. Acum având în vedere cele două 
modificări  sperăm să ţinem mai bine sub control aceste activităţi ilicite care se 
desfăşoară la nivelul judeţului Bacău. Sunt foarte multe sesizări şi reclamaţii la nivelul 
judeţului. Noi am făcut acţiuni şi am intervenit de câte ori a fost nevoie, dar totuşi din 
cauza lipsei de lege, a lacunelor legislative de care vă spunem, nu ne putem desfăşura şi 
să luăm măsuri ferme pentru a duce la scăderea acestui fenomen de transport pirateric. 
Noi suntem în sprijinul transportatorilor. Aşa cum spuneaţi şi dumneavoastră domnule 
preşedinte, sunt oameni care plătesc sunt plătitori de taxe la stat şi nu beneficiază, poate 
dimpotrivă le reduc venitul şi câştigă mai puţin faţă de cei care fac transporturi de multe 
ori ilegal. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Mulţumesc şi eu. 
 

Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 
şi se aprobă în unanimitate 
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◄ Se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi 

dă cuvântul domnului consilier Ochenatu Eugen pentru a prezenta  Informarea asupra 
eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei 
civice a comunităţii pe trimestrul I – 2011;  

   
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Materialul a fost prezent la mapă şi în şedinţa 

anterioară, aveţi de faţă comandantul poliţiei, puteţi adresa întrebări dacă aveţi ceva 
neclarităţi. Eu aş vrea să vă informez că săptămâna trecută am participat la o acţiune 
împreună cu toţi preşedinţii Autorităţii Teritoriale din ţară, problemele cu care se 
confruntă şi celelalte  judeţe sunt cam aceleaşi pe care le avem şi noi, în principal furturi 
de lemne din păduri unde au început să se implice la ora actuală şi autorităţile locale, 
pentru a diminua aceste infracţiuni şi contravenţii. Sunt judeţe unde se fură spectaculos 
cablurile de telefonie mult mai mult ca la noi. Noi am avut cazuri în zona Podu-
Turcului-Motoşeni, iar în zonele unde sunt conducte  petroliere, sunt furturi de produse 
petroliere. Împreună cu domnul inspector şef domnul Oprişan, am reuşit să capacităm 
până în momentul de faţă primarii şi consiliile locale în aşa fel încât să identifice 
problemele specifice din fiecare zonă a judeţului. Am reuşit să creăm între personalul 
Poliţiei Române şi autorităţile locale în marea majoritate a localităţilor, o armonie pentru 
rezolvarea problemelor şi sperăm ca în viitorul apropiat prin deplasările pe care le facem 
în teritoriu să îmbunătăţim şi activitatea poliţiei şi activitatea autorităţilor locale. Vă 
mulţumesc. 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Apreciez şi am urmărit prezentarea făcută de domnul 
consilier, precum şi studiul făcut asupra documentelor prezentate pe această temă, şi 
apreciez în mod deosebit conducerea inspectoratului de poliţie prin modul în care 
reuşeşte să ţină trează vigilenţa, starea de fapt a judeţului Bacău, având în vedere 
problemele grele care planează asupra acestei instituţii. În plină reformă mi-aş permite o 
întrebare şi o recomandare, şi anume ; Aud prin presă că la nivelul Ministerului 
Administraţiei şi  Internelor se vor face nu ştiu câte zeci de mii de reduceri. Pe etape, pe 
grafic, la noi la Bacău domnule comandant, care este situaţia ? Deci asta ar fi întrebarea. 
A doua chestiune, legat de… şi înţeleg drama cu care se confruntă această instituţie şi 
sunt responsabil de afirmaţia care o fac. Consider că pe lângă aceste probleme datorită 
administraţiei pe plan naţional precum şi a unor probleme care sunt la nivelul instituţiei 
şi în rândul nostru, ca individ, v-aş recomanda să lucraţi mai mult în ceea ce priveşte 
managementul comunicării la nivel de agenţi, mai ales cei  care sunt în stradă. M-am 
confruntat în jur de vreo 6 luni de zile fără să vreau, (eu de regulă sunt un tip mai 
rezervat, atent cu ceea ce fac şi cum mă exprim) dar cadre tinere, asta spre surprinderea 
mea, folosesc un vocabular destul de suburban şi nu ştiu să facă diferenţa intre cei cu 
care discută şi aşa mai departe. V-aş ruga mult de tot să faceţi un program concret 
conform regulamentului dumneavoastră de ordine interioară sau metodologiei 
dumneavoastră care există in cadrul instituţiei, pentru că este nevoie de foarte multă 
educaţie şi în acest domeniu. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef  inspectoratul  judeţean de poliţie: Dacă îmi 
permiteţi, la prima întrebar e, aş putea să vă spun, că la nivelul judeţului Bacău ne-au 
venit indicatorii finanţaţi asta înseamnă posturi care vor fi plătite. În prezent peste 
numărul indicatorilor finanţaţi, avem un număr de 8 agenţi de poliţie care urmează să nu 
mai lucreze în instituţia noastră. Aşteptăm să vedem criteriile care vor fi pentru a fi 
disponibilizaţi. În primul rând noi ne gândim să plece din sistem cei care mai au 
jumătate de an sau câteva luni de zile până la pensionare, cei care sunt grav bolnavi  care 
urmează să se pensioneze eu ştiu peste 3-4 luni de zile, şi cei care sunt cu probleme. 
Dacă nu vom ajunge la indicatorii finanţaţi, cei 8 vor trece la evaluări şi vor fi 
îndepărtaţi din unitate conform ordinelor şi dispoziţiilor care vor veni ulterior. La 
întrebarea doi. Întradevăr domnul consilier are perfectă dreptate, avem cadre tinere care 
vin din şcolile de ofiţeri şi agenţi, cu o pregătire nu tocmai cum ne-am dori noi. Noi 
vorbeam de cadre mai vechi din poliţie care gândeam că acei ne crează probleme dar 
acum în ultima perioadă sunt acei tineri care sunt veniţi de pe băncile şcolii nu tratează 
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pregătirea profesională aşa cum ar trebui să o trateze. Sunt incluşi, şi acei care îi 
depistăm cu carenţe în pregătirea profesională şi sunt incluşi într-un program special de 
pregătire. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule comandant, s-a spus aici, acum, şi   se 
spune de foarte multă vreme că asistăm la un fenomen deosebit de grav din punctul meu 
de vedere, privind siguranţa populaţiei, şi mă refer la siguranţa circulaţiei pe CFR, şi 
anume prin furturile de material care asigură siguranţa circulaţiei. Se fură  fier vechi, 
cabluri de telefon pentru telefonia publică şi aşa mai departe. Întrebarea mea este 
următoarea;  aveţi instrument legal coercitiv nu pentru hoţi, ci pentru cel care primeşte şi 
cumpără aceste materiale? că nu creşte în grădina lui Stănescu ceea ce duce el la aceste 
centre de colectare a materialului de fier vechi. Deci acolo trebuie lucrat, dar nu  am 
auzit niciodată. După cunoştinţele mele, în ultima perioadă de timp, şefii acestor unităţi 
aşa zise comerciale au anumită etnie la nivel de ţară cât şi în judeţul Bacău. Mulţumesc.   

♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef,  inspectoratul  judeţean de poliţie: Vreau să vă 
informez că în luna mai a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern prin care sancţionează 
atât unitatea care este autorizată să primească fier vechi, materiale feroase şi neferoase, 
cât şi pe cel care duce să comercializeze aceste materiale. Deci în urmă cu o lună de zile 
au venit cu această modificare care este foarte bună şi deja începe să dea roade. 
Întradevăr sunt probleme  în ceea ce priveşte furturile şi avem furturi la nivel de ţară 
vorbim, (în judeţul Bacău nu am avut) furturi de cale ferată, care nu puteam să-i facem 
nimic deoarece conform legii era tratat ca oricare furt, ceea ce este foarte grav ca să iei 
calea ferată  să iei anumit cablu care pune în pericol circulaţia trenului şi altor mijloace 
care se deplasează în acea zonă.  Dacă mai doriţi lămuriri suplimentare! 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Domnule preşedinte dacă îmi permiteţi, vreau să 
mulţumesc atât jandarmeriei cât şi poliţiei în mod deosebit celor două instituţii şi nu 
numai, chiar şi domnului general de la situaţii de urgenţă, prin faptul că procuparea pe 
care o manifestă faţă de organizarea în condiţii bune şi foarte bune a examenelor 
naţionale. Suntem în plină desfăşurare a examenelor naţionale  de evaluare la clasele a 
VIII-a şi deja începem examenul de bacalaureat. Avem în şcoli o colaborare perfectă, 
există un grafic realizat la nivel de inspectorate, mă refer la cele 3 profile să zic sau 4 
dacă e bine  zis, şcolar, poliţie, jandarmerie şi aşa mai departe, unde se lucrează foarte, 
foarte bine. Să dea Domnul să nu mai avem evenimente neplăcute pe care le- am avut 
anul trecut. Mulţumesc. 

 
◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse din ordinea de zi şi domnul preşedinte 

Benea Dragoş  prezintă  expunerea de motive la  proiectul de hotărâre  privind aprobarea 
proiectului „Promovarea produselor piscicole şi de acvacultură” şi a cheltuielilor legate 
de acesta, finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, Axa Prioritară 
3, Măsura 3.4 “Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare” 

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

   
         ♣  Dl Benea Dragoş preşedinte: La mapă aţi mai primit  un material care vizează 
posibilitatea organizării  referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din 
judeţul Bacău privind desfiinţarea judeţului Bacău.  
        În funcţie de cum vor evolua evenimentele şi dacă va exista un proiect scris al 
Guvernului legat de reorganizarea administrativ-teritorială,  eu vă propun să luăm în 
discuţie undeva săptămâna viitoare luni sau marţi  într-o şedinţă extraordinară acest 
subiect şi să avansăm  şi o dată   pentru organizarea acestui referendum dacă bineânţeles  
vom considera  necesar să organizăm acest referendum. Ştiţi foarte bine, se discută de 
aproape două, trei săptămâni despre  această reorganizare administrativ- teritorială, nu 
există încă un document scris al Guvernului României, există doar dezbateri în 
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Parlament, pe lângă Parlament, pe la preşedinţie pe lângă preşedinţie,  pe la toate 
televiziunile, oricum  din ce am putut observa şi eu, din perspectiva Guvernului  ar 
trebui să funcţionăm pe viitor într-un judeţ care se va numi  Moldova sau judeţul Nord-
Est. Deci nu vom mai fi cetăţeni ai judeţului Bacău. Aşa îşi propune actualul Guvern. 
Dar despre acest proiect nu aş vrea să discut astăzi foarte mult,  luaţi acest material, 
uitaţi-vă la expunerea de motive analizaţi posibilitatea să facem acest referendum dacă -l 
vom face, repet pe 17iulie sau pe 24 iulie, sau pe 31 iulie, şi cu anunţul că este posibil să 
facem o şedinţă extraordinară la începutul săptămânii viitoare, funcţie de cum vor 
evolua evenimentele pe acest subiect,  vă întreb dacă mai există alte subiecte la ordinea 
de zi la diverse?  

                              
     Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22.06.2011 drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 

 
             PREŞEDINTE,           
          Dragoş  BENEA                                               SECRETARUL JUDEŢULUI      
                                                                                         Elena Cătălina  BRUMĂ  
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