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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi, 21 noiembrie 2004, în şedinţa extraordinară  

a Consiliului judeţean Bacău 
 
 
 
 Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.106 alin.(1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, prin Dispoziţia nr. 236 din 
20.11.2004 a preşedintelui Consiliului judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă 
publică. 
 La şedinţă din totalul de 37 de consilieri în funcţie, sunt prezenţi 35 de 
consilieri, absentând motivat 2 consilieri: domnii Olaru Neculai, Iştoc Petru. 
 Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş . 
 Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă spre aprobare următorul proiect al 
ordinei de zi:  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a 
unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului 
Bacău şi în administrarea Consiliului judeţean Bacău şi aprobarea 
asocierii Consiliului judeţean Bacău cu Consiliul local al 
municipiului Bacău în vederea realizării proiectului „Centru de 
afaceri şi expoziţii”. 

 
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la ordinea de zi 

prezentată. 
Nefiind observaţii, se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate. 

 
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Consider acest proiect extrem de important. 

El a apărut în urma imposibilităţii municipalităţii băcăuane de a găsi o suprafaţă de 
teren prin care să poată accesa acest proiect. Am căzut de acord ca cele două 
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autorităţi, Consiliul local şi Consiliul judeţean, să încheie un parteneriat în cazul în 
care vom obţine acest teren pentru realizarea acestui proiect pe finanţare PHARE, 
care are termenul limită pe data de 17 decembrie 2004. Noi astăzi trebuie să 
îndeplinim, zic eu, o formalitate şi sperăm că până marţi sau miercuri să se adopte 
Hotărârea de Guvern prin care să obţinem această suprafaţă de teren necesară 
proiectului.  
 

În continuare, domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui 
teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale, în domeniul public al judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului 
judeţean Bacău şi aprobarea asocierii Consiliului judeţean Bacău cu Consiliul local 
al municipiului Bacău în vederea realizării proiectului „Centru de afaceri şi 
expoziţii”. 
 
 

Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate dacă au observaţii cu 
privire la expunerea de motive prezentată. 

 
Sunt consultaţi domnii consilieri dacă au observaţii la expunerea de motive 

prezentată. 
 
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în 

unanimitate. 
 
 
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Mai sunt alte interpelări din partea domnilor 

consilieri? 
D-l Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte am dori ca ordinea de zi 

pentru şedinţa Consiliului judeţean din data de 25.11.2004 să fie completată cu o 
informare scrisă a Serviciului public judeţean de drumuri Bacău privind lucrările 
executate pe drumurile judeţene, valoarea acestora  şi cine le-a executat, având în 
vedere faptul că pe ordinea de zi este şi proiectul de hotărâre privind numirea 
directorului executiv la acest serviciu. 
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D-l Benea Dragoş, preşedinte: Ordinea de zi va mai avea două sau trei 
puncte în plus faţă de ceea ce aţi primit şi mâine vom avea ordinea de zi definitivă 
pentru şedinţa din data de 25.11.2004 şi sper că şi această informare. 

Nemaifiind alte probleme, dl. preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei extraordinare ale Consiliului judeţean Bacău. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
PREŞEDINTE, 
 

        Dragoş Benea 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
                                                                              Traian Milon 
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