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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

Compartiment de lucru consilieri judeţeni 

Nr.9816 din 27.05.2021 

 

    PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 27.05.2021, în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Bacău 
 

  Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile art.178 alin.(1)  din Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.135 din 20.05.2021 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

  Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 35, absentând domnul consilier 

Iftime Florentin. 

          Având în vedere problemele de la ordinea de zi, la şedinţă au fost invitaţi să participe: doamna 

Ardeleanu Lenuţa, director la Serviciul Public Judeţean de Drumuri, doamna Chelaru Oana, preşedinte RA 

Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău, domnul Botezatu Romil, director SALVAMONT Bacău, 

domnul Popa Ciprian, director general DGASPC Bacău, doamna Ştiucă Rodica, director economic 

DGASPC Bacău, domnul Popa Adrian, manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, doamna Popa 

Mariana, director la Complezul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, doamna Chiper Nina, director general 

CRAB Bacău, doamna Crîşmaru Nataşa Gabriela, director DJEP Bacău, domnul Răspopa Adrian, 

organizator Raliul Moldovei, directori executivi şi directori executivi adjuncţi ai direcţiilor aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean,  reprezentanţii mass-media.  
 Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Valentin Ivancea. 

     ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Pentru susţinerea PUZ-ului Aeroportului Internaţional am 

invitat  pe domnul arhitect Sorin Gabrea, domnul dr.arhitect de urbanism Nicolae Ţarălungă şi domnul 

arhitect Andrei Sabău.  
 

  ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, bine aţi venit la 

şedinţa ordinară a consiliului judeţean.    

     Pentru şedinţa de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul:  

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.04.2021; 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii Planului Urbanistic Zonal având ca   

       obiect dezvoltarea Aeroportului Internaţional „George Enescu” Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea finanţării şi 

realizării în comun a obiectivului de investiţii „Străpungere între strada Aeroportului şi Calea Dr. 

Alexandru Şafran”; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr.92/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a unor imobile-terenuri proprietate 

privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Creşterea gradului de siguranţă şi 

securitate la Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău – zona de protecţie Sistem ILS de 

categoria II pe direcţia 16” cu modificările şi completările ulterioare; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Judeţului 

Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. la care 

Judeţul Bacău este acţionar, respectiv în AGA Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru realizarea sau amplasarea în zona 

drumurilor publice de interes judeţean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror 

construcţii sau activităţi comerciale, amenajări sau instalaţii în orice scop; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 
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7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz şi a unui drept de servitute asupra terenului 

în suprafaţă de 2,50 mp. din zona drumului judeţean DJ 252F, situat în sat Ungureni, comuna 

Ungureni din judeţul Bacău, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea 

Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău, în favoarea DELGAZ GRID S.A.; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Bacău, 

adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.109 din 28.05.2020; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira 

din Slănic Moldova, în sezonul vară 2021, în perioada 01.05.2021 – 26.09.2021, în zilele de 

sâmbătă şi duminică;   
Inițiator: dl. Gelu-Ionuţ Panfil – vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău 

10. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România  pentru anii 2020 – 2021; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

11. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Asociaţia Directorilor 

Economici şi Contabililor din Judeţele din România pentru anul 2021; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

12. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Nord – Est pentru anul 2021; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

13. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei pentru anul 2021 către „Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”; 
  Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

14. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău 

către Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2021; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1, respectiv modificarea şi completarea Anexei 

nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.26/27.02.2019 privind aprobarea dării în 

administrare a unor imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Bacău către Complexul 

Muzeal „Iulian Antonescu”; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

  

16. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical şi de 

specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău   

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de 

atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate  în aria teritorială 

de competenţă a UAT Judeţul Bacău şi a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al Judeţului 

Bacău şi a situaţiilor financiare anuale, pentru anul 2020; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 2021 al Judeţului 

Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău; 
Inițiator: dl. Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

 

 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la ordinea de zi prezentată. 

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

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Supun la vot în conformitate cu prevederile art.135, alin.(8) din 

Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele 

puncte: 

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al județului Bacău pentru 

ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 

28.05.2021; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

2. Proiect de hotărâre privind  plata cotizației anuale a județului Bacău către Asociația Grup Acțiune 

Locală CETATEA TAMASIDAVA, Asociația Grup de Acțiune Locală CONFLUENȚE MOLDAVE, 

Asociația Grup de Acțiune Locală ,,COLINELE TUTOVEI”,  Asociația Grup de Acțiune Locală 

VALEA MUNTELUI, Asociația Grup de Acțiune Locală ULMUS MONTANA, Asociația Grup de 

Acțiune Locală ,,PLAIURILE BISTRIȚEI”, pentru anul 2021; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv  ,,Turul Colinelor RGT Bacău”, 

organizat de către Asociația Club Sportiv Rally Spirit; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv ,,Ediția a XI-a a Raliului Moldovei 

Bacău”; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

5. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 

Măgirești; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău  

6. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 

Racova; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

7. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 

Traian; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

8. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 

Găiceana; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 



4 

 

 

9. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 

Oituz; 

 Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

10. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 

Urechești; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

11. Proiect de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 

Măgura; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

12. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 

Ardeoani; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

13. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 

Mănăstirea Cașin; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

14. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 

Gioseni; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău  

15. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 

Luizi Călugăra;  

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

16. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de comuna 

Livezi; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

17. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului 

Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 43/2021 de orașul 

Comănești; 

Inițiator: dl Valentin Ivancea – președinte al Consiliului Județean Bacău 

18. Raport privind  modul de ducere la  îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.2 din 10.01.2020 

(Raport de follow-up), Bacău,19 martie 2021.  
 

  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la ordinea de zi suplimentară. 

 Neifiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi suplimentară şi se aprobă cu 34 de voturi pentru 

şi două voturi împotrivă (domnul consilier Boca Laurenţiu şi doamna consilier Popescu-Gagiu Ştefana). 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu  x  

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   
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24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana                       x  

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

◄ Se trece la primul  punct al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul 

doamnei secretar general al judeţului dr. Elena Cătălina Zară, pentru a supune spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei ordinare din data de 22.04.2021. 
 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Potrivit prevederilor  art.182 alin. (4) 

coroborat cu art.138 alin. (15) din  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la 

începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al  judeţului supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 

anterioare. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 22.04.2021. 
 

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul-verbal al şedinţei 

anterioare. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul-verbal al şedinţei anterioare şi se aprobă în 

unanimitate.
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana                  x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian        x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul 

domnului arhitect Gabrea Sorin pentru a prezenta  referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea necesităţii şi oportunităţii Planului Urbanistic Zonal având ca obiect dezvoltarea Aeroportului 

Internaţional „George Enescu” Bacău. 
 

    ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: La punctul 2 de pe ordinea de zi am pregătit slide-uri de prezentare 

a PUZ-ului. Consider că este extrem de important atât pentru dezvoltarea Aeroportului Internaţional cât şi 

pentru municipiul Bacău şi pentru două UAT-uri din zonă, mă refer la Luizi Călugăra, Sărata cât şi pentru 

economia întregului judeţ. Este un PUZ modern, un PUZ care va trebui adoptat atât de municipiul Bacău cât 

şi de celelalte două localităţi dar care are repercusiuni asupra întregii economii a judeţului, având în centru 

Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău. Cred că mai bine decât mine şi mult mai în amănunt o să 

prezinte domnul arhitect Gabrea Sorin. 

        Domnul arhitect Gabrea Sorin prezintă Planul Urbanistic Zonal. 

    ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Mulţumesc întregii echipe care a participat la acest proiect şi 

echipei consiliului judeţean care a colaborat cu domnul arhitect Gabrea Sorin, cu domnul profesor Ţarălungă 

şi cu domnul Sabău. Cred că este un lucru extrem de important, eu am fost cel care la un moment dat am 

făcut prezentarea şi cred că s-a trecut uşor, uşor peste. Este vorba de zona de studiu de dezvoltare. Aş vrea să 

vă întoarceţi către zona de dezvoltare de studiu pentru că acolo este o zonă care, cred că poate face diferenţa 



6 

 

dacă reuşim să fim înţelepţi şi să creem o asociaţie, care să gestioneze acea zonă. Se poate crea o zonă de 

dezvoltare care deşi sunt foarte mulţi proprietari, proprietari care fiecare o să construiască după capul lui 

pentru că are teren. Dacă creăm o zonă de reglementare în care să spunem că în acea zonă se va face doar 

dezvoltare, vom atrage industrii de înaltă tehnologie tocmai pentru faptul că este aeroportul, AEROSTAR şi 

DEDEMAN, în zonă se poate administra printr-o asociaţie care să gestioneze împreună cu municipalitatea 

fără expropriere şi să o transforme în acţiuni. Aici poate să prezinte mult mai bine domnul arhitect Gabrea – 

proiectul Beirut. Este extrem de important pentru că în zona respectivă, din nimic s-a făcut ceva şi a atras 

investitori cu sprijinul municipalităţii şi a celor care sunt autorităţi locale din zonă. 

♣ Dl Gabrea Sorin, arhitect: Aţi deschis acum un câmp foarte larg, spectaculos, dar foarte 

complicat în acelaşi timp. Aţi pomenit Beirut, operaţiunea se cheamă SOLIDER şi este un exemplu cu o ţară 

relativ săracă, într-un moment de criză evidentă. Datorită intervenţiei strălucite a unei administraţii publice 

responsabile, s-a putut dezvolta un oraş care din păcate a suferit acum datorită exploziei depozitului de 

azotat, a suferit nişte distrugeri foarte mari dar nu proiectul în sine. Putem face o altă sesiune cu o prezentare 

mai detaliată. Pe un teren de circa 45 de ha distrus aproape în întregime de bombardamente, extins mai apoi 

până la o suprafaţă de 240 de ha, pentru că operaţiunea a câştigat elan şi a putut să fie alimentată ulterior din 

finanţări comune, administrative şi private. Pornind de la principiul „nu există adversitate, nu există 

oponenţă între zona de interes public şi zona de proprietate privată”, toată lumea a câştigat. Guvernul a oprit 

repunerea în posesie pe amplasamentul pe care îl aveau înainte de distrugere proprietarii imobiliari. S-au 

blocat aceste operaţiuni, s-a întocmit un plan coerent de dezvoltare, s-a stabilit o modalitate de finanţare 

pentru instituţii publice şi pentru instituţii private. Proprietarii au avut posibilitatea să conteste şi să se lupte 

pentru valoarea proprietăţii, dar nu să şi-o recâştige în fapt. Imediat au fost 16 mii de revendicări, de procese. 

Deci pe cei 45 de ha, erau 16 mii de proprietari. Vă daţi seama, că dacă s-ar fi făcut reconstituirea 

proprietăţii, se termina şi se făcea un mare sat cu corturi, barăci, etc. Sigur, Beirutul avea şi nişte vestigii 

romane, nişte vestigii feniciene, greceşti, deci potenţialul arheologic era detectat, iar cu această ocazie,  

pentru că bombardamentele au eliberat nişte situri arheologice importante, a putut să fie pus în valoare. S-a 

făcut o finanţare, s-a făcut un sindicat bancar din bănci libaneze şi din bănci arabe, ei au mers şi pe partea de 

stimulare ideologică. Deci un proiect care a conţinut toate componentele: social, economic, sociologic, 

cultural, etc. şi s-a obţinut  o valoare de o mie de ori mai mare decât cu ce au pornit iniţial. Asta însemnă că 

proprietarii au putut să-şi valorifice la un alt nivel proprietatea imobiliară. Au mai inventat un sistem foarte 

interesant, prin care autoritatea publică care avea finanţarea blocată în alte zone, să poată să facă despăgubiri 

pentru terenurile pe care le achiziţionau de la proprietari pentru realizarea străzilor şi a echipamentelor 

publice. Asta s-a întâmplat într-un sistem de tranşe regulate care au fost plătite timp de 10 ani de zile. În 10 

ani de zile Beirutul s-a reclădit într-o formulă de format european, modern, au intervenit arhitecţi francezi, 

care au făcut planul general, au intervenit oameni de afaceri din Anglia, din zona arabă şi au putut să 

mobilizeze, să concentreze întâi de toate, pentru că s-a dovedit că este o acţiune energică şi stabilă a 

administraţiei publice, iar asta a prezentat o garanţie pentru toată lumea, pentru proprietari, pentru investitori, 

pentru utilizatori. Lucrul acesta a avut un mare succes. Putem pregăti o prezentare la un moment în care îl 

veţi considera oportun, pentru că este o metodă pozitivă şi confirmată. Sunt şi alte metode dar acelea sunt 

făcute în ţari şi în locuri  în care finanţarea nu este o problemă. În Beirut, a fost o problemă. Cred că suntem 

mai aproape de modelul libanez decât de alte modele europene. În Paris, Londra, Germania, Olanda, 

Norveia, peste tot se întâmplă asemenea lucruri în care administraţia publică conlucrează cu oamenii, se 

evită exproprierea, se stimulează participarea interesată şi mai cu seamă se caută industrii creartive cu 

valoarea adăugată mare. Sunt oameni educaţi aici, sunt oameni tineri care în loc să plece în străinătate, poate 

că îşi găsesc un loc de muncă în această zonă. Mulţumesc echipei, mulţumesc domnului Stoina, care s-a 

implicat puternic în obţinerea avizelor, ne-a înţeles şi ne-a ajutat de fiecare dată, domnului Braşoveanu şi 

tuturor celor de aici. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Cred că era important să prezinte domnul 

arhitect Gabrea Sorin  PUZ-ul ca să se vadă importanţa acestuia în dezvoltarea  municipiului şi întregului 

judeţ. Aş vrea să vă propun pentru următorul punct de pe ordinea de zi unde avem o continuare a ceea ce am 

început. Este vorba de străpungerea pe strada Alexandru Şafran, o asociere cu Primăria Bacău, o asociere în 

care noi venim cu o contribuţie de 95% şi Primăria cu 5% . Încercăm în acest mod să conversăm anumite 

lucruri de aşa natură, aşa încât consecvent am spus atunci la buget şi ulterior,  să mergem şi să facem  

asocieri care să aducă dezvoltare. Un asemenea exemplu este această străpungere. 

 



7 

 

   Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

 

     ♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Este lăudabilă iniţiativa şi prezentarea. Din punctul meu de 

vedere nu pot decât să vă felicit pentru această iniţiativă. Cu toate acestea, am câteva întrebări pentru domnul 

director şi pentru domnul preşedinte al consiliului judeţean. Am văzut că în jurul aeroportului sunt foarte 

multe proprietăţi. S-a făcut un studiu? Cum se va face această expropriere? Înainte de toate trebuie să punem 

în faţă omul şi cred că trebuia să fie aici şi reprezentanţi ai celor care au proprietăţi acolo. Domnilor 

consilieri,  vorbim de un for care trebuie să aibă viziune, iar din câte ştiu eu, aeroporturile din Europa sunt 

duse mai departe de oraş. Poate ar fi trebuit să avem în vedere un proiect mai amplu în care aeroportul să fie 

depărtat de oraş. Când spun viziune, spun de 15 ani, de 20 de ani, poate noi nu vom mai fi atunci, dar trebuie 

să punem cărămida temeinică la baza dezvoltării unei comunităţi. De asemenea, domnule arhitect şef, am 

auzit o expresie  pe care aţi spus-o şi pe care aş vrea s-o evidenţiez. Avizele trebuie să fie o obligaţie publică. 

Vreau să vă felicit pentru ce aţi spus şi să transmiteţi tuturor celor care astăzi au anumite avize. Vă 

mulţumesc. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să-l rog pe domnul arhitect să vă dea un răspuns dar o să vă 

spun un lucru: legat de exproprieri sau cum aţi spus dumneavoastră, legat de viziune, tocmai acest PUZ este 

o viziune, este o viziune care împreună cu municipalitatea poate dezvolta atât oraşul cât şi judeţul. Se vede 

clar că este o viziune pe 20 de ani şi nu o viziune care să se realizeze în câţiva ani.  Legat de exproprieri, 

tocmai am făcut acea specificare legată de proiectul Beirut, tocmai pentru a se arăta că nu se pune problema 

unei exproprieri pentru zona de dezvoltare. Am fost destul de specific şi de asta am şi ţinut ca domnul 

arhitect să precizeze ce însemnă zona de dezvoltare, cu atât mai mult cu cât acest proiect se doreşte a fi ca o 

reglementare, ca o regulă generală de respectat pentru cei care au în autoritate să aprobe PUZ-ul şi PUG-ul. 

 ♣ Dl Gabrea Sorin, arhitect: Am să mai adaug câteva elemente. S-a făcut consultare publică, 

conform procedurilor legale, iar până acum nu am primit proteste sau solicitări din partea celor care sunt în 

zona de proiect. Vreau să vă atrag atenţia încă odată, că perimetrul de reglementare este cel cu linie roşie şi 

se referă la incinta aeroportului, iar celelalte sunt în zona de studiu. Prin urmare, nu au forţă de act normativ 

obligatoriu, sunt numai nişte idei. Dacă lumea le va primi, bine, dacă procedurile despre care vorbeam mai 

devreme şi pe care le-am discutat cu domnul preşedinte, vor fi acceptate şi puse în practică, atunci nu vom 

vorbi despre exproprieri ci vom vorbi despre parteneriate. Deci în zona de proiect, nu sunt propuse 

exproprieri pentru persoane fizice, iar această străpungere se realizează în bună măsură  pe teren, care este în 

incinta aeroportului astăzi. Acesta este şi motivul în care sunt programate cele două fire. Dacă se va ajunge 

la concluzia să se facă 4 fire, atunci se vor face  prin expropriere  în zona aceasta, unde sunt toate casele,  cu 

excepţia celor cu ieşire spre calea ferată. Zona este foarte prost configurată, am inspectat-o, am văzut casă cu 

casă, lot cu lot, oamenii aceia nu au cum să ajungă acasă. Merg pe un fir de 3, 4 m pietruit pe lângă calea 

ferată, fără utilităţi, fără un acces sigur şi bine reglementat. Dacă se întâmplă un accident în acea zonă, 

maşina de intervenţie  nu are cum să ajungă. Gabaritul căii de acces actuale, nu permite acest lucru. Ştiţi  

foarte bine că există un normativ care trebuie să fie respectat. Nu poţi să pui apă lângă canal. Dacă punem şi  

reţeaua fluvială, avem nevoie de un minim de 9 m lăţime spaţiu pentru stradă. Aici nu există aşa ceva în 

această zonă. În opinia noastră, atât cât cunoaştem şi credeţi-mă că avem o practică de 30 de ani în lucrări,  

oamenii aceştia vor beneficia de stradă, de acces, de circulaţie civilizată şi dacă va mai fi şi un autobuz pe 

strada aceasta, vă garantez că lucrurile vor fi foarte bine primite.  

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Din aprofundarea şi studierea PUZ-ului, am văzut domnule 

arhitect că aţi prins şi zona CARGO cu echipamentele tehnice. Cred că dumneavoastră sunteţi persoana cea 

mai în măsură să ne explicaţi la această dată, cam cât ar fi de necesar şi oportun ca Bacăul să dezvolte 

transportul de mărfuri aerian ţinând cont că am prins acea zonă  de dezvoltare, acea zonă în care ne aşteptăm 

ca producării industriali să se axeze pe bunuri, produse cu valoare mare şi un volum mai mic. Sigur că ne 

gândim şi trebuie să avem şi viziunea necesară ca Bacăul, fiind şi un centru economic, îl vrem centru 

economic zonal al Moldovei. Dar noi cunoaştem că şi Iaşiul doreşte foarte mult să dezvolte această zonă de 

transport aerian al mărfurilor. La această dată ştiu că se lucrează la Aeroportul din Braşov, unde s-a făcut un 

studiu de către Consiliul Judeţean Braşov în care se doreşte şi dezvoltarea zonei CARGO. V-aş ruga să ne 

spuneţi şi nouă cât de oportună şi necesară ar fi această zonă de CARGO pe Aeroportul Bacău.  

♣ Dl Gabrea Sorin, arhitect: Tot ce ştiu este că în România, în general transportul de marfă pe 

cale aeriană este foarte redus. Bacăul are câteva sute de kg anual. Otopeniul are zeci de tone anual, nici 

vorbă despre intensitatea uzuală pe aeroporturile din Europa pentru sistemul de CARGO. Cu toate acestea, 
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vorbim despre o perspectivă care ţine seama şi de faptul că o să trecem încetul cu încetul de la nivelul de 

culegători de căpşuni în UE, la activităţi ceva mai productive şi care înseamnă manoperă mai scumpă. În 

vecinătate, există şi marea fabrică de reparaţii de avioane care cum spun dânşii, că tot ce zboară în ţara 

aceasta, se repară şi trece pe aici prin Bacău. De regulă, acei oameni îşi transportă singuri mărfurile şi nu 

prea au nevoie până în clipa de faţă de conexiunea aceasta pe cale ferată sau cu automobilul. Cu toate 

acestea, dacă va apărea oportunitatea de transport pe cale ferată şi cu automobilul, va fi o facilitate 

suplimentară care va adăuga (acesta va ajunge un Aeroport de gradul 4 dacă va îndeplini şi aceste condiţii) 

siguranţa, zborurile dar şi capacitatea de tranzit marfă va fi o facilitate cu beneficiu pentru toată zona. Este 

clar că, rapiditatea cu care se transportă un colet dintr-o parte în alta, aduce beneficiul celorlalţi factori care 

sunt activi în acest perimetru. Deci, chiar dacă astăzi este redus, noi vedem o perspectivă în care aeroportul 

va putea oferi şi acest serviciu facil, sigur şi clar şi atunci ne străduim să oferim această posibilitate. 

♣ Dl Pleşca George Bogdan, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vreau să vă spun că 

sunt plăcut surprins să văd pe ordinea de zi şi un proiect de hotărâre prin care să acordăm nişte stimulente 

financiare, angajaţilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. Cred că au trecut cu brio peste această 

pandemie şi în al doilea rând, din respect pentru vârsta colegului meu, aceasta însemnă o viziune pe termen 

lung, deoarece să nu uităm că am început mandatul cu o schemă de minimis pentru facilităţi fiscale 

antreprenorilor din judeţul Bacău. Să nu uităm că s-a realizat centura municipiului Bacău, iar în momentul de 

faţă venim cu un plan urbanistic al Aeroportului Internaţional Bacău. Domnule preşedinte, eu vă felicit 

pentru acest proiect de hotărâre, sunt de părere că acea zonă trebuie reglementată din punct de vedere 

urbanistic, nu putem face o zonă rezidenţială în dreptul aeroportului pentru că ne trezim cu alte probleme. 

Aşadar, dragi colegi, aş vrea să vă rog să votăm acest proiect. Felicitări arhitecţilor care au lucrat la acest 

proiect.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vreau să mai punctez un singur lucru: să ştiţi că se crează 

premisele dezvoltării unei zone şi ca atare trebuie să avem toate variantele, toate opţiunile, în aşa fel încât să 

nu ne lipsească nicio facilitate, care ulterior să nu o putem reglementa inclusiv intermodalul. Nu neapărat 

necesitatea acestui intermodal nu se stabileşte într-o zonă de reglementare ci se stabileşte ca şi posibilitate. 

Acesta este un aspect. Al doilea aspect este că, dacă vrem să dezvoltăm judeţul Bacău, trebuie să gândim 

într-un context naţional. Trebuie să ne gândim că o să avem A13, că o să avem intermodal CARGO să lege 

calea ferată, infrastructură rutieră cu aeroportul. Acesta este sistemul de dezvoltare. Atâta timp cât nu ai o 

facilitate prevăzută, nici nu poţi să ai o previziune pe următorii 15 – 20 de ani.  
 

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

unanimitate.
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian        x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

   

 ◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea 

finanţării şi realizării în comun a obiectivului de investiţii „Străpungere între strada Aeroportului şi Calea 

Dr. Alexandru Şafran”. 
 

         Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
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♣ Dl Nechita Neculai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, acest proiect ne aparţine de 

câţiva ani de zile, nu s-a rezolvat, dar mă bucur  şi vă felicit domnule preşedinte pentru această preluare şi 

pentru acest proiect iar eu voi vota cu două mâini. În acelaşi timp, eu aş vrea să vă propun să continuaţi cu 

strada de la linia ferată către avion, să o facem şi pe asta.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Pentru a fi corect şi cu cei care au muncit la acest proiect, nu 

pot să-mi iau eu toate meritele. Meritele aparţin unei echipe întregi, a celor care au fost în mandatul trecut 

inclusiv cu domnul preşedinte Braşoveanu, administratorul public Valentin Palea, doamna Cristina 

Racoveanu, domnul Stoina, echipa juridică, secretarul general al judeţului care au muncit pentru acest 

PUZ. Nu se face într-o noapte, a durat mult timp până am ajuns la un final care este doar un început. Dacă 

vrem să facem, trebuie să ne ţinem de PUZ-ul care ne-a fost prezentat, dacă vrem cu adevărat să 

dezvoltăm atât judeţul cât şi municipiul. Îmi doresc ca tot ce este pus pe hârtie, să se transforme în fapte. 

Asta vă pot asigura şi aici  am nevoie de sprijinul dumneavoastră, mai ales pe proiectele care chiar nu ţin 

de o zonă partenică, ţin efectiv de zona de dezvoltare a judeţului. Mulţumesc domnilor arhitecţi şi 

domnului profesor. 

♣ Dl Ţarălungă Nicolae, profesor: PUZ-ul acesta s-a făcut în corelaţie cu PATJ-ul.  Este parte 

dintr-un teritoriu mult mai larg, acum suntem în faza de a obţine ultimul aviz de la Ministerul Dezvoltării 

şi Lucrărilor Publice şi bănuesc că prin septembrie, o să facem o întâlnire, probabil o să dureze mai mult 

pentru că este tot pe teritoriul judeţului în care, ceea ce s-a făcut acum în mod detaliat exact cum spuneţi 

dumneavoastră, motorul în momentul de faţă era municipiul cu aeroportul. Nu este suficient de puternic, 

dar nu uitaţi că se leagă de două drumuri exprese, Suceava – Piatra Neamţ iar spre sud, Buzău către podul 

de la Brăila, iar către Transilvania prin Braşov şi atunci capacitatea acestui aeroport, nu este în competiţie 

cu Iaşiul. Aici dacă aveţi un intermodal, acesta are o posibilitate mai mare de atragere de investiţii şi asta 

trebuie urmărit. Prin aceste instrumente, sunt cereri legale cu proprietarii, dar o să ne întâlnim cu PATJ-ul 

în faza lui finală, inclusiv avizele de la transporturi. Dacă vă gândiţi de acum, o să avem o şedinţă nu 

numai de avizare, dar o să discutăm despre un document foarte complex pentru tot judeţul din  Regiunea 

N-E din care faceţi parte şi S-E. Vă mulţumesc.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă mulţumesc domnule profesor pentru precizări, pentru 

colaborare şi sper să ne revedem cât mai curând şi în alte proiecte. 
 

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

unanimitate.
       

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
  

 ◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean 

Bacău nr.92/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a unor imobile-terenuri proprietate 

privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Creşterea gradului de siguranţă şi securitate 

la Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău – zona de protecţie Sistem ILS de categoria II pe 

direcţia 16” cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
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           Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 

34 de voturi pentru. (Doamna consilier Coşa  Maricica Luminiţa nu a votat).

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica -   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al 

Judeţului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. la 

care Judeţul Bacău este acţionar, respectiv în AGA Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat.        

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

33 de voturi pentru, două abţineri. (domnul consilier Boca Laurenţiu şi doamna consilier Popescu  Gagiu 

Ştefana se abţin).  Doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa nu a votat).
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu   x 

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica -   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin x   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana   x 

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

 ◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul de 

aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru realizarea sau amplasarea în 

zona drumurilor publice de interes judeţean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror 

construcţii sau activităţi comerciale, amenajări sau instalaţii în orice scop. 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

34 de voturi pentru. Doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa nu a votat. 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica -   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   
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11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

  

◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz şi a unui drept de servitute 

asupra terenului în suprafaţă de 2,50 mp. din zona drumului judeţean DJ 252F, situat în sat Ungureni, 

comuna Ungureni din judeţul Bacău, aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea 

Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău, în favoarea DELGAZ GRID S.A.. 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate.    
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent.   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului 

Bacău, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.109 din 28.05.2020. 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

34 de voturi pentru şi două abţineri.(domnul consilier Boca Laurenţiu şi doamna consilier Popescu Gagiu 

Ştefana).

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu   x 

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana   x 
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30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

  

◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de 

schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul vară 2021, în perioada 01.05.2021 – 26.09.2021, în zilele de 

sâmbătă şi duminică.  
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate.         
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Uniunea 

Naţională a Consiliilor Judeţene din România  pentru anii 2020 – 2021. 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate. 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

 

◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Asociaţia 

Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România pentru anul 2021. 
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Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate. 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Nord – Est pentru anul 2021. 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate.

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț        x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai        x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

◄ Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei pentru anul 2021 către „Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate. 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   
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16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

  

◄ Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Bacău către Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2021. 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

în unanimitate. 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
  

◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1, respectiv modificarea şi completarea 

Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.26/27.02.2019 privind aprobarea dării în 

administrare a unor imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Bacău către Complexul Muzeal 

„Iulian Antonesccu”.   
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate. 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
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◄ Se trece la punctul 16 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului 

medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Consider că este normal să se acorde aceste stimulente pentru 

personalul medical, care în ultimul an a avut o activitate mult mai intensă şi deosebit de grea, dar aş 

considera normal, să ni se prezinte un regulament pentru acordarea acestor stimulente financiare ca să nu 

fie o interpretare subiectivă şi să nu creăm discuţii pentru că fără un regulament, numai anumite persoane 

sunt stimulate. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă răspund eu. Şă ştiţi că întâi se aprobă în consiliul judeţean 

pe Legea nr.95 şi ulterior, se va face regulamentul de către Spitalul Judeţean şi nu invers. Aceasta este 

procedura. 

♣ Dl Boca Laurenţiu, consilier: Şi regulamentul nu mai ajunge la noi? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Se face în baza legii, nu se poate face altfel. 
 

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

cu 34 de voturi pentru şi două abţineri. (domnul consilier Boca Laurenţiu şi doamna consilier Popescu Gagiu 

Ştefana). 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu   x 

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana   x 

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
  

◄ Se trece la punctul 17 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii 

modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate  în aria 

teritorială de competenţă a UAT Judeţul Bacău şi a modalităţii de atribuire a serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Bacău. 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

♣ Dl Scripăţ Constantin, vicepreşedinte: Domnule preşedinte, nu voi vota acest proiect, existând 

posibilitatea unui conflict de interese. 
 

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

35 de voturi pentru. Domnul vicepreşedinte Scripăţ Constantin nu votează. 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   
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24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin -   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
     

◄ Se trece la punctul 18 al ordinii de zi suplimentare. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al 

exerciţiului bugetar al Judeţului Bacău şi a situaţiilor financiare anuale, pentru anul 2020. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate. 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
     

◄ Se trece la punctul 19 al ordinii de zi suplimentare. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe 

trimestrul I 2021 al Judeţului Bacău. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate. 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
     

◄ Se trece la punctul 20 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  prezintă referatul 

de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău. 
 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă în 

unanimitate. 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal 

al județului Bacău pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă 

Bacău S.A. din 28.05.2021. 
 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

32 voturi pentru şi 3 abţineri.(domnul consilier Boca Laurenţiu, doamna consilier Popescu Gagiu Ştefana 

şi domnul consilier Olteanu Petre Cezar). 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu   x 

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar   x 

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana   x 

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
 

◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău către 

Asociația Grup Acțiune Locală CETATEA TAMASIDAVA, Asociația Grup de Acțiune Locală 

CONFLUENȚE MOLDAVE, Asociația Grup de Acțiune Locală ,,COLINELE TUTOVEI”,  Asociația 

Grup de Acțiune Locală VALEA MUNTELUI, Asociația Grup de Acțiune Locală ULMUS MONTANA, 

Asociația Grup de Acțiune Locală ,,PLAIURILE BISTRIȚEI”, pentru anul 2021. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

unanimitate. 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x 

 

 
 

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   
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12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi suplimentare. Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  aprobarea finanțării programului sportiv  

,,Turul Colinelor RGT Bacău”, organizat de către Asociația Club Sportiv Rally Spirit. 

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Văd aici la materialele care însoţesc proiectul şi din 

solicitarea preşedintelui asociaţiei sportive Rally Spirit, se spune că: anexăm descrierea detaliată a 

scopurilor acţiunii şi descrierea activităţii şi proiecţia financiară. Nu am găsit aici decât proiecţia 

financiară, grafic financiar. Aş fi vrut să văd scopul, acţiunile şi activităţile, care sunt în acest proiect. Ştiţi 

că atunci când am discutat bugetul judeţului, invocam faptul că lipseşte din buget o sumă alocată pentru 

proiecte de acest gen pe Legea 350 şi spuneam atunci, că este bine să avem competiţii. Văd că apar 

proiecte, le salut, sunt proiecte de tradiţie şi ele trebuie să continue. Dar nu ar trebui să apară şi alte 

proiecte? ONG-urile care au preocupări în această direcţie, nu trebuie să fie sprijinite? Proiecte pentru 

tineret, proiecte pentru cultură, pentru educaţie. Cred că ar trebui să regândim la rectificarea bugetară, să 

regândim această poziţie a consiliului judeţean faţă de ONG-uri.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să-i dau posibilitatea domnului Adrian Răspopa să 

răspundă la primul punct, iar la al doilea punct vă spun că, consiliul judeţean în mod evident sprijină 

ONG-urile. Nu ştiu de ce, de fiecare dată se atrage atenţia că noi nu sprijinim ONG-urile şi partea de 

societatea civilă. Vă spun un singur lucru: ce proiecte s-au depus, au fost promovate în consiliul judeţean 

şi deliberativul decide. Să ştiţi că este făcută în baza unui regulament, se dă un punctaj şi ştiţi foarte bine 

că s-a creat un regulament de acum 2 ani şi există o rigoare în ceea ce se aprobă. 

♣ Dl Răspopa Adrian, organizator Raliul Moldovei: Sunt preşedintele Clubului Sportiv Rally 

Spirit, este un club care are 15 ani de experienţă în organizarea competiţiilor sportive, de 10 ani 

organizăm Raliul Moldovei. Am organizat la Oneşti turneul de tenis acum 3 ani de zile, (domnul consilier 

Olteanu ştie), facem evenimente în toată ţara dar ne mândrim foarte mult de evenimentele pe care le 

facem aici în judeţ. Turul Colinelor, a însemnat readucerea ciclismului stradal după 10 ani de zile în 

Moldova, aşadar, după 10 ani de zile am reuşit să atragem atenţia comunităţii ciclistice către judeţul 

nostru. Chiar dacă a fost în perioada de pandemie, am reuşit cu sprijinul Direcţie de Sănătate Publică şi 

Jandarmerie să facem un plan de securitate şi să reuşim să dăm startul la 320 de ciclişti din centrul 

oraşului Bacău. A fost un succes atât din punct de vedere sportiv, cât şi din punct de vedere mediatic şi nu 

numai. S-au generat venituri din tot ce înseamnă cazări şi consum în oraş. Acest succes ne-a făcut ca anul 

acesta, să creăm un program sportiv în care să aducem 3 competiţii de acest gen cu specific diferit, scopul 

acţiunii fiind de a face cunoscut întreg judeţul Bacău. Turul Colinelor, înseamnă că vom construi un 

circuit stradal în centrul Bacăului şi în plus ca un element de noutate, tot ce înseamnă activitate ciclistică, 

pentru prima oară vom face o transmitere live la o televiziune naţională a unor curse ciclistice şi o vom 

face în centrul Bacăului, iar a doua zi se va da startul şi vom ajunge până la Mănăstirea Răchitoasa. 

Acesta fiind un aspect de a promova destinaţii turistice şi de ce nu zonele din această parte a judeţului, 

după care următoarea cursă ar fi Drumul Eroilor. Este o cursă de căţărare care va avea loc în data 21 – 22 

august, prima zi se va desfăşura din centrul oraşului Tg. Ocna până sus la Măgura la cetatea din 

apropierea oraşului Tg. Ocna, iar a doua zi vom lua startul din faţa Primăriei Dărmăneşti şi vom merge 

până la Valea Uzului la coada lacului şi înapoi. Vreau să menţionez că toate aceste 3 curse, sunt înscrise 

în calendarul Federaţia Române de Ciclism. Anul trecut nu ar fi fost posibilă fără sprijunul Federaţiei 
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Române de Ciclism şi al lui Eduard Novac care a răspuns foarte repede solicitărilor noastre. Iată că acum 

este ministru, Alex Ciocan a devenit preşedintele federaţiei şi practic jucăm în liga mare a ciclismului din 

România. Eu cred că este un motiv de laudă şi mândrie pentru noi toţi. Vă mulţumesc şi vă răspund cu 

drag la alte întrebări. 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Mulţumesc oneşteanului nostru pentru prezentare, ştiam că 

sunt activităţi interesante, dar trebuia să le avem la mapă. E bine că s-a pronunţat. Voiam să-l asigur pe 

domnul preşedinte, că vom veni de acum cu proiecte pentru că s-a deschis această posibilitate de finanţare 

din partea consiliului judeţean, cu proiecte care vor viza acţiuni culturale şi de recompensare a tinerilor cu 

performanţe, a tinerilor care obţin rezultate deosebite la învăţătură, la sport şi în alte domenii.  

    ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Domnule vicepreşedinte, ca să nu 

existe niciun fel de dubiu, pentru că domnul consilier Olteanu a spus că s-a deschis această oportunitate, 

nu vorbim de o oprtunitate, vorbim de un act administrativ pe care l-aţi votat dumneavoastră în 

unanimitate. Este vorba de hotărârea consiliului judeţean nr.139 /31.07.2020 prin care consiliul judeţean a 

aprobat regulamentul privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică. Este cu totul altceva 

decât Legea nr.350. Ce aţi spus dumneavoastră de învăţămât şi altele, trebuie să fim foarte atenţi la 

legislaţia specială.  Deci, nu este vorba de Lega nr.350. În legătură cu întrebarea dumneavoaastră că de ce 

nu au fost depuse şi alte documente din program, este o licitaţie deschisă şi în momentul în care am fi 

făcut publice programele domnul Adrian Răspopa am fi putut fi daţi chiar  în judecată pentru că ar fi putut 

fi copiate astfel de programe. Acesta este şi motivul pentru care din schiţa de finanţare depusă se văd 

foarte clar activităţile şi sumele care au fost alocate. Responsabilitatea revenind în totalitate membrilor 

comisiei astfel cum a fost aprobat regulamentul la care am făcut referire anterior. 

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Să înţeleg că există un regulament şi o comisie care asemenea 

proiecte le evaluează şi generează un scoring? Referitor la acest proiect ne puteţi spune ce scoring a 

obţinut? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O să intervină la acest punct domnul director Botez şi o să ne 

spună. 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Domnule consilier, aţi avut la mapă 

tot materialul şi aveţi raportul de evaluare la programele sportive de utilitate publică. Este adresa 

9430/24.05.2021 cu toate semnăturile membrilor comisiei, dacă aveţi amabilitatea să le şi citiţi veţi afla şi 

răspunsul. Este vorba de punctaj şi de semnăturile membrilor comisiei. Aveţi la mapă materialul.  

♣ Dl Vreme Valerian, consilier: Ce scoring a obţinut? 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Este 90,4 puncte, dacă citeaţi aţi fi 

văzut pentru că vă stă în obligaţia de a face lucrul acesta. Se spune aşa: toţi membri ai comisiei de 

evaluare au analizat valoarea inclusă în regulamentul privind finanţarea programelor sportive de utilitate 

publică, pentru a evalua tehnic şi financiar solicitarea. În urma evaluării, solicitarea a obţinut un punctaj 

de 90,4 depăşind punctajul minim prevăzut de regulamentul privind finanţarea programelor sportive de 

utilitate publică acela de 70 de puncte. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: În primul rând sunt două proiecte, urmează şi celălalt legat de 

Raliul Moldovei. Ideea este că se promovează Bacăul, zona de est şi zona de vest. Se promovează nu 

numai infrastructura rutieră, ce s-a lucrat şi plus că există posibilitatea, ţinând cont că este organizat de 

Federaţia Română de Ciclism să fim cunoscuţi la nivel naţional. Deja acest proiect a prins, se dezvoltă şi 

nu face dacât să fie benefic. Nu sunt sume extraordinare, dar sunt lucruri care nu fac decât să promoveze 

sportul şi judeţul.  
 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   
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27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   

◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  aprobarea finanțării programului sportiv 

,,Ediția a XI-a a Raliului Moldovei Bacău”. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Am să-l rog din nou pe domnul Adrian Răspopa, să prezinte 

proiectul pentru că este confidenţială lista activităţilor, proiectul este secret şi un sfat: pe viitor să-l 

protejeze la OSIM undeva  ca să-l putem citi şi noi. 

♣ Dl Răspopa Adrian, organizator Raliul Moldovei: Domnule consilier, ştiţi mai bine despre 

Raliul Moldovei decât multă lume de aici. Este al unsprezecelea an când facem Raliul Moldovei. Bacăul 

face parte din calendarul competiţional al României. Vreau să vă spun că suntem singura etapă agreată de 

Federaţia Internaţională. Bacăul este etapă în campionatul european TROPHY şi Balcaniada TROPHY şi 

m-am simţit un pic ataşat când aţi vorbit de proiectul cu Aeroportul Bacău, pentru că anul acesta s-a 

deschis cumva interesul şi avem deja 10 sportivi din Franţa care vin, avem campionii Bulgariei, avem 

campionii din Ungaria, aşadar o facilitate de genul Aeroportului Internaţional se răsfrânge şi asupra 

noastră şi asupra nivelului competiţional pe care îl are această cursă. Examenul de maturitate din punctul 

meu de vedere l-am dat anul trecut în octombrie, când am reuşit în plin covid în ciuda faptului că oraşele 

precum  Aradul, Suceava şi-au anulat etapele, iar noi împreună cu sprijinul Consiliului Judeţean, a 

Jandarmeriei şi a Direcţiei de Sănătate Publică, am putut să  ţinem această competiţie fără să avem nici un 

caz de covid după eveniment. Este un eveniment care ne pune atât în ochii Federaţiei Internaţionale cât şi 

a presei centrale din România. Avem transmisiuni în direct care probabil că după atâţia ani, v-aţi obişnuit. 

Anul acesta avem 7 ore de transmisiune live din centrul oraşului Bacău, de la pista de karting de la 

Vermeşti şi  probele de la Moineşti. Este un eveniment care aduce în Bacău mulţi bani, la ceea ce 

înseamnă cazări, restaurante şi altele. Vă mulţumesc şi vă aşteptăm pe 3-4 iulie la Raliul Moldovei. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Cel mai important lucru pe care trebuie să-l avem în vedere 

din aceste două proiecte, este  faptul că facem ca Bacăul să fie cunoscut  nu numai la nivel naţional dar şi 

faptul că vin din afară competitori sportivi, care dacă această asociere va fi organizată corect, nu face 

decât să aducă şi mai mulţi competitori pentru anii următori.  
 

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

în unanimitate.  
 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu x   

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica x   

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana x   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel x   

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică x   

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion x   

21. Mititelu Mihai x   

22. Nechita Neculai x   

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar x   

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana x   

30. Poșa Irina Diana x   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius x   

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin x   

37. Vreme Valerian x   
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♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Sunt 13 plângeri prealabile de respingere şi aş avea 

următoarea propunere: pentru că aceste proiecte de hotărâre au exact aceeaşi formă ca şi plângerile 

prealabile şi aceiaşi justificare, să avem o singură dezbatere. Sunt convins că vor exista intervenţii pe 

aceste proiecte de hotărâri, să avem o singură dezbatere pe aceste proiecte, pe argumente şi după care să 

trecem în mod succesiv la votarea acestora dacă sunteţi deacord? 
 

◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi suplimentare. Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de comuna Măgirești. 
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: O rog pe doamna secretar general al judeţului Zară Elena 

Cătălina să prezinte referatul de aprobare. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
 

 ♣ Dl Fechet Mircea, deputat PNL: Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, doamnelor şi 

domnilor consilieri judeţeni, nu m-aş afla astăzi aici, dacă nu ne-am confrunta cu o situaţie inedită. 

Bănuiesc că ştie toată lumea despre ce este vorba, respectiv proiectele dumneavoastră de respingere a 

plângerilor prealabile făcute de către primarii PNL, în legătură cu sumele alocate. Pe de o parte suma de 

la dispoziţia consiliului judeţean de 6% şi pe de altă parte sumele alocate drumurilor comunale din judeţul 

Bacău. Să ştiţi domnule preşedinte, că atunci când am analizat proiectele de hotărâre pe care le-aţi 

comunicat consilierilor judeţeni, am avut pentru un moment impresia că în sfârşit în judeţul Bacău, intrăm 

într-o stare de normalitate, respectiv aceea în care dincolo de culoarea politică a fiecărui primar, pentru că 

până la urmă cetăţenii de la Ardeoani, Măgireşti, Buhoci, Cleja şi multe alte comune, sunt mai puţin 

interesaţi despre dezbaterile noastre politice din consiliul judeţean şi am avut pentru o secundă senzaţia că 

în judeţul Bacău, în sfârşit, tratăm locuitorii judeţului Bacău, aşa cum trebuie, în funcţie de nevoile 

fiecărei comunităţi alocăm şi resursele. Să ştiţi că într-un fel semăna domnule preşedinte propunerea 

dumneavoastră iniţială pe care am lăudat-o chiar împreună cu colegii mei, semăna dacă vreţi, cu situaţiile 

care se întâmplă la finanţările din fondul de mediu, unde dacă ne uităm la judeţul Bacău, nimeni nu poate 

să spună că la finanţările din fondul de mediu se ţine cont de culoarea politică,  pentru că primarii de la 

toate partidele politice, au suficiente proiecte, la fel cum la proiectele finanţate de Compania Naţională de 

Investiţii dacă ne uităm, o să regăsim proiecte finanţate pentru toţi primarii şi toate partidele politice. 

Dacă ne uităm la proiectele de gaze, deja urmează să se semneze un proiect de finanţare foarte mare şi 

este vorba chiar de o primărie PSD şi nu este nicio tragedie pentru că Guvernul României, înţelege că 

resursele trebuie alocate în funcţie de nevoi.  Însă  mă aflu astăzi aici rugându-vă  în numele cetăţenilor 

celor 22 de comune ale PNL care astăzi primesc zero lei la reparaţii pentru drumurile comunale şi să ştiţi 

că şi ei au gropi, au maşini ş.a.m.d. şi nu are rost să lungesc foarte mult, pentru că sunt convins că  mai 

aveţi şi alte lucruri de discutat. Vă rog în numele acelor cetăţeni, să admiteţi plângerile prealabile ale 

acestor primării şi până la urmă să nu faceţi altceva decât să alocaţi aşa cum aţi propus iniţial, sume şi 

pentru aceşti cetăţeni.  

Vă rog domnule preşedinte să nu trataţi locuitorii judeţului Bacău pentru că aici vorbim de bani 

publici, vorbim despre bugetul consiliului judeţean, nu vorbim despre puşculiţa PSD din care trebuie 

hrăniţi exclusiv primarii PSD pentru că până la urmă avem sute de mii de locuitori în acest judeţ care 

fiecare trebuie să beneficieze de condiţii serioase de viaţă. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă mulţumesc pentru intervenţie. Pentru că dumneavoastră v-

aţi adresat doar mie, se vede clar că nu s-a înţeles mecanismul pe care îl avem de ani de zile. Mecanismul 

se referă la puterea executivă şi puterea deliberativă. Noi am venit cu o propunere şi deliberativul a 

hotărât. Acesta este un aspect. Al doilea aspect: să ştiţi că acest precedent pe care dumneavoastră l-aţi 

evocat, a fost un precedent dat de un alt precedent din luna decembrie în care localităţile pe care 

dumneavoastră le-aţi enumerat aici, au fost singurele care au primit fonduri în defavoarea celorlalte 

localităţi. Un alt punct aş vrea să-l subliniez, să ştiţi că repartizarea sau modul de repartizare putea fi 

corectat din capul locului din punct de vedere guvernamental, dacă  nu se aplica nicio excepţie de la 

Legea 273, art.33 şi 34, care stabileau clar nişte criterii prin care se alocau aceşti bani pentru fiecare 

localitate de la nivelul întregii ţări şi cred că lucrurile acestea ar fi fost rezolvate elegant, fără nici o luptă 

politică sau de altă natură. Vreau să mai specific un lucru, că resursele alocate (dumneavoastră v-aţi 
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referit la cetăţeni, eu mă refer la zona de primărie)  fiind atât de mici sumele repartizate de la nivelul 

Guvernului, nu acoperă nici măcar 1% din necesităţle pe care toate primăriile le au, dar în schimb această 

alocare, a încercat să echilibreze bugetul şi este dată prin votul deliberativului. În mod evident dacă există 

un amendament de respingere sau de aprobare a acestor hotărâri, deliberativul decide. Aş mai face o 

singură remarcă: am primit 13 plângeri prealabile, vreau să felicit Instituţia Prefectului pentru că există o 

colaborare extraordinară între cele 13 localităţi şi Instituţia Prefectului. Am recunoscut, lucrând la această 

instituţie, exact modalitatea de redactare a unui document din cadrul Instituţiei Prefectului. Toate 

documentele au un anumit tip şi am recunoscut la toatele celelate documente un copy paste, nu mă refer la 

documente ci la modul de scriere. Trebuie să felicit în mod deschis. Noi nu am avut parte, când eram eu 

subprefect şi doamna Maricica Coşa prefect, nu am avut parte de o asemenea colaborare extraordinară. 

Este doar o remarcă. Nu este răutăcioasă dar nu pot să n-o sesizez ţinând cont de faptul că am trecut prin 

acea instituţie, o instituţie pe care eu o apreciez şi o respect.  

♣ Dl Pravăţ Silviu Ionel, consilier: Domnule preşedinte, ca de obicei încercaţi să aplanaţi 

anumite conflicte. Dragi colegi, l-aş întreba pe domnul deputat Fechet: în decembrie era ministru când s-a 

aprobat  acel certificat de buget şi s-a dat doar la primăriile PNL, fără nici măcar un leu la primăriile 

PSD? Nici un leu nu s-a dat domnule deputat Fechet. Să înţeleg că bugetul consiliului judeţean, este 

puşculiţa PSD iar bugetul Guvernului României este puşculiţa PNL?  Asta vreţi să spuneţi? Am uitat să 

vă felicit şi să vă urez la mulţi ani de ziua partidului şi de ziua domnului preşedinte Orban. Ne pare rău că 

nu am fost prezenţi şi noi, ca să putem  respira un aer fără mască în interior. Domnule Fechet, îmi pare 

rău, sunteţi tânăr, sunteţi ca şi noi tineri, majoritatea,  dar ne daţi dovadă de o ipocrizie exact ca în cazul 

gunoiului  de la Sascut. Vedeţi gunoiul de la Sascut, dar nu vedeţi dejecţiile care se scurg în Trotuş de la 

Comăneşti. Felicitări, să sperăm că nu veţi mai repeta. 

  ♣ Dl Fechet Mircea, deputat: Intervin doar că mi-a fost pronunţat numele. Nu am vrut să intru 

în chestiuni tehnice, aş fi vrut să fie o discuţie de principiu dar dacă vreţi, pentru dumneavoastră personal 

dacă tot discutăm despre cifre, o să vă dau un singur exemplu: comuna Valea Seacă a primit în anul 2019, 

459 de mii lei din cotele defalcate la dispoziţia consiliului judeţean, 300 de mii lei la drumuri şi într-

adevăr a primit 0 lei de la Guvernul României în decembrie 2020. În total a primit un milion 459 de mii 

de lei în 2 ani şi dacă ne uităm la comuna Zemeş, comuna care spre deosebire de comuna Valea Seacă (e 

adevărat că are mai puţini asistaţi social), este adevărat că este şi un pic mai dezvoltată dar dacă ne uităm 

ce a primit în ultimii doi ani de zile de la consiliul judeţean şi de la Guvernul României, a primit 116 mii 

odată, 50 de mii încă odată şi a primit şi de la Guvernul Ludovic Orban,  din care am făcut şi eu parte, 

210 mii lei adică 2 miliarde domnule Pravăţ, prin Hotărârea de Guvern din decembrie. În total, spre 

deosebire de  Valea Seacă care a primit un milion 500 de mii lei, în total în 2 ani de zile comuna Zemeş a 

primit 376 de mii lei. Dacă dumneavoastră credeţi că puteţi să daţi exemplu pentru 2 miliarde lei, care au 

primit în decembrie primarii PNL, să-mi spuneţi, că împărţiţi de ani de zile exclusiv la PSD bani şi să ne 

mai  şi certaţi pe urmă. Iertaţi-mă că vă spun, sunteţi tânăr ca şi mine, dar sfatul meu este să analizaţi cu 

mai multă atenţie pentru că aici nu aveţi dreptate. 

♣ Dl Pravăţ Silviu Ionel, consilier: Domnule deputat Fechet, iar daţi dovadă de ipocrizie. Îmi 

pare rău să zic asta. Dumneavoastră ne spuneţi ce sume au primit ca şi cum Valea Seacă nu ar fi avut 

nevoie de ele? Nu merita să primească? Ar fi meritat Zemeşul?, care vă rog să verificaţi ce venituri are. 

Comparaţi cu Zemeş care are alte venituri?  Câtă nevoie are Zemeşul şi câtă nevoie are Valea Seacă? 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Aceste dispute legate de faptul, cum? cât? ce?  atâta timp cât 

sunt lăsate în deliberativ hotărăşte majoritatea. Asta este diferenţa. Că sunt argumente pro şi contra, 

fiecare consilier judeţean reprezintă o zonă. Este votat de un număr de cetăţeni pe care îi reprezintă în 

consiliul judeţean, ca atare şi modul prin care se deliberează din punctul acesta de vedere, este reflecţia 

unei hotărâri de consiliu judeţean care trebuie respectată. Legat de cât şi cum s-a dat şi au primit toate 

comunele, eu am propus şi am să dau câteva exemple ca să vedeţi că nu doar din partea PSD se sprijină o 

anumită zonă. Sunt proiecte extrem de importante la nivelul Oneştiului - 25 de milioane lei. Noi am avut 

total buget 27 de milioane lei. La nivelul municipiului Bacău, o să vedem care este estimarea la  

străpungere. Vor fi proiecte şi la nivelul municipiului Moineşti, sunt zone mult mai mari în care se alocă  

mai mulţi bani decât ceea ce spuneţi dumneavoastră, că s-au dat 200 milioane lei, 500 mii lei care ştim 

foarte bine, că se duc spre aceste zone ca să se echilibreze anumite cheltuieli  şi nu se duc numai în zona 

în care cetăţenul să simtă direct. Ştiţi că dacă vrem o dezvoltare la nivelul judeţului Bacău şi vorbim la 

nivelul UAT-urilor, vorbim de proiecte şi cred că cel mai bun exemplu şi care poate fi concludent,  sunt 
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PNDL-urile, care nu s-a ţinut cont de nicio culoare politică şi asta dezvoltă infrastructura judeţului Bacău, 

dezvoltă localităţile şi sunt PNDL 1, PNDL 2. Să sperăm că o să mergeţi mai departe cu PNDL 3 care s-a 

văzur că este extrem de eficiet şi eu aici mă rezum  a mai interveni la această zonă, să las deliberativul să 

stabilească. 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Într-adevăr executivul trebuie să adopte şi să pună în 

practică ce hotărăşte deliberativul, dar trebuie respectată şi legea domnule preşedinte. A argumentat 

doamna secretar general al judeţului, motivul pentru care se propune  respingerea plângerilor prealabile 

dar nu aţi dus argumentaţia  până la capăt. Despre proiectul privind sumele pentru reparaţia drumurilor nu 

aţi spus nimic. Aţi spus că din aproape aceleaşi motive ca şi la Hotărâea nr.42 trebuie respinsă şi 

Hotărârea nr.43 numai că acolo lucrurile stau altfel. Dacă la primul, deliberativul stabileşte oportunitatea, 

modul în care se alocă este voinţa politică, este act politic, aici legea spune deja altfel. Banii se dau în 

funcţie de numărul de km comunali şi starea drumurilor. Iniţiatorul amendamentului dacă vă uitaţi în 

procesul verbal, spune că amendamentul pe care îl propune este în scopul echilibrării dezechilibrului creat 

de Guvern. Ori nu se poate argumenta în felul acesta. Puteam să argumentăm că sunt mai mulţi km într-o 

parte, starea drumului este mai bună sau mai rea, dar acesta nu este un argument. Legea spune foarte clar: 

art.4, lit.c – „se dau în funcţie de lungimea şi starea drumurilor”, ori noi ne aflăm într-o anumită situaţie 

care nu ştiu cum o s-o rezolvăm. Trebuie să găsim o soluţie pentru că aţi dat bani acolo unde nu sunt 

drumuri comunale clasate conform HG 540 şi nu aţi dat bani acolo unde sunt. Este interesant pentru că în 

prima propunere pe care a făcut-o executivul nu se dădeau bani la 3 comunităţi. Era vorba de Dămieneşti, 

Berzunţi şi Geoseni, ori prin amendament, Geoseni nu primeşte bani pentru că  trebuia echilibrat  acel 

dezechilibru creat de Guvern, în schimb Berzunţi şi Dămieneşti primesc bani. Dacă nu au drumuri 

comunale clasate, aceşti bani trebuie returnaţi. Este o eroare, dacă se respectă legea. Am descoperit şi o 

eroare materială la primul proiect, la proiectul 42. În amendamentul făcut de domnul consilier Pravăţ, s-a 

repartizat suma de 27 de mii 134 mii lei UAT-urilor rurale, după o anumită logică a dânsului, în funcţie 

de cât au venituri,  în schimb nu a făcut vorbire despre banii care erau alocaţi celor 3 comunităţi urbane: 

Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic Moldova. Ori după logica oricărui amendament, se modifică ceea ce 

propune iniţiatorul amendamentului. Nevorbind nimic despre Comăneşti, Slănic Moldova şi Dărmăneşti 

înseamnă  că au rămas cu acele sume cu care erau prinse în proiect şi atunci ne trezim în situaţia că 

practic prin proiect s-au dat 28 de mii 117 mii lei, adică cei 27 de mii 134 mii lei care s-au alocat 

comunităţilor urbane, plus 1589 de mii lei ale oraşelor Comăneşti, Slănic Moldova şi  Dărmăneşti. Deci 

aici trebuie făcută o corecţie. Amendamentul trebuie formulat, trebuie repus în discuţie. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşed nte: Ştiţi că se depune în scris. 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Nu ştiu cum se remediază. Aşadar, având în vedere că s-a 

încălcat flagrant legea în cazul hotărârii nr.43 privind sumele alocate drumurilor comunale, grupul liberal 

voteză împotriva acestui proiect şi cere celorlalţi consilieri din consiliul judeţean, să reflecteze dacă este 

oportună această respingere a plângerilor prealabile. Deci, ar trebui reglementat aşa cum prevede legea. 

♣ Dl  Vreme Valerian, consilier: Domnule preşedinte, dragi colegi, am venit după o campanie 

electorală destul de dură cu frustrări, cu probleme, etc. Ne-am manifestat în şedinţele trecute dar la 

jumătate de an, încontinuare se vede aceeaşi încrâncenare, aceleaşi cuvinte urâte, nu este bine.  Suntem 

trimişi de băcăuani să dezbatem anumite probleme şi să găsim şi cuvintele adecvate. Astăzi am auzit 

cuvântul ipocrit adresat unui ministru, unui deputat în acest for, nu este posibil acest lucru. Aş vrea ca 

încet, încet, să renunţati la frustrări şi să vă întoarceţi la votul pe care vi l-au dat băcăuanii, să vă 

manifestaţi cum am spus: ca oameni care dezbat lucrurile, nu ca oameni care exprimă frustrări. Vreau să 

mulţumesc astăzi domnului deputat Fechet, că a venit să susţină o problemă, dar daţi-mi voie să vă expun 

şi o altă faţă a acestei probleme. Să spunem că în decembrie a fost o nedreptate. Noi cu ce am răspuns? 

Tot cu o nedreptate şi dacă mă uit la Izvorul Berheciului, la Oneşti, nu au primit nici în decembrie şi nu 

au primit nici de la consiliul judeţean. Astunci ce să spunem? Cum ne uităm noi în ochii cetăţenilor, când 

mergem noi acolo? Mergeţi şi dumneavoastră cei de la PSD şi cei de la PNL. Cum se uită? Ce le 

motivează? Din acest punct de vedere, eu cred că trebuie să revenim la normalitate şi să ne uităm la tot 

judeţul, la nivel de sistem şi să uităm politica pentru că şi la Izvorul Berheciului şi la Oneşti, Ştefan cel 

Mare sunt tot băcăuani. 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Doresc foarte mult să precizez faptul 

că o reparaţie a amendamentului nu există, (o instituţie a reparaţiei amendamentului nu există) dar în 

schimb există posibilitatea ca amendamentul să fie atât verbal în şedinţă publică cât şi cel care l-a iniţiat. 
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Acel amendament să fie depus în forma scrisă, lucru pe care îl am sub adresă înregistrată şi că astfel am 

reuşit să şi-l completăm. Dacă aţi văzut, şedinţa este  înregistrată şi am reuşit împreună cu aparatul tehnic 

să notăm la fiecare UAT şi tocmai pentru a nu fi nici un fel de problemă în privinţa asta am solicitat 

iniţiatorului să ne depună în forma scrisă, lucrul care s-a şi întâmplat. Adresa care  stă la baza formulării 

ulterioare a hotărârii în sine. Pentru domnul consilier Vreme, care a spus că s-au folosit cuvinte tari  

precum ipocrizie, textul din DEX zice aşa: ipocrizie înseamnă atitudinea celui ipocrit, prefăcătorie, 

făţărnicie, falsitate şi dacă citesc frustrare, înseamnă a lipsi pe cineva în special  chiar statul sau instituţia 

lui de un drept sau de un bun, a păgubi, a înşela, a frustra. Se pare că tăria cuvintelor este puţin invers 

decât cea bahică.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am de răspuns referitor la modul de intervenţie sau la modul 

de desfăşurare a şedinţelor de consiliu judeţean. Noi avem în lucru şi trebuie să avem în vedere cum să 

adoptăm regulamentul de funcţionare a consiliului judeţean şi aş dori pe această cale, să impulsionăm un 

pic lucrul la acest regulament, în aşa fel încât să avem în vedere toate aspectele prevăzute în Codul 

administrativ. Acolo spune şi modul de adresare şi modul cum se dă cuvântul, cum se limitează şi când se 

fac intervenţiile, dacă nu se fac la obiect, dacă se fac la obiect şi vreau să rămânem în zona în care ne-am 

întâlinit adică să adoptăm hotărâri şi nu dispute. 

♣ Dl Panfil Gelu Ionuţ, vicepreşedinte: Domnule Vreme, aţi afirmat mai devreme că Oneştiul nu 

a primit nimic. Eu cred că  din când în când ar trebui să vă mai consultaţi cu colegul dumneavoastră de 

partid, domnul Laurenţiu Neghină, care deşi a avut un start dificil, a înţeles până la urmă că trebuie să fie 

o colaborare cu factorii de decizie atât la nivel local, cât şi judeţean. Am avut o discuţie prealabilă cu 

dumnealui, în care dumnealui şi-a exprimat dorinţa de a nu primi bani prin consiliul judeţean ci mai 

degrabă să facem parteneriate. Prin urmare, municipiul Oneşti este beneficiarul celui mai important acord 

de asociere din judeţ la acest moment, dacă stăm şi ne uităm la şedinţele anterioare. Deci eu cred că 

discuţia privind alocarea la Oneşti, nu este una justificată, având în vedere opţiunea şi discuţiile pe care 

le-am avut cu primarul Oneştiului. 

♣ Dl Melinte Ion, consilier: Domnule preşedinte, eu aş vrea să vă felicit pe dumneavoastră şi pe  

Guvernul României, că prin greşeala Guvernului aţi reparat printr-o altă greşeală. Vizavi de ce spunea 

domnul vicepreşedinte de Oneşti, discuţiile au fost după împărţirea bugetul nu înainte, deci a primit zero 

lei atunci, iar Izvorul Berheciului la fel, nu a primit nici un leu. Am să folosesc numele domnului deputat 

Fechet şi la modul cum se lucrează în consiliul judeţean. Sper să nu mai ia cuvântul şi ei, că i-am folosit 

numele. Pe domnul consilier Pravăţ nu-l mai acuzaţi că el este nevinovat chiar vreau să-i iau apărarea 

pentru că el a primit o hârtie şi a fost obligat s-o citească şi acesta este respectul în consiliul judeţean. 

Deci el a venit cu hârtia pregătită de comun acord cu dumneavoastră, iar doamna secretar care dă replici 

la toţi şi e atotştiutoare, cred că ar trebui să candideze şi după aceea să dea replici la unii şi la alţii. Ea cred 

că ar trebui să vorbească pe lege şi atât. 

♣ Dl Pravăţ Silviu Ionel, consilier: Domnule Melinte, nu ştiu ce să vă zic, să vă aduc aminte când 

eraţi în partea stângă, eraţi la prezidiu, eraţi cu funcţii în biroul judeţean PSD, sau să-mi aduc aminte de 

alte vremuri? Chiar dacă sunt tânăr domnule Melinte, nu am mintea atât de odihnită ca a dumneavoastră.  

Dumneavoastră văd că aveţi  mult timp liber să vă imaginaţi şi să le credeţi pe toate. Eu fac parte dintr-o 

echipă şi mi-am asumat rolul de om politic şi răspund în faţa celor care merită. Din păcate dumneavoastră 

nu meritaţi nici măcar să fiţi pomenit. Chiar nu înţeleg ce căutaţi în acest for deliberativ. Nu înţeleg ce 

interese susţineţi dumneavoastră, nu înţeleg cine sunteţi dumneavoastră acum. După ce aţi trecut prin 

atâtea partide, v-aţi folosit de fiecare partid în parte, doar ca să aveţi un scaun.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Haideţi să rămânem la subiect nu în afara lui. 

♣ Dl Munteanu George Daniel, consilier: Două lucruri aş vrea să menţionez. În primul rând aş 

avea rugămintea la domnul consilier Olteanu, când va face amendamentul la hotărârea consiliului 

judeţean, să treacă şi suma datorată statului ca să putem împărţi banii mai echitabil. Vă asigur că domnul 

Pravăţ, nu a primit nicio foaie aşa cum văd că vin săgeţi, departe de mine gândul de a lansa jigniri sau 

atacuri personale. Vă felicit domnule preşedinte, pentru proiectul cu aeroportul şi-l îmbrăţişez cu mare 

drag şi eu, cred că o să-l duceţi 100% la bun sfârşit aşa cum aţi făcut şi cu modernizarea aeroportului şi 

strada care leagă aeroportul acum,  dar am avut colegi care au o altă viziune şi asta mă doare că vine din 

partea unui fost ministru, care în mandatul său a avut o viziune să construiască o fabrică de piese 

ansamblate NOKIA la Cluj. Nu a avut viziunea s-o facă în judeţul din care provine, în judeţul Bacău. 
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♣  Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Nu am înţeles de la doamna secretar general, motivul 

pentru care trebuie să respingem plângerile prealabile la hotărârea nr.43 cea cu sumele pentru drumuri. 

Daţi-mi nişte argumente. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Le aveţi în referatul de aprobare. 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: În referatul de aprobare nu este nici un argument referitor la 

acest proiect de hotărâre. 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Este argumentat de la cap la coadă 

vizavi de faptul că a fost votată aproape în unanimitate, acolo am exemplificat şi am dat în paranteză 

exact numărul de voturi. Asta înseamnă foarte mult iar domnul preşedinte a accentuat foarte bine că nu se 

poate imixtiona în puterea deliberativului. 

 ♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Dar cu respectarea legii, cum stăm? care spune că banii se 

alocă în funcţie de lungimea drumului şi starea acestuia. Aşa spune legea. Alocarea se face în funcţie de 

lungimea drumului şi starea acestuia. 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Am spus un lucru şi presupun că această plângere prealabilă 

va fi respinsă şi atacată în instanţă. Da? Atunci vom vedea dacă s-a respectat sau nu legea. 
 

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

cu 22 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se 

abţine). 
  

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu  x  

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana  x  

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel  x  

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică  x  

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion  x  

21. Mititelu Mihai  x  

22. Nechita Neculai  x  

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar  x  

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana  x  

30. Poșa Irina Diana  x  

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius  x  

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin  x  

37. Vreme Valerian           x  

◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea   

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de comuna Racova. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 22 

de voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se abţine). 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu  x  

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana  x  

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel  x  

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică  x  

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion  x  

21. Mititelu Mihai  x  

22. Nechita Neculai  x  

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar  x  

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana  x  

30. Poșa Irina Diana  x  

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius  x  

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin  x  

37. Vreme Valerian  x  
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◄ Se trece la punctul  7 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă  referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de comuna Traian. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 22 

de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se abţine). 
 

Domnul consilier Melinte Ion, domnul consilier Vreme Valerian, doamna consilier Poşa Irina 

Diana şi doamna consilier Cristea Tina Oana au părăsit şedinţa). 
 

 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu  x  

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana -   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel  x  

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică  x  

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion -   

21. Mititelu Mihai  x  

22. Nechita Neculai  x  

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar  x  

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana  x  

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius  x  

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin  x  

37. Vreme Valerian -   

◄ Se trece la punctul  8 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de comuna Găiceana. 

 Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

22 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se abţine). 

Domnul consilier Melinte Ion, domnul consilier Vreme Valerian, doamna consilier Poşa Irina 

Diana şi doamna consilier Cristea Tina Oana au părăsit şedinţa). 
 

 
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
consilier județean 

Votat 
PENTRU 

Votat 
ÎMPOTRIVĂ 

ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu  x  

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana -   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel  x  

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică  x  

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion -   

21. Mititelu Mihai  x  

22. Nechita Neculai  x  

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar  x  

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana  x  

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius  x  

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin  x  

37. Vreme Valerian -   

◄ Se trece la punctul  9 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea   

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 
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împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de comuna Oituz. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

22 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se abţine). 

Domnul consilier Melinte Ion, domnul consilier Vreme Valerian, doamna consilier Poşa Irina 

Diana şi doamna consilier Cristea Tina Oana au părăsit şedinţa). 
 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu  x  

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana -   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel  x  

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică  x  

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion -   

21. Mititelu Mihai  x  

22. Nechita Neculai  x  

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar  x  

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana  x  

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius  x  

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin  x  

37. Vreme Valerian -   

◄ Se trece la punctul  10 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivance  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de comuna Urecheşti. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

22 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se abţine). 

 

Domnul consilier Melinte Ion, domnul consilier Vreme Valerian, doamna consilier Poşa Irina 

Diana şi doamna consilier Cristea Tina Oana au părăsit şedinţa). 
 
 

 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu  x  

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana -   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel  x  

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică  x  

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion -   

21. Mititelu Mihai  x  

22. Nechita Neculai  x  

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar  x  

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana  x  

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius  x  

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin  x  

37. Vreme Valerian -   

 

◄ Se trece la punctul  11 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea 

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de comuna Măgura. 
 



28 

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

22 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se abţine). 

Domnul consilier Melinte Ion, domnul consilier Vreme Valerian, doamna consilier Poşa Irina 

Diana şi doamna consilier Cristea Tina Oana au părăsit şedinţa). 
 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu  x  

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana -   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel  x  

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică  x  

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion -   

21. Mititelu Mihai  x  

22. Nechita Neculai  x  

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar  x  

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana  x  

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius  x  

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin  x  

37. Vreme Valerian -   

◄ Se trece la punctul  12 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de comuna Ardeoani. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

22 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se abţine). 

Domnul consilier Melinte Ion, domnul consilier Vreme Valerian, doamna consilier Poşa Irina 

Diana şi doamna consilier Cristea Tina Oana au părăsit şedinţa). 
 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu  x  

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana -   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel  x  

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică  x  

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion -   

21. Mititelu Mihai  x  

22. Nechita Neculai  x  

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar    

26. Panfil Gelu x x  

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana  x  

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius  x  

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin  x  

37. Vreme Valerian -   

◄ Se trece la punctul  13 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de comuna Mănăstirea Caşin. 

 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
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 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă cu 

22 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se abţine). 

Domnul consilier Melinte Ion, domnul consilier Vreme Valerian, doamna consilier Poşa Irina 

Diana şi doamna consilier Cristea Tina Oana au părăsit şedinţa). 
 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu  x  

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana -   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel  x  

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică  x  

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion -   

21. Mititelu Mihai  x  

22. Nechita Neculai  x  

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar  x  

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana  x  

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius  x  

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin  x  

37. Vreme Valerian -   

◄ Se trece la punctul  14 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de comuna Gioseni. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

22 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se abţine). 

Domnul consilier Melinte Ion, domnul consilier Vreme Valerian, doamna consilier Poşa Irina 

Diana şi doamna consilier Cristea Tina Oana au părăsit şedinţa). 
 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 

președinte 
x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurențiu  x  

4. Budacă Vasile x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana -   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel  x  

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică  x  

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion -   

21. Mititelu Mihai  x  

22. Nechita Neculai  x  

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar  x  

26. Panfil Gelu x   

27. Patriche Emilian x   

28. Pravăț Silviu Ionel x   

29. Popescu-Gagiu Ştefana  x  

30. Poșa Irina Diana -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius  x  

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin  x  

37. Vreme Valerian -   

◄ Se trece la punctul  15 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de comuna Luizi Călugăra. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

22 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se abţine). 
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Domnul consilier Melinte Ion, domnul consilier Vreme Valerian, doamna consilier Poşa Irina 

Diana şi doamna consilier Cristea Tina Oana au părăsit şedinţa). 
 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

1. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

2. Andrieș Ionuț x   

3. Boca Laurenți          x  

4. Budacă Vasil x   

5. Coșa Maricica   x 

6. Cosma Elena x   

7. Cristea Tina Oana -   

8. Cucerescu Ion x   

9. Droiman Alexandru x   

10. Enea Pavel Iulian x   

11. Egarmin-Ana-Maria x   

12. Filip Daniela x   

13. Gavriliu Adrian x   

14. Grițcu Gabriel  x  

15. Hîrțescu Roxana x   

16. Isvoran Vasile x   

17. Iftime Florentin absent   

18. Marcu Costică  x  

19. Munteanu George x   

20. Melinte Ion -   

21. Mititelu Mihai  x  

22. Nechita Neculai  x  

23. Necula Cosmin x   

24. Nistor Adrian x   

25. Olteanu Petre-Cezar         x  

26. Panfil Gel        x   

27. Patriche Emilia x   

28. Pravăț Silviu Ione x   

29. Popescu-Gagiu Ştefan  x  

30. Poșa Irina Dian -   

31. Pleșca George Bogdan  x   

32. Pădureanu Stelian x   

33. Pîslaru Marius  x  

34. Scripăț Constantin x   

35. Țaga Aurelia x   

36. Șova Sorin  x  

37. Vreme Valerian -   

◄ Se trece la punctul  16 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea  

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de comuna Livezi. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

22 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se abţine). 

Domnul consilier Melinte Ion, domnul consilier Vreme Valerian, doamna consilier Poşa Irina 

Diana şi doamna consilier Cristea Tina Oana au părăsit şedinţa).  
 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

38. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu  x  

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica   x 

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana -   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel  x  

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Iftime Florentin absent   

17. Marcu Costică  x  

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai  x  

21. Nechita Neculai  x  

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar  x  

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana  x  

29. Poșa Irina Diana -   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius  x  

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin  x  

36. Vreme Valerian -   

 

          ◄ Se trece la punctul  17 al ordinii de zi suplimentare.  Domnul preşedinte Valentin Ivancea   

prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind  respingerea plângerii prealabile formulată 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 42/2021 și împotriva Hotărârii Consiliului Județean 

Bacău nr. 43/2021 de oraşul Comăneşti. 
 

Sunt consultaţi  consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 

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

22 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi o abţinere (doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa se abţine). 

Domnul consilier Melinte Ion, domnul consilier Vreme Valerian, doamna consilier Poşa Irina 

Diana şi doamna consilier Cristea Tina Oana au părăsit şedinţa). 
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

37. 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x   

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu  x  

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica   x 

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana -   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian x   

13. Grițcu Gabriel  x  

14. Hîrțescu Roxana x   

15. Isvoran Vasile x   

16. Iftime Florentin absent   

17. Marcu Costică  x  

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai  x  

21. Nechita Neculai  x  

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar  x  

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana  x  

29. Poșa Irina Diana -   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius  x  

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin  x  

36. Vreme Valerian -   

       ◄ Se trece la punctul  18 al ordinii de zi suplimentare. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă 

cuvâtul doamnei director economic Ştiucă Rodica pentru a  prezenta Raportul, privind  modul de ducere 

la  îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.2 din 10.01.2020 (Raport de follow-up), Bacău, 19 

martie 2021.  

La acest raport nu sunt observaţii. 
 
 

  

◄ Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Valentin Ivancea declară închise lucrările şedinţei  

ordinare a Consiliului Judeţean  Bacău din data de 27.05.2021  pentru care s-a încheiat prezentul proces-

verbal. 

 

 

 
 

 PREŞEDINTE, 

     Valentin IVANCEA                                                   SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                          Dr. Elena Cătălina ZARĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Întocmit, 
                                                                                       Parascovia Buftea

 


