CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 28.09.2012, 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. 323 din 24.09.2012 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 Pristavu Mihai, domnul consilier Căsăneanu Gabriel Vasilică şi doamna
consilier Dinu Ioana Raluca.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri,
stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi 28 septembrie 2012. Daţi-mi
voie să dau citire ordinii de zi propusă pentru această şedinţă ordinară.
1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 23.08.2012;
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău
precum şi repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A.
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor care
necesită cofinanţare locală;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea unor persoane în organele de conducere ale unor
organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău

în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5.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: dl.Claudiu Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe unele trasee judeţene şi
modificarea caietului de sarcini pe un traseu judeţean deservit prin curse regulate speciale;
Iniţiator: dl.Claudiu Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor/tarifelor ajustate pentru apa potabilă
furnizată de S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A, din Staţia de tratare Cărăboaia;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.66/12.04.2012 privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău în
vederea organizării şi desfăşurării proiectului „Toamna Bacoviană” ediţia a II a;
Iniţiator: dl.Dumitru Brăneanu – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de
management, a proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia
contractul de management la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, instituţie
publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău;
Iniţiator: dl.Dumitru Brăneanu – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10.Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de excelenţă domnului profesor doctor
Ioan Mitrea;
Iniţiator: dl.Dumitru Brăneanu – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al Judeţului
Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.89 din 20.12.1999, cu
modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12.Proiect de hotărâre privind adoptarea monografiei economico-militare a judeţului
Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la unele instituţii de cultură
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă nr.2 Comăneşti a unor suprafeţe din imobilul situat în Comăneşti, str. Pietricica
nr.1 bis, ce aparţine domeniului public al judeţului Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.35/22.02.2012
privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu autospeciale de intervenţie şi
salvare de la înălţime a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă în Regiunea NordEst”, a cheltuielilor şi a activităţilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Bacău în
implementarea acestuia;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii unui parteneriat între Ministerul Sănătăţii,
Judeţul Bacău, Municipiul Moineşti şi Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti în vederea
realizării obiectivului de investiţii „Extinderea şi modernizarea Spitalului Municipal de
Urgenţă Moineşti”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Punctul 16 este un punct care am să vă propun a fi amânat pentru o şedinţă
ulterioară din două motive: 1. Au fost nişte discuţii la comisie, ridicate de doamna
consilier Mârtz şi există şi anumite rezerve vis-a-vis de avizul oferit de Ministerul
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Sănătăţii, un aviz destul de ambigu semnat de cineva de la direcţia de resurse umane. Un
aviz care ar trebui revăzut şi întărit, de aceea vă propun doar amânarea acestui proiect
pentru şedinţa următoare.
Deci, la punctul 16 să fie Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizaţi – faza DALI, pentru lucrările „Reparaţii capitale –
Reamenajare intrare principală Secţia Pediatrie” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
17.Diverse.

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi prezentată.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, vă sugerez şi vă propun ca la
punctul de Diverse să am cuvântul pentru iniţiativa unui proiect de hotărâre.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru o şedinţă viitoare, da?
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Da, da. Acum iniţiez şi….
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Discutăm la Diverse.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Ca ordine, nu am nimic împotriva ordinii de zi care a
fost prezentată, modul cum vor fi prezentate, eu propun următorul lucru: ca punctul 10 să
intre după aprobarea procesului verbal, respectiv premiul de excelenţă şi să urmeze după
el, 8, 9, 12,13, pentru că sunt din domeniul educaţiei şi culturii şi să le discutăm toate în
această ordine.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, încă o dată ca să le notez aici.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Deci 1, 10, 8, 9, 12…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Staţi, staţi. Ce înseamnă enumerarea asta? Punctul
10 unde vreţi să-l puneţi?
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Punctul 10 îl punem după aprobarea procesului
verbal, la 2.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, punctul 10 să devină punctul 2.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Şi după aceea să vină punctele 8, 9, 12, 13.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Punctele 8, 9, 12, 13, să le discutăm la început în
ordinea asta?
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Da.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Să le discutăm împreună, 8, 9, 12 şi 13. Păi atunci să
aducem punctele 10 şi 11 le aducem după punctul 4, ele devin punctele 5 şi 6 pentru că
punctele 3 şi 4 presupun buletine de vot, pentru că este vorba de persoane şi ştiţi din
practică că solicită mult timp. Deci, ordinea de zi, ca să menajez ce spuneaţi
dumneavoastră, domnule Enăşoae, ar fi următoarea: primul punct rămâne primul punct,
deci de la 1 la 4 rămâne aceeaşi ordine de zi, punctul 10 devine punctul 5, punctul 11
devine punctul 6 şi automat punctele 8, 9, 12 şi 13, vin unul după altul. Este bine aşa?
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Da.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma discutată şi se
aprobă în unanimitate.
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◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 23.08.2012 şi se dă cuvântul doamnei secretar al judeţului
Zară Elena Cătălina.
♣ D-na Zară 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 23.08.2012.
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 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Bacău, precum şi repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
Sumelor defalcate din T.V.A. pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru
susţinerea proiectelor care necesită cofinanţare locală;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La bugetul propriu reuşim să mai ducem nişte bani
la drumuri, la lucrările de la Secţia de urologie şi luăm de la capitolele unde nu am
înregistrat cheltuieli aşa cum s-a mai întâmplat, iar la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, există o sumă de 8,5 miliarde de lei vechi pentru care am făcut o propunere de
repartizare conform anexei pe care o aveţi.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Domnule preşedinte, aş dori să fac un amendament la
repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale, în sensul ca la comunele
Dămieneşti, Filipeşti, Caşin, Berzunţi şi Pârgăreşti, să suplimentăm sumele iniţiale cu
aproximativ 10 mii de lei. Vă rog să propuneţi acest amendament ca să fie votat.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, mi-am notat. Dar de unde luăm banii?
♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Există o rezervă de 45 de mii de lei pe care ne-am
asigurat-o şi domnul preşedinte o să vă precizeze.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu este nici o rezervă. Unde este rezerva, că nu
avem nici o rezervă!?
♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Luăm de la comuna Motoşeni, avem dacă vă uitaţi pe
repartizare, avem la comuna Motoşeni 45 de mii de lei. Acei 45 de mii de lei o să le
repartizăm comunelor pe care le-am enumerat anterior.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna Dogaru cât este prins la comuna Motoşeni?
♣ D-na Dogaru Elena, director executiv: 45 de mii lei.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai sunt alte propuneri la punctul 2? Dacă nu,
atunci vă propun ca cele 5 comune să primească câte 9 mii lei, luând toţi banii de la
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comuna Motoşeni. Deci dăm banii la Dămieneşti, Filipeşti, Caşin, Berzunţi şi Pârgăreşti.
Dacă mai sunt observaţii?
Nemaifiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul
domnului consilier Floroiu Ionel şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unor persoane în
organele de conducere ale unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate
publică de interes judeţean;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog să pregătiţi buletinele de vot, secretariatul
tehnic, şi să completaţi cu acurateţe propunerile. Vă rog să faceţi propuneri.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Propun să facă parte din Consiliul de administraţie la
Muzeul „Iulian Antonescu” domnul consilier Bălan Paustin. Pentru Ansamblul “Folcloric
Busuiocul” Bacău, tot domnul Bălan Paustin, pentru Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate tot domnul Bălan Paustin, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă domnul Şendrea
Răzvan.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, resetăm tot ce aţi propus, ca să
fim practici şi să nu încurcăm secretariatul tehnic. Deci, o să citească secretariatul tehnic
denumirea instituţiei şi fiecare dintre dumneavoastră care are de făcut o propunere, o face.
Deci, prima instituţie, vă rog doamna Creţu.
- Un reprezentant al Consiliului judeţean în calitate de membru în Consiliul de
administraţie la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Rămâne valabilă propunerea sau revin? Revin. Bun.
Deci din partea PP-DD, propun pe domnul Bălan Paustin.
♣ D-na Coşa Maricica Luminiţa, consilier: Propun pe domnul consilier Bostan
Ionel Gabriel.
- Un reprezentant al Consiliului judeţean în calitate de membru în Consiliul de
administraţie la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” Bacău.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Propun pe doamna consilier Marchiş
Ana.
- Un reprezentant al Consiliului judeţean în calitate de membru în Consiliul
administrativ la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău.
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Propun pe domnul consilier Pîslaru Marius.
- Un reprezentant al Consiliului Judeţean în calitate de membru în Consiliul
administrativ la Ansamblul Folcloric „Busuiocul” Bacău.
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Propun pe domnul vicepreşedinte Brăneanu
Dumitru.
- Un reprezentant al Consiliului judeţean în calitate de membru în Consiliul de
administraţie la Biblioteca Judeţeană „C Sturdza” Bacău.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Propun pe domnul consilier Bejan
Gheorghe.
- Un reprezentant al Consiliului Judeţean în calitate de membru în Consiliul de
administraţie la Casa judeţeană de Asigurări de Sănătate Bacău.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Propun pe domnul consilier Bălan Paustin.
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Propun pe doamna consilier Marcu Viorica.
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- Doi reprezentanţi ai Consiliului judeţean în calitate de membri titulari în Consiliul
de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău (deci aici trebuie să fie doi
reprezentanţi).
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte : Propun pe domnul Costel Ceocea.
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Propun pe domnul consilier Ichim Mihai.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Propun pe domnul consilier Şendrea Răzvan.
- Doi reprezentanţi al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membri supleanţi în
Consiliul de administraţie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Propun pe domnul consilier Dumitru Răspopa
Mincu Adrian.
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Propun pe doamna consilier Mârtz Carmen.
- Un reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul
Etic la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Propun pe doamna consilier Mârtz Carmen.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Propun pe domnul Stănică Marian Ovidiu.
- Un reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul de
administraţie la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău.
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Propun pe domnul consilier Marcu Costică.
- Un reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Comisia de
orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Bacău.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Popun pe doamna consilier Marchiş Ana.
- Un reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul de
administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 Bacău.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Propun pe doamna consilier Dinu Ioana
Raluca.
- Un reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul de
administraţie la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr 2 Comăneşti.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Propun pe domnul Enache Codruţ, de la
Comăneşti.
- Un reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul de
administraţie la Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău.
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Propun pe doamna consilier Marcu Viorica.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Propun pe domnul consilier Şendrea Iulian Răzvan.
- Un reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul de
administraţie la Şcoala Gimnazială nr 22 Bacău.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Propun pe doamna consilier Coşa
Maricica.
- Un reprezentant al asiguraţilor judeţului Bacău în Adunarea reprezentanţilor din
cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: USL-ul vă propune pe domnul consilier
Floroiu Ionel.
Nemaifiind alte propuneri buletinele de vot sunt completate, se duc la multiplicat apoi
vor fi împărţite pentru vot secret.
◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
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Consiliului Judeţean Bacău în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău
pentru mandatul 2012–2016;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rugăm propuneri.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Din partea PP-DD propun pe domnul consilier Stănică
Ovidiu.
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Din partea USL propun pe domnul consilier
Marcu Costică şi domnul consilier Ciubotariu Lucian.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Din partea PSD-ului propun pe domnul
consilier Dumitru Răspopa Mincu Adrian, doamna consilier Şotcan Theodora,
Brăneanu Dumitru şi doamna consilier Coşa Maricica.
Nemaifiind alte propuneri se completează buletinele de vot pentru vot secret.
◄ Se trece la punctul 5 a ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind acordarea Premiului de excelenţă domnului
profesor doctor Ioan Mitrea.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: În şedinţa Consiliului judeţean de luna trecută am
prezentat mai pe larg aspecte din activitatea domnului profesor doctor Ioan Mitrea. Astăzi,
în acest moment cu totul deosebit pentru domnul profesor doctor Ioan Mitrea, doresc să-i
adresez cele mai alese felicitări pentru întreaga activitate didactică şi ştiinţifică desfăşurată
în cei 75 de ani de viaţă, pentru că acest premiu este acordat şi cu prilejul împlinirii vârstei
de 75 de ani. Mă bucur că în judeţul Bacău avem asemenea personalităţi care au contribuit
la dezvoltarea învăţământului băcăuan, prin activitatea desfăşurată în institutul de
învăţământ superior şi în cele mai prestigioase şcoli din Bacău. Vreau să îi adresez încă
odată felicitări, viaţă lungă, putere de muncă pentru a-şi duce mai departe proiectele pe
care le are şi să-i mulţumim pentru că prin activitatea sa duce mai departe prestigiul
judeţului Bacău în ţară şi în străinătate, prin tot ceea ce a reuşit să publice şi să desfăşoare
în această perioadă de timp. Încă odată felicitări.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: În primul rând rămân plăcut impresionat prin faptul că
noi, Consiliul judeţean în noua sa formulă, prin agenda sa de lucru şi-a găsit ca prioritate
să omagieze şi să analizeze destul de riguros activitatea unui cetăţean al judeţului Bacău în
persoana domnului profesor Mitrea. Întâmplător, viaţa a făcut ca domnul profesor Mitrea,
să fie cunoscut de către mine de prin anii 1970 unde l-am avut profesor, chiar dacă eu am
terminat matematica (dânsul fiind profesor de istorie), dar în diferite activităţi ne-am
întâlnit şi am fost lângă dânsul, am fost receptiv la sfaturile şi recomandările date. De
asemenea, de-a lungul timpului am mers în judeţ în echipe culturale cu domnia sa unde am
transmis mesajul cultural, istoric, mai ales din domeniul istoric. Faptul că noi consilierii
punem în discuţie şi, sunt convins că vom susţine în totalitate această iniţiativă, arăt încă
odată responsabilitatea şi grija care o au consilierii faţă de astfel de oameni. Încă o dată
domnul Mitrea este un om cu litere mari. Vă mulţumesc.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: L-aş caracteriza pe profesorul Mitrea, cu care o mare
perioadă de timp am lucrat şi o perioadă am colaborat, ca un foarte bun arheolog. Bacăul
a avut trei arheologi sub conducerea lui Iulian Antonescu: Ioan Mitrea, Căpitanu Viorel şi
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Artimon Alexandru. Şcoala, am putea spune, arheologică băcăuană, a adus în patrimoniu
foarte multe obiecte şi a îmbunătăţit acest patrimoniu. Deci, ca arheolog şi istoric, îl
apreciez foarte mult şi este apreciat pe plan naţional. În al doilea rând, ca profesor a
crescut generaţii de elevi şi studenţi care întotdeauna i-au apreciat activitatea. În al treilea
rând, este un om de cultură excepţional care nu refuzat niciodată atunci când era solicitat
în probleme istorice mai ales controversate. În al patrulea rând, foarte important,
desfăşoară o activitate de voluntariat pe care noi o promovăm astăzi, de circa 12 ani fără să
primească nici un fel de stimulent material ca să-i spun aşa. Deci, a răspuns întotdeauna la
aceste chemări şi are peste 12 ani de activitate de voluntariat, după ce şi-a încheiat
activitatea de muzeograf la muzeu şi o perioadă foarte mare, a fost un director foarte bun
al acestei instituţii. Îl felicit cu această ocazie şi consider un fel de mea-culpa că domnul
Mitrea merita ca acest titlu să-l primească mai de mult, poate acum 5 ani.
♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: De-a lungul timpului am întâlnit foarte mulţi
oameni datorită specificului activităţilor pe care le-am desfăşurat. Cu domnul Mitrea m-am
întâlnit prima dată în activitatea din Prefectură la diverse ocazii, când lumea din zona de
vest a judeţului era foarte agitată. Domnul profesor Mitrea a fost un om la vremea aceea
care a reuşit să convingă echipele din Ungaria care făceau aici numeroase acţiuni de
creşterea tensiunii dintre populaţia din zona respectivă şi cei de origine română. Sigur, la
timpul acela şi domnul consilier Bejan a fost unul dintre cei care a fost alături de noi dar
apoi în tot ceea ce a însemnat promovarea judeţului Bacău, atât în domeniul istoriei cât şi
în general în domeniul culturii băcăuane, l-am remarcat pe domnul profesor doctor Mitrea
ca un om foarte, foarte bine documentat, convingător. El a fost pentru mine, unul dintre
cei care m-au susţinut foarte mult în proiectul de realizare a monumentului Ştefan cel
Mare şi Sfânt de aici din Bacău. Susţin, la fel ca şi domnul consilier Enăşoae că este un
voluntar exemplar. Un om la vârsta a-III-a care îşi începe activitatea de dimineaţă de la ora
6,00 şi o încheie de foarte multe ori noaptea foarte târziu, este un exemplu pentru oamenii
tineri ai judeţului Bacău. Aşa cum i-am susţinut şi pe ceilalţi reprezentanţi ai judeţului care
au primit din partea noastră acest premiu, îl susţin din toată inima şi îl felicit pe domnul
profesor doctor Ioan Mitrea. La mulţi ani cu ocazia împlinirii vârstei şi numai bine.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Îl invităm în faţă pe domnul profesor Mitrea.
Domnul Brăneanu dacă vreţi să-l acompaniaţi.
Domnul vicepreşedinte Brăneanu Dumitru îi înmânează diploma de excelenţă
domnului profesor doctor Ioan Mitrea.
♣ Dl Ioan Mitrea, profesor: Ştiu că timpul dumneavoastră este foarte scump, de
aceea şi eu am să fiu foarte scurt. În primul rând mulţumesc celor care s-au gândit, care au
pus în practică această hotărâre şi dumneavoastră toţi care aţi fost de acord probabil, sau
veţi fi de acum de acord. Mulţumesc şi celor care se vor abţine pentru că mă stimulează că
mai am ceva de făcut. Eu vreau să cred că dumneavoastră mi-aţi acordat această diplomă
pentru care vă mulţumesc, dar nu pentru vârstă. Vârsta este un fel de autosugestie, mă
învăţa un profesor acum 50 de ani şi m-am convins că aşa este. Sunt oameni bătrâni la 50
de ani, la 45 de ani. Eu… s-a spus aici că am 75 de primăveri, 75 de veri, eu am anul
acesta de 3 ori câte 25 de ani. Nu mi-aţi acordat această diplomă nici pentru ce am făcut
până acum, pentru că nu am făcut prea mult sau nu am făcut cât trebuia. Eu sunt convins
că mi-aţi acordat această diplomă de excelenţă pentru ceea ce urmează să mai fac. Sper ca
Dumnezeu să-mi mai dea zile să mai pot face ceva. Autoritatea care acordă actele de
identitate, îmi aduc aminte, că în ultima carte de identitate mi-a scris 2056. Deci sper că la
100 de ani ai mei să vă întâlnesc tot aici pentru că am act până în anul 2056. Vă
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mulţumesc încă o dată şi mai vreau să vă mai spun o singură frază. Vreau să nu luaţi ca un
fel de schimb, că dumneavoastră m-aţi lăudat pe mine şi eu vă laud pe dumneavoastră, nu.
Vreau să spun că eforturile dumneavoastră sunt benefice poate nu întotdeauna rezultatele
sunt pe măsura aşteptărilor dumneavoastră. Dar ca om al şcolii care timp de 50 de ani am
slujit catedra de istorie, fie în învăţământul superior sau în cel liceal, ca om care mă
întâlnesc cu elevii foarte des şi acum, la Asociaţia Ştefan cel Mare, la fundaţia Iulian
Antonescu, la muzeul unde se organizează diferite activităţi, vă felicit pentru o hotărâre
luată de dumneavoastră de mai mulţi ani şi văd că o păstraţi şi să dea Dumnezeu să
dăinuiască încă mulţi ani înainte că v-aţi îndreptat atenţia spre acei copii din mediul rural
şi am văzut că şi anul acesta aţi făcut acest lucru. Domnul preşedinte Benea spunea într-o
seară la televizor că s-au distribuit rechizite tuturor elevilor din mediul rural. Acolo este
una din rezervele noastre mari. Şi acum, în încheiere, aş vrea să mai adaug, ce mândri v-aţi
simţit toţi care v-aţi uitat întâmplător la un post de televiziune unde erau prezentaţi 4 tineri
români plecaţi în Anglia excepţionali: o pianistă, un jurist, cel mai bun în domeniul lui de
activitate la ora actuală în Marea Britanie, la 27 de ani. Deci, avem rezerve foarte
importante. Grija noastră să fie îndreptată spre ei în primul rând, pentru că ei sunt speranţa
noastră în fond şi nu numai acum, ci din totdeauna. Vă mulţumesc încă o dată şi vă doresc
sănătate.
Nemaifiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei secretar al judeţului Zară Elena Cătălina pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al
Judeţului Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.89 din 20.12.1999,
cu modificările şi completările ulterioare;
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi la proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în
unanimitate.
◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea 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 la proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă
unanimitate.

în

◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea
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transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pe unele trasee judeţene şi
modificarea caietului de sarcini pe un traseu judeţean deservit prin curse regulate speciale;
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi la proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă
unanimitate.

în

◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei director Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor/tarifelor ajustate pentru apa potabilă
furnizată de S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A, din Staţia de tratare Cărăboaia;
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă cu unanimitate.
◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău
nr.66/12.04.2012 privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău în
vederea organizării şi desfăşurării proiectului „Toamna Bacoviană” ediţia a II a;
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi la proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă cu unanimitate.
◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de
proiecte de management, a Proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care
se va încheia Contractul de management la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” 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 la proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Doamnă Popa, aţi susţinut un examen. Întrucât
instituţia pe care o preluaţi ca manager este de interes multiplu, cultural, turistic şi chiar
naţional, v-aş ruga să ne spuneţi cel puţin trei obiective principale ale managementului
pentru perioada următoare. Mulţumesc.
♣ D-na Popa Mariana, manager, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
Cele mai importante obiective ale strategiei vizează în primul rând punerea în
valoare a tuturor instituţiilor care formează ansamblul muzeal, cultural, Complexul Muzeal
“Iulian Antonescu”. Al doilea obiectiv, vizează educaţia muzeală, atragerea publicului
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către instituţie şi către programele ei, iar al treilea obiectiv important este punerea în
valoare a patrimoniului prin proiecte de restaurare, de modernizare a obiectivelor
imobiliare din cadrul Complexului.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Aş vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu
capacitatea de manager. Este a doua instituţie după spital la care trebuie să ne însuşim
ideea că managerul este un om care poate conduce această instituţie şi poate mobiliza
colectivul în care lucrează pentru organizarea şi desfăşurarea proiectelor care sunt. Am
intervenit pentru că sunt o serie de reţineri. A existat obiceiul ca la Muzeul de Istorie şi
Artă, director să fie un profesor de istorie. Aş vrea să spun că secţia de artă, pe care poate
să o reprezinte foarte bine doamna Popa, poate gestiona şi celelalte activităţi şi, consider
că va putea să se descurce în calitate de manager al acestei instituţii. Mulţumesc.
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Da, voiam să susţin şi eu cele spuse de domnul
consilier Enăşoae. Doamna Mariana Popa are experienţă de management pentru că ani
de zile a condus împreună cu o echipă la Centrul Naţional George Apostu şi a avut
rezultate. Sunt convinsă că venirea dânsei la Muzeul ,,Iulian Antonescu” va fi benefică
pentru colectivul din această instituţie deoarece experienţa pe care o are se va răsfrânge în
proiectele pe care le va realiza împreună cu ceilalţi salariaţi ai acestei instituţii. Eu o felicit
pentru obţinerea unui rezultat bun la concurs şi sunt convinsă că va reuşi să aibă rezultate
bune împreună cu întreaga echipă din această instituţie.
Nemaifiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la unele instituţii 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 la proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind adoptarea monografiei economicomilitare a judeţului Bacău;
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Înţeleg de la domnul colonel Buţan Valeriu şeful
structurii teritoriale pentru probleme speciale Bacău, că acest material a fost discutat în
comisii şi aici noi trebuie doar să dăm votul întrucât este un material totuşi cu caracter
secret şi nu poate fi discutat într-o şedinţă publică. Dacă sunt câteva cuvinte de spus
domnule colonel?
♣ Dl Buţan Valeriu, colonel: Domnule preşedinte, domnilor consilieri. Lucrarea
conţine peste 350 de pagini, toată activitatea am îndrumat-o primind informaţii de la toate
instituţiile din judeţul Bacău. Ea constituie şi o bază, printre alte documente, a noului plan
de pregătire a economiei pentru anul 2013-2019 şi, în acelaşi timp, în anexele pe care le
conţine, este o sursă de pregătire a populaţiei şi a teritoriului judeţului Bacău pentru
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apărare. Pentru cei care au aviz şi sunt interesaţi ea poate fi consultată. Toată documentaţia
se înaintează administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale şi constituie
fundament într-o serie de lucrări ce vizează domeniul de pregătire a populaţiei, economiei
şi teritoriului pentru apărare.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi la proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului director al DGASPC, Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă nr.2 Comăneşti a unor suprafeţe din imobilul situat în Comăneşti, str.Pietricica
nr.1 bis., ce aparţine domeniului public al judeţului Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi la proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr.35/22.02.2012 privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu
autospeciale de intervenţie si salvare de la înălţime a bazelor operaţionale pentru situaţii de
urgenţă în Regiunea Nord-Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor cu care va fi implicat
Consiliul Judeţean Bacău în implementarea acestuia;
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi la proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 16 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaţi – faza DALI, pentru lucrările „Reparaţii capitale – Reamenajare
intrare principală Secţia Pediatrie” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Stoica Dan, manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău: Acest proiect a fost
înaintat Consiliului judeţean de către Spitalul de Pediatrie în 2010 şi a avut aprobarea
indicatorilor tehnico–economici. După comasarea Spitalului de Pediatrie în martie-aprilie
2012, noi am reluat acest proiect, l-am readus în atenţia experţilor de la Consiliul judeţean
şi l-am reactualizat. Suntem la faza în care practic intrarea principală în Pediatrie va căpăta
o nouă înfăţişare respectând circuitele de internare şi externare, lucru care, în fapt, acum
12

nu se respectă. Valoarea proiectului este la fel ca cea aprobată acum doi ani de zile. Mai
avem câteva îmbunătăţiri faţă de acum doi ani în sensul în care, respectăm normativele
referitoare la circuitele funcţionale într-un spital. Eu ţin să închei mulţumindu-vă
dumneavoastră pentru ambele mandate pe care eu le-am avut la Spitalul Judeţean, pentru
efortul pe care l-aţi făcut finanţând şi sprijinind întotdeauna Spitalul Judeţean de Urgenţă
şi Spitalul de Pediatrie în forma în care a fost el şi pentru toate proiectele pe care le-am
promovat de-a lungul anilor, inclusiv ultimele două proiecte pe care vi le reamintesc şi
sunt în fază de derulare: maternitatea şi probabil ambulatoriu de specialitate. La acest
pavilion vom încerca să promovăm un vechi proiect aprobat de dumneavoastră care s-a
chemat ambulatoriu de specialitate şi care nu a trecut la finanţare pe fonduri europene.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu domnului manager. Deci, o nouă
investiţie la spital. De această dată este intrarea la Spitalul de Pediatrie, aşa cum spunea şi
domnul manager.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier : Înainte de a intra la punctul « Diverse » vreau să mai
adaug ceva la acest proiect. Domnule preşedinte aş vrea clar să fiu înţeles în intervenţia
mea de astăzi. Nu vreau să fac proces de intenţie nimănui. Dar, urmare a unei situaţii
create la nivelul Spitalului judeţean şi a unor discuţii care uneori nu sunt principiale, i-am
recomandat şi îi mai recomand o dată domnului manager Stoica, bineânţeles că din punct
de vedere managerial, ultimul cuvânt îl poate avea domnia sa. I-aş recomanda în primul
rând să ţină cont de actul medical, să consilieze şi să ţină cont de părerea corpului medical
deoarece întreaga activitate a Spitalului judeţean este rezultanta muncii directe a medicilor
şi cadrelor medii. Astfel încât, cel puţin pe viitor, pe problemele mari, problemele de
investiţii, problemele de personal, să nu se mai creeze astfel de obiceiuri între partea
medicală şi partea administrativă, motiv pentru care a făcut obiectul unor deplasări la faţa
locului. Inclusiv astăzi, am fost nevoit să o invit pe doamna director Gireadă să ne
deplasăm la secţia de pediatrie. Şi domnia sa a constatat diferenţe de opinii între medicii
care profesează în această secţie şi ceea ce este propriu-zis pe planşa aceasta de proiect. Cu
acestea spuse, susţin întru-totul şi rog colegii să aprobe acest proiect cu indicatorii tehnicofinanciari deoarece este o investiţie realmente necesară, inclusiv pentru autorizaţia de
funcţionare. Am terminat la acest capitol.
Nemaifiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul Diverse din ordinea de zi.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnilor consilieri am o iniţiativă de proiect de
hotărâre şi am să dau citire expunerii de motive la proiectul de hotărâre privind
declanşarea procedurii de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice privind
realizarea sistemului de evacuare apelor uzate în vederea dotării cu grup sanitar, duş a
saloanelor şi rezervelor din pavilionul central şi reabilitarea staţiei de epurare a
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.
Având în vedere:
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, nu posedă autorizaţie sanitară permanentă de
funcţionare ci, una provizorie care poate duce în orice moment la suspendarea activităţii.
(Unul din motive este şi acesta pentru care fac propunerea).
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- Prin specificul activităţii, potenţialul epidimiologic al rezidurilor şi în special al
apelor uzate
- Spitalul dispune actual de o staţie de colectare şi clorinare a apelor uzate, veche,
subdimensionată şi mult depăşită conform cerinţelor de protejare a mediului.
- Prevederile directivelor europene cu privire la spitale şi funcţionarea acestora
- Atenţionez că arhitectura pavilionului central al Spitalului Judeţean de Urgenţă este
model 1965, depăşită conceptual actual şi pentru perspectivă.
- Asumarea de către Consiliul Judeţean a lucrărilor de reabilitare a clădirilor existente
odată cu preluarea prin O.U.G. a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.
- Creşterea calităţii actului şi serviciilor medicale, inclusiv confortul bolnavilor
internaţi, în orizontul de timp imediat.
- Şi, fără să neglijăm, capacitatea şi competenţa aparatului tehnic al Consiliului
judeţean, întrucât aceasta va fi finanţarea Consiliului judeţean.
În calitate de preşedinte de şedinţă al Consiliului de administraţie al Spitalului
Judeţean, cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie, propun Consiliului
Judeţean Bacău adoptarea unui proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de
elaborare a documentaţiilor tehnico-economice privind realizarea sistemului de evacuare a
apelor uzate, în vederea dotării cu grup sanitar şi duş a saloanelor şi rezervelor din
pavilionul central al Spitalului judeţean în primă fază, şi realizarea staţiei de epurare a
apelor uzate în faza imediat următoare şi cu un parteneriat cu Consiliul Local Bacău,
pentru prelucrarea şi a apelor uzate de la Spitalul Municipal în finalizare a construcţiei,
din imediata apropiere. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu.

* Rezultatul votului îl vom afla în şedinţa următoare.
Vis-a-vis de propunerea domnului consilier Ichim o vom lua în calcul pentru bugetul
anului 2013. Am să rog aparatul tehnic al Consiliului judeţean să analizeze, să vedem ce
presupune din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al efortului material, din punct
de vedere al finanţării şi discutăm acest lucru la bugetul din 2013 în decembrie sau
ianuarie anul viitor. Dacă mai sunt alte observaţii la punctul de Diverse ?
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 28.09.2012. Drept pentru care
s-a încheiat prezentul proces verbal.
Notă.

* În urma numărării voturilor cu privire la desemnarea unor persoane în organele de
conducere ale unor organisme prestatoare de servicii publice şi utilitate publică de interes
judeţean s-au constatat următoarele rezultate consemnate în procesele verbale:
♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul
de administraţie la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău:
- Domnul consilier Bostan Ionel Gabriel 21 de voturi „pentru”.
- Domnul consilier Bălan Paustin 6 voturi „pentru”.
♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul
de administraţie la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” Bacău:
- Doamna consilier Marchiş Ana 26 de voturi „pentru”.
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♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul
de administraţie la Filarmonica „Mihail Jora” Bacău:
- Domnul consilier Pîslaru Marius 26 de voturi „pentru”.
♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul
de administraţie la „Ansamblul Busuiocul” Bacău:
- Domnul vicepreşedinte Brăneanu Dumitru 27 de voturi „pentru”.
♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul
de administraţie la Biblioteca Judeţeană „C Sturdza” Bacău:
- Domnul consilier Bejan Gheorghe 25 de voturi „pentru”.
♣ Pentru reprezentantul asiguraţilor judeţului Bacău în adunarea reprezentanţilor din
cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
- Domnul consilier Floroiu Ionel 27 de voturi „pentru”.
♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul
de administraţie la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bacău:
- Doamna consilier Marcu Viorica 22 de voturi „pentru”.
- Domnul consilier Bălan Paustin 5 voturi „pentru”.
♣ Pentru doi reprezentanţi ai Consiliului judeţean în calitate de membri titulari în
Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău:
- Domnul consilier Ichim Mihai 21 de voturi „pentru”.
- Domnul Ceocea Costel 20 de voturi „pentru”.
- Domnul consilier Şendrea Răzvan 8 voturi „pentru”.
♣ Pentru doi reprezentanţi al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membri supleanţi
în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău:
- Doamna consilier Mârtz Carmen 23 de voturi „pentru”.
- Domnul consilier Dumitru Răspopa Mincu Adrian 22 de voturi „pentru”.
♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în consiliul
Etic al Spitalului judeţean de Urgenţă Bacău:
- Doamna consilier Mârtz Carmen 23 de voturi „pentru”.
- Domnul consilier Stănică Marian Ovidiu 6 voturi „pentru”.
♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul
de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău:
- Domnul consilier Marcu Costică 26 de voturi „pentru”.
♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Comisia de
orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Bacău:
- Doamna consilier Marchiş Ana 26 de voturi „pentru”.
♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul
de Administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 Bacău:
- Doamna consilier Dinu Ioana Raluca 26 de voturi „pentru”.
♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul
de Administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr 2 Comăneşti:
- Domnul Enache Codruţ 25 de voturi „pentru”.
♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul
de Administraţie la Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău:
- Doamna consilier Marcu Viorica 22 de voturi „pentru”.
- Domnul consilier Şendrea Iulian Răzvan 6 voturi „pentru”.
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♣ Pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău în calitate de membru în Consiliul
de Administraţie la Şcoala Gimnazială nr 22 Bacău:
- Doamna consilier Coşa Maricica 25 de voturi „pentru”.
Pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bacău în cadrul Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012–2016, rezultatul votului este
următorul:
Dl consilier Ciubotariu Lucian 26 de voturi „pentru”.
D-na consilier Şotcan Theodora 25 de voturi „pentru”.
Dl consilier Marcu Costică 25 de voturi „pentru”.
Dl consilier Dumitru Răspopa Mincu Adrian 25 de voturi „pentru”.
Dl vicepreşedinte Brăneanu Dumitru 25 de voturi „pentru”.
D-na consilier Coşa Maricica 23 de voturi „pentru”.
Dl consilier Stănică Marian Ovidiu 7 voturi „pentru”.

PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Elena Cătălina ZARĂ

Întocmit,
Consilier, Ciulină Nicoleta
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