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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 31  martie  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. 72 din 25.03.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 34, absentând motivat 
domnul consilier Creţu Aurel, domnul consilier Huiban Nicolae şi domnul consilier 
Ilieş Petrică.  
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 de astăzi. Dau citire ordinii de zi de astăzi:   
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.03.2011;  

 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de excelenţă scriitorului 
Viorel Savin; 

  Iniţiator: dl Dumitru Brăneanu  – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării S.C.„Centrul de Afaceri şi 
Expoziţional Bacău” S.A.; 
                                       Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău    

    
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului 

la instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Bacău; 

                 Iniţiator: dl Dumitru Brăneanu  – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective ce stă la baza 
întocmirii Proiectului de management în vederea încheierii unui nou Contract 
de management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” 
Bacău, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Bacău; 
                        Iniţiator: dl Dumitru Brăneanu  – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective ce stă la baza 

întocmirii Proiectului de management în vederea încheierii unui nou Contract 
de management pentru Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, instituţie publică de 
cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău; 

                 Iniţiator: dl Dumitru Brăneanu  – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

7. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice în statul de 
funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău; 
                                       Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău     
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8. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice în statul de 
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău; 

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

9. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către 
„Asociaţia arhitecţilor şefi de judeţ”;  
                                    Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău      

  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2011 la 

patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău; 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2011 la 
patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.; 
                                       Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

       
12. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Inspectoratul Şcolar 

al Judeţului Bacău şi Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău pentru 
organizarea şi desfăşurarea „Simpozionului judeţean de matematică – Quo 
vadis matematica?, ediţia a II-a, 2011”; 

                 Iniţiator: dl Dumitru Brăneanu  – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării activităţii Centrului de zi 
pentru copilul cu dizabilităţi Oneşti din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, în anul 2011; 
                                       Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău    

    
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei consiliilor locale la 

finanţarea activităţii de asistenţă socială în baza costurilor medii anuale 
pentru persoana cu handicap; 

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

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către 
Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din construcţie şi teren, 
situat în Municipiul Bacău, strada Vasile Alecsandri nr.7, Judeţul Bacău;  
                                       Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău       

 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Bacău, 

Municipiul Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău în 
vederea organizării şi desfăşurării proiectului „Toamnă Bacoviană – 130 de 
ani de la naşterea poetului George Bacovia”; 

                  Iniţiator: dl Dumitru Brăneanu  – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

17.Diverse.           

      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. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să încep şedinţa de consiliu judeţean prin a vă 
informa că acum fix o săptămână la sediul Direcţiei Agricole Bacău am avut iniţiativa 
de a convoca toţi primarii din judeţul Bacău, toţi parlamentarii din judeţul Bacău şi 
preşedinţii de partide pentru o discuţie care viza punerea de acord pe obiectivele 
judeţului Bacău pentru programul naţional de dezvoltare a infrastructurii derulat de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale. Consider că în ultimii 5-6 ani am adunat 
suficiente elemente cât să fundamentăm o anumită prioritizare a investiţiilor în 
infrastructura judeţului Bacău. Cu atât mai mult cu cât la această acţiune a fost invitat 
Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului, parlamentarii şi primarii din judeţul Bacău, 
consider că a fost o acţiune bună, o acţiune în limitele normalităţii, în schimb sabotată 
şi boicotată în mod evident, de către prefectul judeţului Bacău, parlamentarii PD-L şi 
primarii, nu numai primarii PD-L, ci primarii din judeţul Bacău, care au o 
corespondenţă  separată cu Ministerul Dezvoltării Regionale, o corespondenţă de care 
ceilalţi primari ai judeţului Bacău nu beneficiază şi nici măcar Consiliul Judeţean 
Bacău. Dumneavoastră aveţi acum la mapa dumneavoastră mai multe materiale care 
confirmă ceea ce vă spun eu astăzi. Aveţi o hârtie venită în luna decembrie şi cu care 
nu am senzaţia că am răsturnat munţii, ci doar o aduc spre informare dumneavoastră 
şi publicului băcăuan, ca să se vadă cum se lucrează astăzi în România, un stat 
hipercentralizat, un stat în care un domn Curteanu sau doamna ministru Udrea ştie 
mai bine decât consilierii judeţeni sau decât primarii din judeţ sau decât parlamentarii 
din judeţ, care drum este mai important, un drum de la Urecheşti sau un drum de la 
Ghimeş, un drum de la  Helegiu sau un drum de la Orbeni sau un drum judeţean de la 
Zemeş sau un drum judeţean de la Gura Văii. Dânşii ştiu de acolo din birouri de la 
Bucureşti care drum este mai important pentru dezvoltarea infrastructurii judeţului 
Bacău ca să fie modernizat. Aveţi acolo o statistică, atât cât am putut noi să culegem 
şi în luna ianuarie  a acestui an şi cu câteva zile înainte de această dezbatere prin care 
i-am rugat pe toţi primarii judeţului Bacău să ne identifice în scris proiectele pe care 
vor să le supună atenţiei Ministerului Dezvoltării şi pentru care au documentaţiile 
solicitate de Ministerul Dezvoltării. Vedeţi acolo un număr de unităţi administrativ 
teritoriale care au răspuns, altele care nu au răspuns, fiind ghidate foarte bine de către 
Partidul Democrat Liberal şi Instituţia Prefectului din judeţul Bacău.  Aveţi şi hârtia 
care confirmă acest lucru. Sunt aceiaşi primari care beneficiază (repet) de o 
corespondenţă separată cu Ministerul Dezvoltării. Astăzi mai aveţi un document la 
mapă pe care l-am primit şi eu astăzi, o hotărâre de guvern adoptată pe data de 17 
martie (este foarte important să urmăriţi succesiunea evenimentelor) care a fost 
publicată pe 29 martie în Monitorul Oficial, adică alaltăieri, în care se precizează 
foarte clar negru pe alb modelul de hotărâre de consiliul local care trebuie aprobat 
pentru predarea amplasamentelor către Minsterul Dezvoltării, care bineânţeles că va 
organiza toate licitaţiile din această ţară şi are şi capacitatea şi priceperea să facă 
acest lucru. Întâmplător sau nu, foarte mulţi dintre dumneavoastră ştiţi că în cursul 
săptămânii trecute s-au derulat şedinţe de consiliu local doar în unele consilii locale, 
aceleaşi consilii locale care beneficiază de corespondenţă separată cu ministerul şi au 
aprobat un model de hotărâre de consiliu local identic cu cel pe care îl confirmă 
Hotărârea de Guvern din 29 martie, înainte de a fi publicată această hotărâre, nu 
înainte de a fi adoptată. Ea a fost adoptată pe data de 17 martie. Partidul Democrat  
Liberal şi-a făcut foarte bine treaba, a informat primarii pe care avea interes să-i 
informeze, le-a dat modelul de hotărâre şi domnii primari au trecut la treabă să predea 
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amplasamentele pentru nişte obiective de destinele cărora se vor ocupa domnul 
Curteanu, doamna Udrea,  domnul Mihăilă sau nu mai ştiu cine. Ei neavând nici un 
fel de prerogativ în derularea acestor investiţii, nici de confirmare, nici de urmărire a 
acestor investiţii. Nu am sentimentul că şedinţa de joi sau informarea pe care v-o fac 
astăzi şi scris şi verbal va influenţa cu ceva mersul evenimentelor. Dar este foarte 
important ca populaţia judeţului Bacău să ştie că Partidul Democrat Liberal astăzi, 
vrea să arunce cu asfalt, efectiv acesta este termenul, într-un sfert de judeţ întâmplător 
portocaliu, fără a ţine cont de toţi primarii judeţului Bacău, fără a ţine cont de părerea 
parlamentarilor, fără a ţine cont de strategia de dezvoltare a judeţului Bacău, fără a 
ţine cont de cifrele de trafic, fără a ţine cont de numărul de oameni care urmează să 
beneficieze de aceste investiţii, fără a ţine cont că sunt ocolite consilii locale în care 
mai există drumuri comunale neasfaltate, unde nici un kilometru de drum comunal nu 
este asfaltat. Sunt comune în judeţul Bacău unde nu există un metru de asfalt pe 
drumurile comunale. Vă spunem că nu am senzaţia că o să influenţăm cursul 
evenimentelor, dar oamenii trebuie să ştie acest lucru, iar cei de la Partidul Democrat 
Liberal să ştie că toată lumea are cunoştinţă de  modul în care înţeleg să traseze sau să 
dirijeze investiţiile în judeţul Bacău. Repet, sunt extrem de bucuros în orice zi când 
văd în monitorul oficial că vine un leu în judeţul Bacău, indiferent că este o comună 
PD-L, indiferent că este o comună PNL, PC sau PSD, dar cred că este inadmisibil să 
nu ţinem cont de părerea oamenilor de care spuneam mai înainte (peste 100 de factori 
implicaţi), să nu ţinem cont de o strategie de dezvoltare a judeţului, un instrument 
despre a cărui utilitate am căzut cu toţii de acord că este ok, fără a ţine cont de 
populaţia deservită şi de alte criterii şi principii pe care încercăm să le aclamăm, dar 
le aclamăm degeaba. Stabilesc investiţiile pentru judeţul Bacău, domnul Curteanu şi 
domnul Mihăilă, în frunte bineânţeles cu ministrul dezvoltării. Dacă există 
intervenţii ? 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am ascultat cu 

foarte multă atenţie expozeul dumneavoastră, pe care vi-l respect şi nu vreau să-l 
contrazic în totalitate dar cred că ar trebui să spunem oarecum adevărul şi varianta pe 
care o am şi aş vrea să fiu ascultat până la capăt fără să fiu întrerupt, aşa cum am 
procedat şi noi cu dumneavoastră. Chiar dumneavoastră aţi spus că aţi primit de la 
Ministerul Dezvoltării pe data de 30-12-2010 o adresă vis-a-vis de acest program 
naţional de dezvoltare. Repet 30-12-2010.   
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O aveţi anexată. Da. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Este anexată. Deci anul trecut în decembrie. Deci 

hârtia la care faceţi dumneavoastră referire, pe organizaţiile PD-L care au venit în 
judeţ vin în 2011, are o dată ulterioară. Dacă cineva ar fi vrut ca această hârtie să fie 
secretă numai în culisele PD-L-ului nu v-ar mai fi fost trimis aşa ceva! Pentru că 
vreau să vă spun, pentru că asta este părerea mea şi m-am şi documentat după 
discuţia (de fapt nu am văzut discuţia de la şedinţă pentru că am aflat târziu de ea, v-
am văzut la televizor), această hârtie este trimisă pentru organizaţiile PD-L ca să se 
ocupe acolo unde au probleme pe drumurile judeţene şi drumurile comunale, să-i 
ajute să facă o documentaţie la organizaţiile PD-L. Ceea ce nu a împiedicat pe nimeni 
având adresa anterioară de la Consiliu să facă formalităţile, pentru că într-adevăr 
documentaţia este un pic ciudată, birocraţia în România ştiţi cum este şi atunci un 
ajutor ca să nu se piardă, că este o luptă între judeţe, fac aici o paranteză, este 
binevenit din partea tuturor. Mai mult decât atât vreau să vă spun că uşile 
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Ministerului Dezvoltării nu sunt închise, sunt deschise pentru toată lumea şi care ar 
putea să-şi ajute primarii,  repet care nu au dus acasă şi nu duc acasă aceşti bani, fac 
pentru nişte comunităţi unde sunt tot felul de categorii de electorat. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Ar fi şi culmea să meargă cu asfaltul în casă! 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Ar fi culmea sigur că ar fi culmea şi aici sunt de 

acord cu dumneavoastră. Abia aici. Dacă duc concret la drumurile judeţene şi aş vrea 
să separ că sunt două categorii de drumuri: drumuri comunale şi drumuri judeţene. 
Dacă mă duc concret la drumuri judeţene ştiţi foarte bine că începând din 2004, cel 
puţin două drumuri sunt parcă ar fi bombardate şi este vorba de drumul Moineşti-
Foale care trece prin Zemeş şi Gura–Văii, Oneşti-Dumbrava, am căzut de acord 
inclusiv dumneavoastră, că sunt priorităţile numărul 1. Sigur că faptul că nu au fost 
făcute deoarece a intervenit această criză, eu mă simt puţin necăjit pentru că la un 
moment dat am promis (şi dumneavoastră aveţi dreptate), dar asta nu înseamnă că mă 
dau înfrânt. Acele drumuri, pe care toată lumea am recunoscut-o şi dumneavoastră  
aţi şi citat-o în multe emisiuni şi multe  interviuri că sunt prioritate. Ele sunt prinse în 
acest program. Deşi pe propunerea care o văd făcută de dumneavoastră aici, este 
trecut numai Răcăciuni-Dumbrava. A dispărut Zemeş- Moineşti. Ele sunt din 2004 
deci de 7 ani de mandat al meu şi al dumneavoastră şi atunci de ce dispare o prioritate 
cântată unde au fost şi revolte, unde erau să vină oameni şi în faţa Consiliului 
judeţean!? De ce a fost din propunerea Consiliului judeţean tăiată? Mai mult decât 
atât vreau să vă spun, informându-mă şi ştiind că veţi  face acest expozeu, pe care 
repet vi-l respect, dar ceea ce vreau să vă spun este că  în acest moment, este o 
documentaţie depusă şi este şi aprobată, dar mai apar şi nişte drumuri cum ar fi 
Secuieni-Pădureni 241A, apare şi Motoşeni 243B care, să mă ierte Dumnezeu nu au 
nici o culoare. Pentru că într-adevăr neavând culoare portocalie, drumurile nu trebuie 
să aibă nici o culoare. Trecând la drumuri comunale, ştim foarte bine şi am spus-o de 
atunci şi nu am spus-o cu răutate şi nu am să spun nici acum cu răutate, vreau să o 
spun civilizat. La bugetul din 2011, primăriile  PD-L au primit aproape zero la 
drumurile comunale. Sigur că pe undeva trebuie să te zbaţi, să-ţi ajuţi primarii care 
te-au susţinut şi care sunt ai tăi ca să-şi facă şi ei ceva drumuri comunale. Avem şi 
bugetul putem exemplifica cât doriţi dumneavoastră. Mai mult de atât documentându-
mă în continuare, vreau să vă spun că la drumuri comunale (nu le-am scos pe toate), 
dar există şi Podu-Turcului 5km drumul comunal 45 şi există şi la Sascut 6,5 km. Dar 
repet, nu pot fi acuzat că au culoare portocalie. Pentru că domnule preşedinte şi 
stimaţi colegi, eu cel puţin aşa consider dar se pare că trebuia să trăiesc în altă epocă, 
drumurile nu au culoare, primarii nu duc acasă, peste tot există electorat şi PSD şi 
PRM şi PNG şi PDL, drumurile trebuie făcute pentru oameni. Pentru că dacă facem 
politică şi facem vorbe, facem mai puţine drumuri. Eu nu cred că este bine să facem 
această discrepanţă  pentru că vă rog să mă credeţi şi mă întorc puţin în istorie, atunci 
când primele proiecte în 2008 sau aprobat prin POR, Căiuţi-Pralea cabana de 
vânătoare şi drumul de la Oituz, fiind comune PSD noi consilierii, eu cel puţin al PD-
L-ului, ne-am bucurat că se fac drumuri. Haideţi domnule preşedinte să facem mai 
puţină politică, mai puţină vorbărie, să ne intereseze mai puţin că vom fi aleşi sau nu, 
şi hai să facem drumuri. Şi o ultimă concluzie care eu vreau să o mai spun, să 
admitem deşi eu nu sunt de acord că aveţi dumneavoastră  200%  dreptate, să 
admitem acest lucru, o înghiţim şi pe asta deşi eu nu sunt de acord, dar să admitem ca 
să vă dau dreptate, întrucât spuneţi că sunt undeva la 40 de comune la noi, facem noi 



 6

acum cei de la putere jumătatea asta şi veniţi la putere dumneavoastră şi faceţi 
jumătatea aialaltă şi înseamnă că în două mandate drumurile comunale şi judeţene din 
judeţul Bacău vor fi rezolvate. Până acum de atâţia ani nu au fost rezolvate. Să 
tragem o concluzie. Mai puţină vorbă, mai puţină politică şi mai multe drumuri. Vă 
mulţumesc. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier Bondor, o să fac şi politică  o 

să şi vorbesc, ca să vă dau o veste bună, proastă, nu ştiu, depinde de unde o priviţi şi 
o să facem şi drumuri atâtea câte putem. Dumneavoastră ştiţi foarte bine situaţia 
bugetului consiliului judeţean. Vă informez că anul acesta vom asfalta drumuri 
judeţene din bani europeni. Mai puţin din banii judeţului pentru că banii judeţului din 
acest an au fost cei mai puţini de la 1989 încoace şi datorită unor obiective generoase 
precum maternitatea, Catedrala Ortodoxă sau co-finaţarea la managementul 
deşeurilor, sau POS-MEDIU pe apă şi apă uzată nu putem să prindem mai multe 
investiţii pe drumuri judeţene. Ştiţi aceste realităţi, doar vi le reamintesc şi nu insist 
pentru că împreună am făcut bugetul consiliului judeţean şi bugetul propriu al 
consiliului judeţean, îmi amintesc că a fost votat în unanimitate. Deci dacă erau 
observaţii obiective, puteam să luăm de atunci banii de la maternitate şi să asfaltăm 
drumul de la Zemeş dacă asta vreţi să spuneţi. Această corespondenţă pe care v-am 
prezentat-o nu întâmplător, are o mare anomalie. Dacă dumneavoastră consideraţi că 
este normal ca Ministerul Dezvoltării prin secretarul de stat Curteanu să întreţină o 
corespondenţă separată doar cu PD-L-ul fie în luna ianuarie 2011 dar am senzaţia că 
este în decembrie 2010 dar nu are importanţă şi relevanţă că este în decembrie 2010 
sau ianuarie 2011, important este că un secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării  
are o corespondenţă separată cu organizaţia judeţeană a Partidului Democrat Liberal. 
Vă reamintesc că această hârtie nu este semnată de un senator sau de un parlamentar 
sau un deputat PD-L, vine de la Ministerul Dezvoltării care în principiu ar trebui să 
fie echidistant în implementarea unui asemenea proiect. Dacă nu sesizaţi această 
anomalie îmi pare rău. Vedeţi ce spune domnul secretar de stat Curteanu: Materialele 
centralizate la nivelul organizaţiei judeţene vor fi transmise la Ministerul Dezvoltării. 
Nu ştiu dacă aţi mai văzut un asemenea document!? Dacă era o hârtie plecată de la 
sediul centralei PD-L nu discutam acest lucru. Doi. Treceţi uşor peste faptul că 
hotărârea de guvern aprobată  pe 17 martie a fost publicată pe 29 martie în urmă cu 
48 de ore, cu un model de predare al amplasamentelor de care au beneficiat doar 
primarii care aţi vrut dumneavoastră. Vă reamintesc măcar instituţia Consiliului 
judeţean. Nici măcar la Consiliul judeţean nu aţi transmis un model de predare al 
amplasamentelor dacă vă este atât de drag amplasamentul de la Zemeş. 
Amplasamentul de la Zemeş, drumul judeţean 117 care nu ştiu cum de nu l-aţi văzut 
este precizat în vreo două anexe aici,  este trecut şi în dreptul comunei Zemeş, este 
trecut şi la coloana documentaţiei depuse la Ministerul Dezvoltării în luna  ianuarie. 
Domnule consilier Bondor, noi am lucrat pe două canale: 1) cel oficial cu primarii ca 
urmare a adresei ministerului, dar nu cu toţi primarii pentru că unii au considerat că 
este oportun să sară peste consiliul judeţean şi nu este nici o problemă şi 2), o adresă 
care am trimis-o noi către primari şi ne-au dat răspuns în urmă cu  o săptămână şi pe 
baza căruia am mers la acea consultare cu aceşti factori politici şi administrativi, 
parlamentari, prefect, primari, preşedintele consiliului judeţean şi vicepreşedintele 
consiliului judeţean, nu vă faceţi că nu sesizaţi succesiunea evenimentelor şi 
anomalia  documentelor care se plimbă între Ministerul Dezvoltării, organizaţia 
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judeţeană PD-L şi primarii PD-L!. Nu a spus nimeni că primarii pleacă cu asfaltul 
acasă, v-am precizat că mă bucură orice sumă care vine în judeţul Bacău indiferent de 
culoarea politică a acelei comune, dar haideţi să ne punem de acord că noi toţi din 
acest for, plus parlamentarii, plus primarii şi având şi documente în spate, strategii de 
dezvoltare, cifre de trafic, populaţie deservită putem fi un pic mai competenţi decât 
domnul Curteanu şi un pic mai aproape de realitate decât domnul Curteanu în 
stabilirea obiectivelor pentru judeţul Bacău. Eu asta spun. Nu spun că nu ar trebui 
asfaltat la Urecheşti sau la Ghimeş. Dar eu spun că decât să asfaltaţi 20 de km la 
Urecheşti pe drumuri care nu duc aproape nicăieri, mai bine asfaltaţi 10 km la 
Urecheşti, doi km pe drumul judeţean de la Coţofăneşti,  doi pe drumul de la Căiuţi, 
doi km la Ştefan cel Mare, doi km la Sascut, doi km la Corbasca, nu 20 km la 
Urecheşti. Acesta este principiu şi dumneavoastră îl ştiţi foarte bine, dar încercaţi să 
negaţi evidenţele şi să vă chinuiţi efectiv să salvaţi aparenţele. Ştim, uşile 
ministerului sunt deschise la propriu, că la figurat nu sunt deschise, repet, nu am 
senzaţia că o să schimbăm noi cursul evenimentelor, dar măcar să avem o bază de 
plecare pentru viitor. Dacă mai există intervenţii pe acest subiect? 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Vreau să fac o replică la replică, doar să punctez. 

Vis-a-vis de Zemeş aţi insistat pe el şi trebuie să recunosc că  mi-e drag şi mie şi cred 
că vă este drag şi dumneavoastră. Este tot la fel de evident că acel drum este 
bombardat din 2004 domnule preşedinte, când în 2004 nu era criză, în 2005 nu era 
criză, în 2006 nu era criză este o evidenţă. Şi ca dovadă la ceea ce spun şi chiar simt, 
vă rog să ne credeţi că noi consilierii PD-L vom aproba şi vom susţine cât vom putea 
prin forţele noastre, tot ceea ce judeţul a propus aici. Ca să fiţi convins de buna 
noastră tendinţă şi să ştiţi că vrem drumuri şi nu vrem hârtii şi vorbe, este singura 
motivaţie care m-a făcut să iau cuvântul astăzi. Nu eram pregătit. Vă mulţumesc. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da.Vă mai spun ceva de drumul de la Zemeş. Este 

o sumă uriaşă acolo. Am mai discutat pe acest subiect, sunt  aproape  300 de miliarde,  
facem două maternităţi cu banii de la Zemeş şi poate nici asta nu ar fi fost o problemă 
s-ar fi făcut şi drumul de la Zemeş, dacă Direcţia Apelor pe care o conduceţi din 
2004, de 7 ani ar fi regularizat cursul de apă. Nu pot să vin în faţa dumneavoastră să 
vă propun să facem o investiţie de 300 de miliarde atâta timp cât la Zemeş există 
oricând riscul unei inundaţii pentru că am trăit asemenea episoade şi în 2005 şi în 
2008 şi să spulbere efectiv o eventuală investiţie a noastră de 300 de miliarde. Întâi 
Direcţia Apelor pe care o conduceţi de 7 ani de zile să regularizeze firul de apă şi 
apoi să venim cu o propunere prin care 300 de miliarde să-i alocăm pe drumul 
judeţean de la Zemeş. Şi ştiţi foarte bine acest subiect. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Mulţumesc. Voiam să pun şi eu o întrebare. Dacă nu 

aveţi nimic împotrivă să-mi pun şi eu un afiş cu consilier judeţean Nicu Şapcă  pe 
afişele dumneavoastră alea roşii bineînţeles pe alt fond? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu poză cu tot. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu aveţi nimic împotrivă!? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nimic. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Vă mulţumesc, am bănuit că sunteţi o personalitate. 

Doi. Vă întreb dacă v-ar mai trece supărarea dacă pe investiţiile astea îmi pun 
aceleaşi afişe şi promit să vă fac lobii în direcţia asta. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu am înţeles. Îmi cer scuze, chiar nu am înţeles. 
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♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Spuneam că pe investiţiile astea care se derulează 
promit să vă fac lobii pentru a putea pune aceleaşi afişe şi în zona respectivă să vă 
mai treacă un pic supărarea. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Faceţi-i domnului Curteanu! Eu nu sunt supărat. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ok. Dacă domnul  Curteanu ar vrea să candideze la 

preşedinţia consiliului judeţean îl vom susţine şi pe dumnealui. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Faceţi-i domnului Curteanu! 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ok am bănuit. Şi trei, aş vrea să corectez nişte 

nedreptăţi pe care le-aţi spus mai înainte. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Chiar sunt curios! 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: În general, un discurs indiferent dacă este tehnic sau 

politic ar trebui să folosească aceeaşi balanţă, aceeaşi măsură, iar eu am remarcat o 
lipsă a măsurilor în momentul când aţi afirmat că  prin acest program, şi s-ar putea să 
aveţi dreptate, sunt o serie de investiţii care nu au nişte justificări tehnico –economice 
referitor la numărul de populaţie, la faptul că drumul nu duce nicăieri, dar tot la fel de 
bine vă pot întreba şi eu, cum se poate ca în ultima perioadă investiţiile importante în 
judeţul Bacău să se realizeze în colegiu 9 şi 10 şi eventual în preajma alegerilor 
parlamentare,… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De exemplu! 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Colegiul 9 dacă ar fi bine să-l luăm, îl luăm pe cel de 

la Tg Ocna - Oituz…, 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Şapcă haideţi să vă corectez punctual. 

Drumul de la Tg-Ocna la Oituz, când l-am depus pentru programul operaţional 
regional, nici nu erau trasate colegiile. Mai departe. Puteţi verifica. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Păi nu, că s-au trasat colegiile special că erau 

drumurile acolo.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect în 2006 nici nu era vorba de vot 

uninominal.  
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Alţii aveau informaţii, lăsaţi. Era drumul de la Oneşti-

Mănăstirea Caşin care are singura calitate că se poate ajunge mai uşor la cabana de 
vânătoare de la Mănăstire, mai este drumul de la Căiuţi-Pralea care are aceeaşi 
calitate şi dacă din punctul de vedere a bunului simţ tehnic, cu excepţia drumului de 
la Tg Ocna la Oituz, celelalte nici nu poţi să spui că sunt drumuri judeţene, de interes 
judeţean,  că uneşte nimic cu nimic sau două, trei comunităţi care pur şi simplu au un 
uzufruct, un primar care dintr-o maximă întâmplare este de culoare roşie. Nu 
comentez faptul că ele trebuiau făcute. Dar eu vin să contrazic, că dumneavoastră 
folosiţi măsurători diferite. Bun. Eu înţeleg mesajul politic şi pot să fiu de acord cu el. 
Dar eu zic să păstrăm toleranţa care ne dă argumentaţia în faţa alegătorilor. Vă 
mulţumesc. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect. Mulţumesc şi eu. Pot să vă răspund? 

Apropo de aceste aluzii privind cabanele de vânătoare. Dumneavoastră sunteţi unul 
dintre primii cinci vânători ai judeţului. Eu nu am vânat niciodată în viaţa mea. La 
Mănăstirea Caşin, la înţărcătoare am fost odată în viaţa mea între orele 13-15 într-o zi 
de iunie a unui an. La Căiuţi la fel am fost o singură dată în viaţa mea. La Căiuţi îmi 
amintesc că aţi avut un cantonament puternic prin 2008 cei de la PD-L şi PNL. Deci 
asta cu cabanele de vânătoare mai uşor, pentru că, chiar dumneavoastră sunteţi din 
acest for cel mai mare vânător. Domnule Şapcă, în altă ordine de idei aceste drumuri 
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sunt finanţate din programul operaţional regional, iar dacă ele au primit avizul 
comisiei europene şi au trecut prin toate procedurile de calificare, gândiţi-vă că nu s-
au uitat la culoarea politică şi nici la faptul că duc la două cabane de vânătoare, deşi 
PD-ul în anumite documente în 2007 şi 2008 în campania electorală susţinea 
asfaltarea unor asemenea drumuri şi în 2004 pentru că vezi doamne se dezvoltă 
turistic acea zonă. Nu s-a dezvoltat turistic acea zonă pentru că s-au făcut acele 
drumuri judeţene. Acele drumuri judeţene trebuiau făcute pentru că arătau ca drumul 
de la Zemeş, inclusiv ca cel de la Tg-Ocna – Oituz,  inclusiv cel de la Căiuţi Pralea, 
sau cel de la Mănăstirea Caşin. Nu de asta au fost făcute. Dar când în 2004 făceaţi 
campanie electorală spuneaţi că trebuie asfaltate ca să se dezvolte judeţul turistic în 
acea zonă. Nu credeam în acel obiectiv cum nu cred nici acum. Dar raţiunile pentru 
care au fost modernizate acele drumuri le-am mai discutat chiar într-o şedinţă de 
Consiliu judeţean la Oneşti în 2007 şi vă reamintesc că două din ele au trecut prin 
procedurile de calificare ale Uniunii Europene. Şi cu asta am închis. Iar vis-a-vis de 
trasarea colegiilor, vă spun, încă o dată când a fost depus drumul Tg-Ocna - Oituz, la 
programul operaţional regional nici nu se vorbea de votul uninominal în România 
darmite de trasarea colegiilor. Iar trasarea colegiilor ştiţi bine că s-a făcut în iunie 
2008. Mulţumesc frumos pentru aceste intervenţii. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte stimaţi colegi, se pare că am 

început cu diversele. Aş face câteva observaţii vis-a-vis de problema pe care 
dumneavoastră aţi adus-o în discuţie. Aş începe cu priorităţi. Dacă vorbim de 
prioritizarea drumurilor comunale sau judeţene tot timpul vor fi discuţii. Sigur că 
subiectul acesta l-am mai abordat şi nu aş vrea să-l dezvolt prea mult. Cu siguranţă 
dacă ar fi depins de noi în loc de Căiuţi-Pralea sigur făceam Răcăciuni-Gura Văii, de 
exemplu. Dar asta este, dumneavoastră aveţi argumentele dumneavoastră, noi le 
avem  pe ale noastre. În orice caz MDRT-ul  nu-şi închipuie şi nici nu poate propune 
că va epuiza toate problemele pe drumurile judeţene şi comunale din judeţul Bacău 
cu această investiţie. Dar, eu zic că trebuie să ne bucurăm că atât cât se poate, o parte 
din drumurile comunele şi o parte din tronsoanele din drumurile judeţene, vor fi 
rezolvate. Să dea Dumnezeu să meargă licitaţiile, să se înscrie în grafic şi această 
investiţie să se deruleze aşa cum se pare că a demarat. Şi ca să nu mai lungesc vorba 
pe acest subiect, indiferent că va fi o comună portocalie, roşie sau galbenă  indiferent 
din ce zonă va fi în judeţul Bacău,  ministerul va face nişte investiţii care va degreva 
consiliul judeţean de anumite cheltuieli. Aş vrea să mă refer mai mult la un subiect pe 
care dumneavoastră l-aţi abordat la începutul discuţiei, acel al boicotului. Nu-mi 
place acest cuvânt s-a mai întâmplat şi nu aş vrea să se mai întâmple niciodată. Eu nu 
ştiu ce program  au  avut anumiţi parlamentari,  nu ştiu ce program a avut prefectura, 
nu ştiu când au fost anunţaţi, eu personal nu am fost anunţat să particip la această 
dezbatere, cu siguranţă aş fi participat. Dar probabil consilierii judeţeni nu erau de 
interes să participe la această dezbatere şi nu fac o acuză din chestiunea asta. Am 
înţeles că nu a fost invitat nici un consilier judeţean. Dar dacă despre acest boicot se 
poate discuta dacă a fost sau nu a fost, eu vă spun cu siguranţă că a existat un boicot, 
un boicot dirijat de la centru, un boicot prin care consilierii alianţei socialiste au fost 
ameninţaţi să nu participe la şedinţele consiliului local, cu ameninţarea excluderii din 
partid. Am aceste date vis-a-vis de comunele Săuceşti, Filipeşti, Agăş, Nicolae 
Bălcescu, Caşin, Negri, Traian, Sărata. La Filipeşti se întrunesc a treia oară astăzi 
consilierii, se  încearcă a se întruni cvorumul consiliului local pentru a se adopta acea 
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hotărâre necesară. Zic eu că dacă vorbim de acest boicot, nu este în regulă şi mai mult 
de atât nu trebuie să ameninţăm consilierii care au responsabilitate acolo, în comunele 
lor faţă de cetăţenii care i-au ales. Nu trebuie să-i ameninţăm cu sancţiunea excluderii 
din partid că vor participa la o şedinţă în interesul comunităţii. Dacă ei participă la 
acea şedinţă, în comuna lor se va asfalta un drum. Chiar dacă nu este primarul lor. Vă 
daţi seama că am avut surpriza să primim telefoane la partid de la consilierii PSD din 
Corbasca, să ne roage să vă rugăm să nu-i daţi afară. Şi eu fac public această 
rugăminte, vă rog să nu-i daţi afară pe cei care totuşi au pus în faţă ordinul primit de 
la partid prioritatea, numită  zona în care îşi desfăşoară activitatea. Şi aş vrea să mai 
reamintesc o chestiune, o chestiune pe care voiam cu adevărat să o spun  la  Diverse. 
Vorbim de drumuri judeţene vorbim de drumuri comunale, vorbim în general de 
carosabil, aş reaminti o chestiune cu care v-am mai reţinut atenţia şi în anii trecuţi. 
Trebuie să avem grijă şi de zonele de protecţie şi siguranţă ale drumurilor judeţene. 
Arată groaznic. De la celebrele PET-uri, de la gunoaiele pe care unii cetăţeni nu 
înţeleg unde să le depoziteze, până la cadavre de animale, asta este imaginea pe care 
ne-o oferă începutul de primăvară, care ar trebui să fie o primăvară frumoasă. Trebuie 
să ne gândim şi să alocăm o parte din bani şi nu cu bani foarte mulţi am putea să 
curăţăm şi să aplicăm sancţiuni celor care  nu înţeleg ce înseamnă zonele de protecţie 
şi siguranţă şi ce înseamnă până la urmă  drumurile judeţene. Mulţumesc.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Înseamnă că înţelegeţi 

importanţa…   
♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Domnule preşedinte, discutăm de aproape 

jumătate de oră şi consider că suntem oameni serioşi, discutăm de fapt despre un 
program cu dedicaţie PDL, pe comunele PDL. Pentru că domnul consilier Mihăilă a 
adus în discuţie aşa zisul complot din comunele PDL, cunosc situaţia de la Traian şi 
chiar am rugat pe colegii mei din grupul PNL  de la Traian, să voteze proiectul pentru 
că este un proiect benefic pentru comunitate. Problema din punctul meu de vedere 
este acesta: comunităţile rurale în special oamenii, trăiesc aşa de greu în această 
perioadă încât nici nu o să mai observe că le asfaltează cineva un drum. Asta este 
marea problemă a comunităţilor rurale la ora actuală şi nu numai a comunităţilor 
rurale. Şi dacă tot a adus în discuţie problema debutului de primăvară care ne 
întâmpină cu PET-uri, cu gunoaie, cu cadavre şi cu etc, vreau să vă spun că şi în 
comunităţile rurale şi în administraţiile din rural şi în administraţiile din urban, avem 
o mare problemă cu disponibilizarea salariaţilor, avem o mare problemă cu reducerea 
salariilor, nu avem efectiv cu cine face treabă. Deci asta este problema comunităţilor 
la ora actuală. Ce povestim aici de mai bine de jumătate de oră că ne împărţim 
drumuri, că le facem, că nu le facem sau cine le face, ce culoare are primarul!? Este 
foarte bine că se fac drumuri, programul este cu dedicaţie PDL şi va fi speculat în 
campania electorală, dar  problema este că nu avem cu cine face treabă, că oamenii o 
duc extraordinar de greu şi că nu vor observa că le-a  făcut drumuri cineva. Asta este 
problema actuală. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Am să vă rog să nu bagatelizăm această 

discuţie pentru că noi nu ştim cifre, ce sumă au fost repartizate judeţului Bacău, câţi 
km de drumuri comunale şi judeţene urmează să fie asfaltate în judeţul Bacău. Se 
vorbeşte de 100 de milioane, nu sunt o sută, sunt optzeci, sunt cincizeci, este o 
discuţie importantă, poate este mai importantă decât toată şedinţa care o avem astăzi 
din motive de proiecte pe care le avem la ordinea de zi. Este o discuţie prin care 
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atragem atenţia asupra consultării  tuturor factorilor politici şi administrativi dintr-un 
judeţ  atunci când se stabileşte o listă de priorităţi care la total însumează o sută de 
milioane de euro. Şi de ce este importantă această prioritizare! Că iarăşi, domnii 
consilieri de la PD-L într-un fel sau altul au spus: nu contează domnule, asfaltăm. 
Bine că asfaltăm! Bine că ducem 20 de km la Urecheşti, nu mai contează, e bine că 
asfaltăm. Nu domnilor, pentru că până  la drumuri comunale sau drumuri locale care 
o să le faceţi dumneavoastră, mai sunt drumuri judeţene dacă sunteţi de acord că  sunt 
importante şi au cifre de trafic net superioare drumurilor comunale şi mai sunt şi 
drumuri naţionale. Vedeţi că mai este o hârtie acolo adresată şi Ministerului 
Transportului, (o să aducem această informaţie şi la cunoştinţa domnului prefect care 
nu a vrut să participe la această întâlnire şi nici măcar pe domnul subprefect nu l-a 
lăsat să participe la această întâlnire), o hârtie prin care rugăm pe cei care sunteţi 
astăzi la guvernare, cei de la PD-L să rezolvaţi măcar podul de la Gârleni care de 
cinci ani ştrangulează  traficul spre Buhuşi, Piatra Neamţ  spre jumătate din Moldova 
dacă doriţi. Să încercaţi să reabilitaţi măcar, dacă nu să modernizaţi, drumul care 
leagă Bacăul de Oneşti care cred că are cifre de trafic peste toate drumurile comunale 
şi judeţene din acest judeţ. Să încercaţi să finalizaţi proiectul de asfaltare care a plecat 
de la Adjud a trecut  de Oneşti, Tg-Ocna,  a ajuns la Comăneşti şi s-a oprit acolo. Iar 
de la Comăneşti şi până la limita cu judeţul Harghita este mai rău decât pe drumul de 
la Zemeş. Să încercăm să reparăm  drumul  podul de la Oituz până una alta. Dacă tot 
asfaltăm contează ce asfaltăm. Este mai important să asfaltăm unde circulă mai mulţi 
oameni, decât să asfaltăm unde nu merg oameni, ci merg cirezi de vaci la păscut. Este 
foarte important domnilor nu chiar aşa că asfaltăm şi asfaltăm oriunde şi oricum. Şi 
vis-a-vis de discuţiile din diversele consilii locale, domnilor consilieri, 
dumneavoastră veniţi cu fel de fel de afirmaţii mai mult sau mai puţin veridice mai 
mult sau mai puţin verificate în timp ce noi vă aducem hârtii. Dumneavoastră ne 
ţineţi lecţii de felul cum ar trebui să se comporte consilierii locali la şedinţele de 
consiliu local dar nu pomeniţi nimic de faptul că acele consilii locale au o 
corespondenţă separată cu Guvernul şi cu Ministerul. Dumneavoastră nu înţelegeţi că 
aţi aprobat nişte hotărâri de consilii locale a căror model a fost publicat abia alaltăieri 
iar dumneavoastră l-aţi adoptat acum zece zile? Eu ştiu că nu vă pasă şi treceţi aşa  pe 
lângă acest subiect uşor, spuneţi dumneavoastră. Dar nu ne mai ţineţi lecţii de  cum 
trebuie să se comporte consilierii locali în consiliile locale, atâta timp cât 
dumneavoastră aprobaţi  repet, documente care au fost făcute publice alaltăieri, şi în 
posesia căreia aţi intrat pe filiera pe care am deschis-o mai înainte, minister- 
organizaţie judeţeană de partid. Cred că este important acest lucru chiar dacă 
dezbatem un sfert de oră sau o jumătate de oră sau o oră. Pentru că, repet, vorbim de 
infrastructura judeţului Bacău şi vorbim de o sumă. Eu vorbesc acum din auzite şi 
încerc să ghicesc o sumă care întrece toate alocările pe drumurile judeţene şi 
comunale în ultimii 10 ani în Bacău, şi eu nu am negat acest lucru. Cu asta am 
început orice discuţie. Sunt foarte importanţi aceşti bani, este bine că se asfaltează, nu 
ştiu dacă oamenii vor uita sau nu dacă se asfaltează, nici nu contează dacă vor uita 
sau nu, important este că se asfaltează şi în comune. Dar domnilor dacă tot investim 
aceşti bani haideţi să investim ţinând cont de nişte cifre, de nişte principii, nu 
aruncând aşa cu bani în câini, că asta se întâmplă. Dacă dumneavoastră veţi duce 
doua sute, trei sute de km în 20-30 comune din acest judeţ asta se întâmplă. Despre 
asta vorbim şi cred că m-aţi înţeles foarte bine, dar sunt dator să vă explic că noi 
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venim cu hârtii în tot ceea ce facem, inclusiv în fundamentarea atât cât am putut noi 
să facem jumătate de judeţ ţinând cont de strategia de dezvoltare, de consultarea cu 
primarii, de cifrele de trafic, vă repet până o să vă intre în cap acest lucru şi măcar ca 
pe viitor să nu mai daţi răspunsurile care le-aţi dat astăzi. Şi încă odată încercaţi să nu 
bagatelizaţi acest subiect, că este foarte important. Eu zic că este important cât 12 
şedinţe de consiliu judeţean dintr-un an cel puţin. Vorbim de investiţiile din judeţul 
Bacău şi este bine să le ducem acolo unde oamenii chiar au nevoie sau acolo unde cât 
mai mulţi oameni au nevoie de ele. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vorbesc astăzi în 

calitatea poate unuia dintre cei mai vechi consilieri ai consiliului judeţean, începând 
cu mandatul 1992-1994, cu excepţia domnului Ciocan parcă, nu mai văd pe alţii care 
am început de atunci consiliul judeţean. Trăiesc momente foarte curioase dacă nu de 
surprindere a modului cum a evoluat şi evoluează clasa politică şi dacă în primele 
două mandate ne era permis să facem greşeli pentru că eram în primele clase primare 
ale democraţiei şi puteam aborda oarecum contradictoriu fără logică anumite hotărâri 
care le puneam în discuţii sau le aprobam, consider că astăzi dacă o luăm cronologic 
ar trebui să fim cel puţin după examenul de maturitate în ce priveşte clasa politică 
prin experienţa acumulată, pentru că nimeni nu a fost la şcoli cu mici excepţii aşa 
ziselor şcoli de vară la organizaţia de la diverse partide. Ce mă surprinde este faptul 
că, colegii noştri chiar dacă şi astăzi sau exprimat că sunt chemaţi să lucreze pentru şi 
în interesul colectivităţii, văd că de foarte multe ori uită că toţi cei care suntem astăzi 
aici cu mandat de consilier judeţean, colectivitatea noastră este întreg arealul 
consiliului  judeţean, a întregului judeţ Bacău, judeţ care absolut nemerituos se 
aclamă astăzi că are o culoare portocalie, roşie, galbenă, albastră, curcubeu şi aşa mai 
departe, iar acest lucru pentru omul de rând nu contează. Menirea noastră este să 
asigurăm condiţii mai omeneşti şi din ce în ce mai aproape de comunitatea 
europeană, pentru asta are nevoie judeţul să se dezvolte. El nu se poate dezvolta şi mă 
refer la un singur palier, fără a avea o infrastructură. Noi toţi am trăit, trăim şi 
beneficiem astăzi de discuţiile, comentariile pro şi contra că astăzi avem totuşi un 
aeroport internaţional, care în trei ore vii de la Paris, în trei ore ajungi prin Timişoara 
la Munhen sau mai ştiu eu unde. Dar cel care vine, un investitor cu ghilimelele de 
rigoare (că ne-am păcălit foarte tare de aşa zişii investitori strategici), după ce 
coboară din avion, întrebarea este cu ce şi cum se poate deplasa până la locul unde 
vrea să facă o investiţie? Noi trebuie să lucrăm la infrastructura rutieră care vizează în 
primul rând drumurile naţionale, judeţene, comunale şi cele ale localităţilor limitrofe 
comune. De aia consider că logica aberantă a celor care astăzi au pixul şi hârtia în 
mână, iar sufleorii care le indică ce să pună pe hârtie duce şi ajungem în situaţia  
discuţiilor de  astăzi care coboară sub nivelul demnităţii de consilier ca reprezentanţi 
ai întregului judeţ şi nu a comunei x sau y sau un cuvânt uzitat  care mie nu-mi place, 
pomană sau capcană de a atrage la mine la partid un primar că a fost ales pe lista mea 
şi a plecat, sau e pe lista altui partid şi vreau să-l aduc pe culoarea partidului. Repet 
politică aberantă care nu duce nicăieri. Repet, fac un apel domnilor consilieri să 
retrăiţi şi să regândiţi rolul pe care îl aveţi şi pentru ce va desemnat electoratul pentru 
că acolo unde dumneavoastră astăzi nu vreţi să faceţi un drum judeţean, sigur că în 
proporţie de cel puţin  30% din locuitorii aceia v-a dat mandat ca să fiţi astăzi partid 
de guvernământ. Şi pentru ce pe aceia îi discriminaţi, cine vă dă acest drept? Pentru 
ce să mergem  numai pe principiul din medicină sig volo că aşa vreau eu.  Pentru că 
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domnilor, aşa cum s-a mai spus aici dacă staţi şi ascultaţi bine vocea poporului, îi 
interesează foarte mult metrul de asfalt dar mai înainte de asta îl interesează dacă 
poate utiliza acel  asfalt, dacă are cu ce să se îmbrace, dacă este sătul ca să poată 
porni pe acel asfalt, dacă are mijloc de transport. Şi mai faceţi o greşeală 
impardonabilă domnilor. A fost aici o discuţie despre şcoli, despre copiii care trebuie 
transportaţi de la locul lor de reşedinţă la şcoală cu acele microbuze şcolare. Este o 
crimă din punctul meu de vedere şi îmi asum termenul crimă că nu asiguraţi acestor 
generaţii posibilitatea de instrucţie şi educaţie pentru că neasigurându-i posibilitatea 
să fie prezent pe băncile şcolii nu mai vorbesc că abuziv aţi desfiinţat aşezămintele 
acestea de instrucţie şi învăţământ fără motiv şi aţi condamnat să stea în întuneric 
copilul lui x şi y care istoria naţiei noastre a demonstrat că abia de acolo cum se 
spune foarte vulgar de la coada vacii au ieşit cele mai ilustre minţi, cele mai 
valoroase  personalităţi, nu numai de pe asfalt domnilor! Ţineţi cont de acest lucru. 
Istoria îşi va spune la  momentul respectiv cuvântul. Am încercat domnule preşedinte, 
după ce aţi terminat dumneavoastră discursul să iau primul cuvântul şi să-l invit pe 
domnul Bondor să vorbească despre acest lucru pentru că este o persoană în 
cunoştinţă de cauză. Cu tot respectul pe care vi-l port, domnule inginer Bondor pe 
mine nu m-aţi convins că aveţi acele motive şi funcţia care o aveţi în partidul de 
guvernământ al judeţului Bacău să ne fi lămurit că sunt absolut bine justificate şi bine 
documentate toate aceste proiecte pe care le doriţi. Şi să nu obiectaţi domnilor 
consilieri de la PD-L că în anumite consilii nu veţi întruni majoritatea care să vă ducă 
să vă puteţi adopta hotărârile acestea. Pentru că să nu uităm nici unul dintre noi şi noi 
toţi gândim, nu deţinem adevărul şi nu luaţi dreptul de raţionament şi al celorlalţi 
aleşi locali. Şi lăsaţi-i să judece ei. În concluzie sper să nu mai am ocazia câţi ani voi 
mai trăi să mai asist la astfel de discuţii care nu ne fac cinste, ne coboară şi ne duc din 
nou în clasa I-a şi  a II-a a democraţiei. Individualismul,  invidia nu este comună şi nu 
este apanajul unui om politic modern. Ţineţi cont de acest lucru domnilor. Nu am 
vorbit şi nu vreau să vorbesc punctual despre domnul x sau y, am şi eu atâtea de spus, 
dar repet încă o dată, suntem for la nivel judeţean şi figurativ să ne ridicăm în 
elicopterele preşedintelui ţării şi să vedem de sus harta judeţului. Nu din colţul 
comunei cutare sau a sătucului cutare de unde este primarul sau de unde este 
consilierul. Vă mulţumesc. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: V-am ascultat cu atenţie şi fiţi convins că vă respect 

în continuare. 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Sincer credeam că haos este numai în sistemul de 

învăţământ. Dar văd că şi în domeniul administrativ este haos în totalitate. Folosesc 
expresia domnului consilier Ichim faptul că şi domeniile toate constituie prioritate. 
Am reflectat foarte mult dacă să iau cuvântul la această problemă şi anume: 
preşedintele ţării Traian Băsescu de fiecare dată spune că este momentul şi se aplică 
şi deja a şi creat modelul aplicării legii descentralizării în sistemul  administrativ. Şi 
prima formă care a fost, a redus personalul. Probabil este o realitate. Stau şi mă 
gândesc şi citesc din metodologie la alin. 3 art. 2 unde spune aşa:  drumurile  judeţene 
şi de interes local aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor 
administrativ teritoriale se preiau de către minister şi aşa mai departe. Nu mai citesc 
pentru că aţi citit şi dumneavoastră. Unde este descentralizarea? Eu cred că este 
descentralizarea după modelul creat şi nu putem să negăm. Chiar şi colegii mei din 
PD-L văd că modelul este creat, ceea ce se întâmplă în relaţia dintre parlamentul 
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României şi Guvern. Păi sunt 7-8 legi organice cu ţinută puternică care au fost 
asumate, trecute, în parlament şi legi care nu se aplică. Mă duc la Legea nr 284, legea 
unică de salarizare care s-a făcut tam-tam şi scandal mare pe ea, dacă s-a văzut că nu 
reuşeşte să acopere acea diferenţă care s-a luat la bugetari de 25% in luna iulie a venit 
cu Legea 285. (Legea 285 nu se aplică mă scuzaţi) şi a spus gata de la 1  ianuarie dăm 
drumul la Legea 285 şi va curge numai miere pe sistemul bugetar. Lucru total greşit 
pentru că s-a revenit din nou la Legea 284. S-a bătut domnul ministru Funeriu 
extraordinar de mult pentru ca Legea nr 1 pe 2011 să-şi arate efectele. În prima 
perioadă a lunii februarie a apărut în Monitorul Oficial. Imediat după aceea vine cu 
altă notă tranzitorie unde spune “nu, stimaţi profesori” (dar de fapt nu prea foloseşte 
dânsul expresia asta, are altă expresie când se adresează nouă celor din învăţământ) şi 
spune; “nu, legea 1 nu se aplică” şi începe să ne dea acolo tot prevederile Legii 84/ 
1995. O să spuneţi  da domnule tu vii din învăţământ nu ştii că structura anului şcolar 
este până la 31 august? Da. Dar şi domnul ministru a ştiut atunci când s-a bătut ca 
această lege să fie însuşită. Deci iarăşi o lege… şi cred că aceeaşi soartă o va avea şi 
codul muncii care iarăşi a fost însuşit, asumat cu aplauze puternice şi efectele se vor  
vedea. Ce vreau să spun legat de legea descentralizării prin această dorinţa a cuiva de 
la ministerul dezvoltării, nu ştiu cum îl cheamă şi nici nu mă interesează deocamdată, 
este de a crea cât mai mult interes şi dorinţă de succes electoral. Se foloseşte în 
momentul de faţă şi modelul este dat de primul om al ţării divide şi stăpâneşte. Asta a 
creat între noi. Aveţi exemplu salarizarea, care este diferenţiată şi există în judeţul 
Bacău cu aceeaşi pregătire, cu aceeaşi normă didactică şi aşa mai departe, cele trei 
categorii de salarizare din judeţul Suceava vă este cunoscut de către dumneavoastră. 
Eu ce aş propune legat de treaba aceasta, să facem necesarul strategia şi să luăm  de 
la toate localităţile să vedem ce probleme sunt, că acesta este rolul consiliului 
judeţean, le înaintăm la minister şi în funcţie de ce probleme are judeţul, ei să ne 
vireze la nivelul consiliului judeţean aşa cum spunea domnul preşedinte, suma de 
25% . Virează 25% şi în acei 25% noi cei care suntem astăzi aici, după aceia se 
difuzează la nivelul consiliilor locale, în teritoriu la fel fac dezbateri şi fiecare, îşi 
cunoaşte problema. Cine ştie ce se întâmplă în casa noastră, doamna Udrea? Dânsa 
dacă cunoaşte, trebuie să-i facem rost de un cal alb nu poate veni decât numai pe cai. 
Nu se poate aşa ceva. Eu aş zice ca banii şi suma alocată să fie la nivelul consiliului 
judeţean în funcţie de nevoi. Suntem în perioadă de criză, suntem cu toţii conştienţi 
că nu o să putem face totul. Domnul preşedinte a prezentat destul de clar că avem 
priorităţi. Nevoile sunt mult mai mari. Dar trebuie să rezolvăm câteva priorităţi. Şi 
domnul doctor spunea: domnule coboară din elicopter, pleacă în teren. Unde pleacă? 
S-a terminat şi nu cred că domnul Băsescu ar recomanda să se circule cu elicopterul 
pentru că domnia sa cred că gândeşte ca toată lumea să fie în aer. Nu cred. Eu cred că 
totuşi suntem cu picioarele pe pământ, mai avem capul pe umeri şi putem raţiona şi 
putem face ceva în aşa fel încât să ne fie bine  nouă şi tuturor cetăţenilor. Mulţumesc.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. O precizare mai am şi eu, cu riscul de a 

răscoli acelaşi subiect, nu mă interesează şi cred că nu ne interesează pe toţi şi nu am 
solicitat ca licitaţiile să le facă Consiliul judeţean. Nu vrem acest lucru. Noi vrem 
doar să fim consultaţi şi băgaţi în seamă dacă vreţi mai pe româneşte. Noi vrem ca 
prioritizarea pe care am propus-o noi să fie respectată întocmai, să se ţină cont de ea. 
Repet, nu vreau să organizez licitaţii. Nu sunt atât de naiv sau de idealist să cred că 
scapă PD-L-ul din zilele noastre lucrări în valoare de 100 de milioane de euro pe 
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mâna Consiliului Judeţean Bacău. Nu. Sunt alţii, domnul Curteanu, domnul Mihăilă 
care butonează şi care ştiu ei ce au de făcut cu licitaţiile şi cu banii din licitaţii.  Nu-
mi trebuie acest lucru. Mă interesează doar să ţineţi cont de părerea a peste 100 de 
oameni din acest judeţ, aleşi locali, parlamentari, preşedinţi de partide şi nimic 
altceva. 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi, sunt 

consternat de atmosfera încordată în care se desfăşoară şedinţa de consiliu judeţean, 
şi aş fi vrut totuşi să înceapă cu ordinea de zi ca să fim mai încălziţi pentru punctul de 
la Diverse şi  vreau totuşi să caut să lămuresc din punctul meu de vedere câteva 
aspecte care s-au discutat aici. Fiecare guvern din 1990 încoace a avut un program de 
guvernare pe care a căutat să-l ducă la îndeplinire după cum a vrut şi după cum a 
putut. La alegerile care au urmat după fiecare mandat al guvernelor, el a fost apreciat 
de către alegători sau taxat. Îmi pare foarte rău şi îl respect foarte mult pe domnul 
doctor Ichim, dar a făcut câteva aprecieri, referitor la învăţământul din judeţul nostru  
încât mă văd obligat să vă aduc aminte că în judeţul Bacău la ora actuală sunt 10-15 
şcoli dacă nu mai multe în care s-au cheltuit zeci de milioane de euro, şcoli noi sau 
şcoli renovate care trebuie închise că nu mai au elevi. Eu apreciez şi doresc să 
respectăm autonomia locală a autorităţilor locale, dar de multe ori la nivelul 
consiliilor locale şi o spun cu toată responsabilitatea, nu au ştiut care sunt priorităţile 
localităţilor respective.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Un exemplu! 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Să vă dau exemplu la Parincea unde s-a renovat 

o şcoală care nu are elevi nu s-a făcut nici acum recepţia. S-a făcut un pod la Parincea 
care nu duce nicăieri şi s-au cheltuit vreo 10-15 miliarde de lei vechi acum câţiva ani 
de zile. Sunt multe obiective pe care eu circulând în judeţ le-am văzut. Stând de vorbă 
cu consilierii locali cu primarii din toate păturile politice…  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră spuneţi că sunt consilii locale în 

judeţul Bacău care nu ştiu să-şi stabilească priorităţile? Asta spuneţi? 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Da, da şi ştiţi şi dumneavoastră lucru aceasta.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu nu ştiu, nu-l împărtăşesc. Cu şcoala de la 

Parincea, vă spun eu, s-a întâmplat aceeaşi greşeală. A stabilit ministerul unde trebuie 
să facă şcoli şi nu primarii sau aleşii judeţeni. 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: La Onceşti?!  nu ştiu dacă ştia ministerul că 

trebuie să repare şcoala de la Onceşti. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi este exact aici ca la drumuri. 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Ei nu chiar aşa. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştia domnul Adomniţei atunci. 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Nu, nu, nu-i aşa. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule  Ochenatu vă spun eu că aşa este. 

Centralizarea a funcţionat şi în trecut ş în 2007 şi în 2004 şi în 2003, centralizarea a 
funcţionat numai că dumneavoastră o duceţi la rang de artă acum.  
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Lăsaţi-mă să termin! 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da… 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: În anii 2007, 2008, se trezeau comune în judeţul 

Bacău cu 7-8 miliarde de lei sau 10 miliarde, să facă ce vor cu banii aceştia. Şi au 
făcut ce au vrut. Sacul s-a golit şi atunci, guvernul României actualul guvern, prin 
programul acesta naţional de dezvoltare a infrastructurii doreşte să facă la nivel 
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centralizat cum aţi spus şi dumneavoastră şi bine aţi spus şi  licitaţiile  prin compania 
naţională de investiţii, doreşte să facă ceva util judeţelor României. Dacă el va da 
greş şi nu va face treabă bună, îl vom trage şi noi la răspundere, cei care sunt 
consilierii PD-L. Dar din discuţiile purtate când a fost primul ministru aici, eu cred că 
va fi o investiţie care va aduce beneficii şi judeţului Bacău. Aş dori ca dumneavoastră 
să purtaţi un dialog cu noi să încercăm să facem ca acest program să fie util întregului 
judeţ. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu noi cine? ca să ştiu cui adresez invitaţia la 

următoarea dezbatere. 
      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Tuturor consilierilor judeţeni. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci cu dumneavoastră trebuie? 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Cu domnul Bondo, dumnealui este liderul. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles. Mă credeţi chiar naiv. 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier:  Nu. Nu, eu vă respect şi aş dori totuşi să închei 

cu asta, iar atmosfera din Consiliu judeţean s-o facem în aşa fel încât să nu fie de 
emisiune de televiziune şi să discutăm punctual pe problemele judeţului Bacău. Vă 
mulţumesc şi sunt convins că vom trece peste etapa asta şi vom fi mai puţin 
încrâncenaţi.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că nu vrem să fim bucuroşi când domnul 
Curteanu stabileşte în numele a o sută de oameni aleşi locali în judeţul Bacău, 
investiţii în judeţ. Cred că nu vreţi să fim bucuroşi! Dacă vreţi putem şi râde dar nu 
cred că este de râs ceea ce se întâmplă cu hotărâri de guvern adoptate pe 17, publicate 
pe 29, hotărâri de consiliu local aprobate în acest interval, nu cred că putem să fi 
bucuroşi! Lăsaţi-ne să ne spunem măcar năduful şi să ştiţi că ştim şi noi ce faceţi. 
Dacă nu aveam nici o reacţie nici joia trecută nici joia asta, spuneţi că, chiar sunteţi 
foarte deştepţi şi aţi inventat administraţia publică locală. Nu. Aţi centralizat cum nu 
a făcut nimeni până acum în România un program de investiţii. Foarte bine că l-aţi 
centralizat la nivel de achiziţie publică, vom vedea dacă este foarte bine. S-ar putea 
ca domnul Curteanu să fie foarte priceput în acest lucru. Nu mă îndoiesc. Problema 
este încă odată şi vă rog să reţineţi, că nu ţineţi cont de părerea nici măcar a 
dumneavoastră. Reţineţi! nu ţineţi cont nici măcar de părerea dumneavoastră a 
consilierilor judeţeni PD-L, nu mai spun de consilierii judeţeni ceilalţi de la alte 
partide, parlamentari şi primari. Atâta timp cât prefectul judeţului consideră  că este 
mai importantă o întâlnire cu prinţul Paul de România şi nu-l împuterniceşte măcar pe 
subprefect să participe la asemenea dezbatere şi mai trasează şi indicaţii în teritoriu să 
nu mai participe nimeni la acea întâlnire, daţi-mi voie să vă spun că nu este de râs, ci 
este de plâns şi acest moment trebuie sancţionat. Şi momentul martie 2011 va rămâne 
în memoria politică a acestui judeţ aşa cum a rămas şi martie 2009, poftim când s-a 
aprobat bugetul judeţului şi nu este un moment de care trebuie să fim mândri! Da? 
Deci va rămâne acest moment! Şi noi  încercăm  să-l marcăm şi suntem şi idealişti 
încercând să credem că vom reuşi să deturnăm cumva orientarea ministerului sau 
măcar să o influenţăm. Domnule, ţineţi cont şi de părerea noastră. Hârtia pe care o 
vedeţi astăzi aici nu a fost încă transmisă, va fi transmisă dacă vreţi să o completaţi să 
o îmbunătăţiţi cu cea mai mare plăcere sau hârtiile pentru că va merge şi la doamna 
Boagiu una şi vă rog să le susţineţi, dar susţineţi necesitatea pe asemenea proiecte. 
Încă o dată. Dezbaterea pe aceste proiecte vorbiţi de o sumă care am recunoscut din 
start că este importantă pentru judeţul Bacău şi este fără precedent pentru nivelul de 
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investiţii în judeţul Bacău. Dar nu o stabileşte domnul Curteanu sau nu este normal să 
o stabilească domnul Curteanu. Nu mai vorbesc de doamna Udrea sau nu mai ştiu 
cine. Este normal să aibă fiecare dintre dumneavoastră o părere pe acest subiect. Asta 
spun eu.  Iar dumneavoastră spuneţi că fiecare guvern nu ştiu ce a păţit sau nu a păţit. 
Nu uitaţi că acest guvern stă deocamdată pe trădători şi pe unguri. Să fim foarte clar. 
Pe trădătorii de la UNPR care au luat voturi de la alte partide mergând pe alte liste şi 
pe domnii de la UDMR care mai au un pic şi ne mută şi ora oficială a României. Pe 
asta stă Guvernul de astăzi. 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier:  Fără încrâncenare, domnule preşedinte! 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu este încrâncenare. Sunt adevăruri care vă 

supără şi aveţi impresia că sunt eu încrâncenat. 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Fără încrâncenare. Dacă dumneavoastră aţi căuta 

să avem un dialog cu preşedintele partidului, cu prefectul… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Ochenatu, nu există şuetă cu 

preşedintele partidului dumneavoastră, există dezbatere la care aţi fost invitat să 
participaţi şi nu aţi participat. Nu există şuetă cu preşedintele partidului 
dumneavoastră. Există o dezbatere la care aţi fost invitat şi consider că la o întâlnire 
cu toţi primarii şi toţi parlamentarii venim de prin toate colţurile ţării în 24 de ore, în 
cel mai rău caz. Dar vă amintesc că invitaţia a fost lansată cu 4 zile înainte, a ajuns pe 
toate e-mail-urile, la toţi parlamentarii PD-L, a ajuns la sediul partidului 
dumneavoastră şi acum ce vreţi să-mi spuneţi? Să fac eu tete-à-tete cu cine? Nu fac 
tete-à-tete, discutăm pe asemenea principii şi pe asemenea documente. Întâi trebuia să 
veniţi la acea dezbatere în frunte cu preşedintele partidului dumneavoastră şi după 
aceea să ne puneţi la colţ şi să ne faceţi apel să nu fiu încrâncenat. Lăsaţi-mă să fiu 
încrâncenat şi să sper că influenţez cu ceva investiţiile în judeţul Bacău. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: O singură intervenţie. Domnule Ochenatu, nu am 
fost bine înţeles. Eu am acoperire în cuvintele pe care le exprim şi am să vă răspund  
printr-o simplă întrebare. Ştiţi câtă populaţie de vârstă şcolară există la ora asta 
necuprinsă în programul de învăţământ din motive obiective, fie că nu au condiţii 
materiale să se ducă, fie că nu au loc unde să se ducă? La asta m-am referit domnule 
Ochenatu, nu la altceva! Şi doi, dacă nu realizaţi că noi, vreţi, nu vreţi, peste 10-20 de 
ani ne va cânta popa, trebuie să vină în locul nostru cei care astăzi îi condamnaţi să 
stea în întuneric. Vă mulţumesc. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Consider că am epuizat acest subiect, deşi el 

rămâne la fel de actual ca şi acum o oră înainte de a-l începe.Intrăm în primul punct 
de pe ordinea de zi.  

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

şedinţei extraordinare din data de  04.03.2011 şi se dă cuvântul  doamnei  secretar al 
judeţului  Brumă Elena Cătălina. 

 
♣ 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 
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aprobare procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din 
data de   04.03.2011. 

 
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  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi 

dă cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta   
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea Premiului de 
excelenţă scriitorului Viorel Savin. 
 

Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 

 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Stimaţi colegi viaţa mi-a dat posibilitatea să-l 

cunosc pe omul de cultură Viorel Savin şi în calitate de om. De aceea eu mă simt 
onorat că acest consiliu îi oferă acest titlu dar, mi-aş face eu personal un reproş, că o 
facem prea târziu. Vă mulţumesc domnule preşedinte. 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Aşa cum se cunoaşte, judeţul Bacău are un 
număr important de oameni de seamă în domeniul culturii, artei, ştiinţei şi mă bucură 
că domnul Viorel Savin face parte dintre cei mai remarcabili oameni de cultură ai 
judeţului. La împlinirea vârstei de 70 de ani domnul Viorel Savin are un palmares  
bogat, aşa cum a fost prezentat şi aici, de fapt este o parte din activitate, pentru că are 
un palmares bogat şi mă bucură faptul că pe lângă activitatea de creaţie bogată aşa 
cum se spunea aici, 31 de volume dar eu cred că sunt 32 pentru că zilele trecute 
domnul Viorel Savin şi-a mai lansat un nou volum de poezie, deci sunt 32 de 
publicaţii. Domnul Viorel Savin este şi un membru activ al comunităţii implicându-se 
în viaţa culturală a municipiului şi judeţului Bacău. Fără să mai insist pe aceste 
probleme aş vrea doar să remarc faptul că dacă revistele de cultură de specialitate 
remarcă activitatea domnului Viorel Savin în peste 160 de articole înseamnă că noi 
astăzi cu prisosinţă suntem cei care trebuie să-i răsplătim activitatea prin acest premiu 
de excelenţă. Eu îl felicit din tot sufletul şi îi doresc sănătate, viaţă lungă şi să creeze 
în continuare pentru Bacău şi pentru ţară. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim şi noi. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Mai întâi îl felicit pe domnul Viorel Savin, om de 

cultură şi înglobez asta într-o activitate mult mai largă nu numai cea a condeiului. 
Viorel Savin, de-a lungul timpului a făcut dovada că este un potent om de cultură şi 
sunt mândru că în Bacăul, în judeţul Bacău, pe meleagurile judeţului Bacău puţin în 
stânga Siretului pentru unii catanga noastră sau cum se spune, se nasc astfel de 
oameni. Şi dacă îl întrebăm de acum 50 şi ceva de ani sau 60 de ani în urmă când a 
început primele cursuri la ce şcoli şi în ce condiţii s-a dus, vedeţi dumneavoastră pun 
în antiteză,  s-ar putea ca astăzi să se nască tot pe  meleagurile Bibireştiului sau un pic 
mai încolo la Zlatari sau la Ungureni unde nu mai are şcoală astăzi, un viitor Viorel 
Savin. Deci sunt mândru şi îl felicit că a făcut cam tot ce a trebuit să facă un bun 
cetăţean al ”Cetăţii“. Nu sunt un mare amator de cenacluri literare, dar totuşi nu am 
stat şi nu stau în afara culturii  care ne ţine, ne înnobilează şi ne dă locul nostru şi 
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dacă astăzi Bacăul se laudă cu reviste, cu teatru, se datorează şi contribuţiei personale 
a lui Viorel Savin. Îl felicit şi îi doresc multă sănătate şi sunt bucuros că asist la astfel 
de evenimente şi aş dori să facem acest lucru pentru mult mai mulţi oameni care într-
adevăr stau  undeva  acolo  în umbră din modestie şi nu se aruncă în faţă cum ne 
aruncăm noi de regulă oamenii politici. Vă mulţumesc.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu şi ca să îl liniştesc pe domnul 

Ochenatu şi să aibă o zi bună şi să-i demonstrez că nu sunt încrâncenat cred că am 
găsit la domnul Bondor şi un pic de mea culpa, pentru că dacă se putea să se pronunţe 
cineva că niciodată nu este prea târziu, putea să facă cine a iniţiat proiectul, doamna 
consilier Marchiş. Şi în altă ordine de idei cred că premiul de excelenţă de fapt este 
antecamera titlului de ”Cetăţean de Onoare”. Şi putem discuta, sau comisia de cultură 
poate discuta asemenea cazuri unde am acordat premii de excelenţă, să începem să 
luăm în discuţie şi distincţia  supremă a judeţului Bacău de cetăţean de onoare chiar şi 
pe motivul să nu fie prea târziu. Dar eu nu cred că este prea târziu pentru că domnul 
Savin este printre noi, de obicei ştiţi când este prea târziu şi am să-l rog pe domnul 
vicepreşedinte Brăneanu să facă oficiile.    
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Da. Eu aş vrea să mai adaug că domnul 

Viorel Savin este printre puţinii oameni de cultură alături de Constantin Ciosu, 
Ovidiu Genaru, Ilie Boca care nu au plecat în capitală pentru a-şi îndeplini destinul 
naţional, ci a rămas aici în Bacău pentru a pune în valoare spiritualitatea acestor 
meleaguri deosebite. Pentru aceasta merită tot respectul nostru. Vă invit să veniţi  în 
faţă pentru a vă acordă diploma de excelenţă. 
♣ Dl SavinViorel, scriitor: Aş vrea să spun şi eu câteva cuvinte. În primul rând 

cred că recunoaşteţi că am dreptul să fiu emoţionat. În al doilea rând vreau să vă 
mulţumesc că dumneavoastră v-aţi aplecat şi asupra domeniului pentru care 
îndrăznesc să spun că mi-am închinat cele mai frumoase şi uneori poate cele mai 
dureroase clipe ale existenţei. În acelaşi timp pentru că mă aflu aici, vreau să vă spun 
că deşi atmosfera era şi vreau să folosesc un cuvânt al domnului preşedinte 
încrâncenată, vreau să vă spun că mie mi-a dat măsura adevăratului interes al 
dumneavoastră  pentru viaţa judeţului şi pentru asta vă felicit din suflet. Pentru că de 
pe diverse platforme politice v-aţi exprimat punctele de vedere, asta înseamnă că vă 
interesează. Asta înseamnă că eu, noi, scritorii merităm să stăm acasă în bibliotecile 
noastre şi să facem ceea ce putem face pentru locurile astea. Vă spun un lucru 
îndrăzneţ sunt mândru de dumneavoastră şi vă mulţumesc. 

 

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

 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cea fost mai frumos a trecut. Inclusiv punctul 2, 
inclusiv punctul de Diverse. 

 

◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la  proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării 
S.C. „Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău” S.A. 

 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Trebuie să  nominalizăm un membru în AGA. La 
art.5 merg repede şi vă fac şi propunerea şi sunt convins că voi fi în asentimentul 
tuturor. Este vorba de domnul consilier Dumitru Bontaş. Dacă mai sunt alte propuneri 
vă consult. 
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Se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă în 
unanimitate.  

 

Nemaifiind alte propuneri se completează buletinul de vot pentru vot secret.   
                                            
◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi 

dă cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta expunerea 
de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării 
managementului la instituţii 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 prezentat. 

 
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Aş vrea să felicit managerii celor şapte instituţii 

culturale din judeţ. Faptul că toţi au reuşit să primească nota maximă dovedeşte că 
aceste instituţii sunt pe mâini bune, iar în perspectivă activitatea lor va fi din ce în ce 
mai bună. Eu îi felicit şi le doresc în continuare succes deosebit pentru că la 
următoarele  puncte observăm că au multe propuneri pentru activitatea viitoare şi sunt 
convinsă că vor face eforturi pentru a realiza aceste proiecte pe care şi le propun. 
Felicitări şi mult succes în continuare. 

 

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

 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am omis ceva la punctul 3 de pe ordinea de zi cu 
Centrul de Afaceri şi Expoziţii, un lucru care trebuie să rămână în memoria fiecăruia. 
Vă rog să observaţi cât durează implementarea unui proiect european. Primul pas s-a 
făcut în decembrie 2004, ultimul pas s-a realizat în martie 2011. Şapte ani durează 
implementarea unui proiect european important, însemnat, în care se evidenţiază 
milioane de euro. Aşa se obţin fondurile europene şi se obţin foarte greu şi se 
implementează foarte greu pentru că birocraţia documentelor Uniunii Europene există 
şi este bine pe viitor, atunci când ne construim discursurile să ţinem cont de acest 
lucru. Nu este uşor să implementezi un proiect ca Centrul de Afaceri, fie şi într-o 
perioadă de 6-7 ani.  

 

◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş dă 
cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a  prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective ce stă la baza 
întocmirii Proiectului de management în vederea încheierii unui nou Contract de 
management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, 
instituţie publică de cultură aflată 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  împart buletinele de vot pentru vot secret. 
 

◄Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş dă 
cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective ce stă la baza 
întocmirii Proiectului de management în vederea încheierii unui nou Contract de 
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management pentru Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, instituţie publică de cultură 
aflată 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  împart buletinele de vot pentru vot secret. 

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

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transformarea unei 
funcţii publice în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
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 transformarea unei 
funcţii publice în statul de funcţii al aparatului 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 prezentat. 
 

Nefiind 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  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei 
Consiliului Judeţean Bacău către „Asociaţia arhitecţilor şefi de judeţ”.  

                                         
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  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei 
pentru anul 2011 la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare 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 11 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei 
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pentru anul 2011 la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – 
A.D.I.B. 

 

 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 12  din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului 
Bacău cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău şi Colegiul Naţional „Vasile 
Alecsandri” Bacău pentru organizarea şi desfăşurarea „Simpozionului judeţean de 
matematică – Quo vadis matematica?, ediţia a II-a, 2011”. 

 
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 13  din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă  expunerea de motive la  proiectul de hotărâre  privind aprobarea cofinanţării 
activităţii Centrului de zi pentru copilul cu dizabilităţi Oneşti din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, în anul 2011. 

 
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 14 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă  expunerea de motive la  proiectul de hotărâre  privind stabilirea contribuţiei 
consiliilor locale la finanţarea activităţii de asistenţă socială în baza costurilor medii 
anuale pentru persoana cu handicap. 

 

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 15  din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la  proiectul de hotărâre  privind neexercitarea dreptului 
de preempţiune de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din 
construcţie şi teren, situat în Municipiul Bacău, strada Vasile Alecsandri nr.7, Judeţul 
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 prezentat. 

 

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

 

◄ Se trece la punctul 16  din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi 
dă cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta   
expunerea de motive  la  proiectul de hotărâre  privind  aprobarea parteneriatului între 
Judeţul Bacău, Municipiul Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău 
în vederea organizării şi desfăşurării proiectului „Toamnă Bacoviană – 130 de ani de 
la naşterea poetului George Bacovia”. 

 

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: Să vă spun şi rezultatul votului ca să închidem şi  
cele 3 puncte, de pe ordinea de zi punctele 3, 5 şi 6.  

Domnul Bontaş Dumitru a întrunit 27 de voturi „pentru” din 34 de consilieri 
prezenţi. 

- Domnule profesor o poziţie dură din partea PD-L-ului, dar nu foarte organizată 
că sunt 8 la şedinţă. Am văzut că sunteţi bine organizaţi dar nu foarte bine. Azi mi-
am permis o singură speculaţie. 
      Celelalte buletine sunt cu 34 de voturi „pentru”, la comisiile de evaluare şi de la 
punctul 5 şi de la punctul 6. Cu asta închidem punctele 3,5 şi 6.  
 

     Vă consult dacă la punctul de „Diverse” mai sunt intervenţii? 
 

♣ D-na Marchiş Ana consilier: O singură propunere dacă îmi permiteţi. Judeţul 
Bacău a acordat de-a lungul anilor titlul de cetăţean de onoare unui număr de 7 
personalităţi. Două dintre acestea sunt expuse pe holul Consiliului judeţean, diploma 
şi fotografiile acestora, este vorba de Julio Iglesias şi Ovidiu Bălan. Eu propun ca să 
se realizeze pe holul Consiliului judeţean galeria cetăţenilor de onoare în aşa fel încât 
să avem undeva toţi aceşti oameni de seamă, cu diplomele şi fotografiile lor pentru a 
fi cunoscuţi mai bine de cetăţenii judeţului. Vă mulţumesc, 
♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Mulţumim pentru propunere. Administratorul 

public chiar dacă nu este prezent în sală o să preia această problemă. Dacă mai sunt 
alte intervenţii la punctul Diverse?  

 

      Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 31.03.2011 drept  
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

              
                        PREŞEDINTE,           
                      Dragoş  BENEA                       SECRETARUL JUDEŢULUI,      
                                                                                           Elena Cătălina  BRUMĂ  
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