CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 31.10.2012, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare prin Dispoziţia nr.343 din 25.10.2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 32, absentând motivat
domnul vicepreşedinte Năstasă Claudiu, domnul consilier Marcu Costică, domnul
consilier Căsăneanu Gabriel, domnul consilier Bondor Silviu şi doamna consilier
Marchiş Ana.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri,
stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi. Am să dau citire ordinii de zi,
nu înainte de a-l învoi motivat pe domnul vicepreşedinte Năstasă Claudiu care este
plecat într-o delegaţie pentru judeţul Bacău. Deci este învoit motivat. Ordinea de zi este:
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.09.2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe
trimestrul III 2012 al Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

3. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea „George
Bacovia” Bacău şi Centrul de cultură „George Apostu” Bacău, pentru
organizarea şi desfăşurarea proiectului „Simpozionul naţional de estetică,
ediţia a XVIII-a”.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
Sănătăţii pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului: Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Realizări şi perspective în domeniul educaţiei fizice şi
sportului în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european, ediţia a
IV-a”.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii aparţinând
domeniului public al judeţului Bacău şi aflate în administrarea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Bacău.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării demersurilor necesare în
scopul executării lucrărilor de consolidare şi de reparaţii ce se impun pentru
asigurarea funcţionalităţii în condiţii de siguranţă a clădirii Casei memoriale
George Bacovia.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale pe unele
trasee judeţene.
Iniţiator: dl.Claudiu Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării condiţiilor de transport pe
unele trasee judeţene cuprinse în „Programul de transport public de persoane
prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 1 iulie 2008 – 30
aprilie 2013”.
Iniţiator: dl.Claudiu Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii licenţelor de traseu pe unele
trasee judeţene cuprinse în „Programul de transport public de persoane prin
servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 aprilie
2013”.
Iniţiator: dl.Claudiu Năstasă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
nr.195/13.12.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici şi a politicii de tarifare pentru Proiectul „ Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, modificată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.34/04.03.2011.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de
interes judeţean a unor sectoare de drumuri de interes local.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Diverse.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Bacău în
vederea finalizării asocierii pentru realizarea proiectului “Consolidare şi modernizare
Depozit zonal Crucea Roşie – municipiul Bacău, judeţul Bacău”, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 140/2009.
Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Este o hotărâre prin care upgradăm asocierea dintre noi şi o adaptăm foarte bine la
legislaţie, asocierea dintre noi şi Ministerul Dezvoltării pentru realizarea unui obiectiv
asupra căruia ne-am pus de acord cu toţii că vrem să-l susţinem şi să-l finanţăm. Este
vorba de sediul Crucii Roşii, dar din motive care au scăpat la momentul iniţierii acestei
investiţii, trebuie să venim cu o hotărâre prin care să reglăm această problemă şi să
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deblocăm un litigiu financiar care ţine blocat şi un constructor care şi-a făcut treaba şi
conturile Crucii Roşii Bacău. Deci, este un proiect prin care rezolvăm o situaţie ce riscă
să devină alarmantă. Au mai fost proiecte pentru punctul de “Diverse”, dar având în
vedere că până în 15 noiembrie cel târziu ne vom mai întâlni la o şedinţă extraordinară
de Consiliu judeţean pentru rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău
şi pentru alocarea unor sume de bani către consiliile locale din judeţ, am considerat că
acele proiecte mai pot aştepta cel puţin 10 zile. Mizez mult pe capacitatea consilierilor
judeţeni de a se întruni fie şi în regim de urgenţă pentru deblocarea unor proiecte
importante pentru judeţul Bacău, aşa că repet până pe 15 noiembrie cel târziu cu
siguranţă ne vom revedea şi atunci vor intra şi acele proiecte. La acest proiect cu
Crucea Roşie am încercat totuşi să câştigăm două săptămâni pentru că poate fi
important pentru această instituţie.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
Înainte de a intra în ordinea de zi aş vrea să vă aduc la cunoştinţă (pentru că este un
obiectiv important), un subiect care s-a mai discutat în forul Consiliului Judeţean Bacău
şi cred că stârneşte şi bucurie unora dintre colegii noştri, mă gândesc şi la domnul
Ciubotariu şi la domnul Drăgănuţă. Este vorba de podul de pe drumul naţional din satul
Lespezi, comuna Gârleni la care ar trebui să aibă loc săptămâna viitoare licitaţia pentru
execuţie, după lupte seculare care au durat 30 de ani ca să fac un apel la istorie, în sfârşit
acest obiectiv, pe cât de mic, pe atât de important pentru mulţi agenţi economici din
judeţul Bacău, (ştiu 3 sau 4 agenţi economici importanţi din judeţ), firme ca Dedeman şi
Rustrans care pierd lunar sute de milioane de lei pentru că un transport simplu până la
Buhuşi sau până la Piatra Neamţ trebuie să-l facă prin Roman. Deci, repet, pierd sute de
milioane. Este un pod care cred că stresează pe toţi locuitorii judeţului Bacău care au
treabă în comunele Gârleni, Blăgeşti, Racova, Buhuşi sau cei care au treabă în judeţul
Neamţ şi nu numai. Săptămâna viitoare spuneam că ar trebui să aibă loc licitaţia,
spuneam că ar trebui să aibă loc pentru că deşi s-a scos la licitaţie s-au găsit două firme
din Bacău să conteste caietul de sarcini, dar ce este mai frustrant că sunt două firme din
Bacău care nu au lucrat niciodată poduri, nici pe drumuri judeţene, nici pe drumuri
naţionale, dar contestă un caiet de sarcini pentru un obiectiv foarte important şi sper ca
cei de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi să aibă capacitatea de a analiza
cât mai repede ofertele depuse, să ia decizia cea mai bună, să găsească soluţia cea mai
bună din punct de vedere al legii şi să găsească un constructor cu capacitate astfel încât
acest pod în afara faptului că aşteptaţi 6 ani finanţare sperăm să nu dureze 6 ani
execuţia. Şi dacă va fi o firmă serioasă de construcţie, în mod normal acest obiectiv
poate fi terminat în 6 luni sau un an. Sunt două firme din judeţul Bacău, una mai
cunoscută una de care am aflat şi eu când a depus contestaţia, una din ele şi-a retras
contestaţia, una din ele sper să o facă foarte repede astfel încât săptămâna viitoare să se
organizeze licitaţia şi să fie o veste bună nu numai pentru cei din Gârleni, Buhuşi, sau
Racova, ci şi pentru cei din municipiul şi judeţul Bacău care tranzitează acel pod repet
pe cât de mic pe atât de important pentru economia judeţului.
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◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al
şedinţei ordinare din data de 28.09.2012 şi se dă cuvântul doamnei secretar al judeţului
Zară Elena Cătălina.
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretar al judeţului: Potrivit prevederilor art.42
alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe
secretarul supune spre aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere
prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare
procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de
28.09.2012.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
Dl Benea Dragoş, preşedinte: Având în vedere că acesta este un proiect de
hotărâre uzual dar având în vedere că este pentru prima dată când se supune un
asemenea tip de proiect de hotărâre actualului consiliu judeţean, am să o rog pe doamna
director Dogaru să facă un rezumat scurt şi să ne spună care este rostul aprobării
contului de execuţie bugetară de 4 ori pe an la fiecare trimestru, asta pentru că repet este
pentru prima dată în acest for al Consiliului judeţean
Doamna director Elena Dogaru prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2012 al
Consiliului Judeţean Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc, doamnă directoare. Într-adevăr,
sumele pe care le avem de primit de la fondurile europene rambursările ca să le spun pe
româneşte avem dificultăţi asta se întâmplă datorită faptului că eşaloanele 3, 4 şi 5
liniile 3, 4 şi 5 din multe ministere, nu înţeleg sau nu vor să înţeleagă necesitatea mai
rapidă a absorbţiei a fondurilor europene oricât de bine intenţionaţi ar fi miniştrii avem
probleme şi la rambursări la Ministerul Dezvoltării şi la Ministerul Mediului dar suntem
pe cale să le rezolvăm şi să nu punem în pericol realizarea acestor investiţii.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării în forma prezentată şi se aprobă în
unanimitate.
◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea desemnării
nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2012-2016.
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării în forma prezentată şi se aprobă în
unanimitate.
◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău
cu Universitatea „George Bacovia” Bacău şi Centrul de cultură „George Apostu”
Bacău, pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului „Simpozionul naţional de estetică,
ediţia a XVIII-a”.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Stimaţi colegi, nu cred că este vorba de o
participare a publicului la acest simpozion, este vorba în primul rând de personalităţile
care participă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu am spus de participare, am spus de atenţie.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Eu asta am înţeles. De asta spun că este foarte bună
această hotărâre prin personalităţile sale care sunt expuse şi în proiect, aduce un spor de
imagine pentru judeţul Bacău şi este foarte bine organizarea acestui simpozion.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumesc domnule consilier.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău
cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,
Sportului şi Sănătăţii pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului: Conferinţa
ştiinţifică internaţională „Realizări şi perspective în domeniul educaţiei fizice şi
sportului în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european, ediţia a IV-a”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să-l rog pe domnul rector Nedeff să ne
explice puţin ce este cu interdisciplinaritatea învăţământului european. Suma este
simbolică aş îndrăzni să spun, raportat la buget şi raportat la importanţa unui asemenea
eveniment având în vedere calitatea invitaţilor şi temele abordate şi nu vreau să vorbesc
mai mult decât este cazul. L-aş ruga pe domnul rector puţin să ne explice.
♣ Dl Nedeff Valentin, rector, Universitatea V. Alecsandri Bacău: Domnule
preşedinte, domnilor consilieri,este vorba de modulul de interdisciplinaritate care se
abordează acum la nivel european în toate universităţile din România. Trebuie să ne
înscriem în aceste direcţii sau în aceste linii, pentru ca învăţământul să fie aliniat la
cererea europeană. Avem deja multe acţiuni, multe activităţi şi Universitatea noastră
este aliniată la acest învăţământ european, prin sistemul de credite, prin sistemul de
mobilităţi studenţi şi acum avem şi modularizarea planului de învăţământ plus partea de
cercetare ştiinţifică prin aceste congrese internaţionale prin care realizăm şi contactul
acesta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc, domnule rector.
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♣ Dl Nedeff Valentin, rector Universitatea V. Alecsandri Bacău: Mulţumesc şi eu.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor
spaţii aparţinând domeniului public al judeţului Bacău şi aflate în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vreau să vă fac o mică concesiune ca să spun aşa.
Acest proiect a fost înaintat Consiliului judeţean încă de prin luna martie sau aprilie a
acestui an, dar am ezitat în a-l pune pe ordinea de zi pentru că lucrurile nu erau foarte
limpezi şi clare, nu era trecut prin Consiliul de Administraţie, să înţeleg că acum are şi
avizul Consiliului de Administraţie, domnul director economic Popa văd că este aici în
sală. Este vorba de aprobarea închirierii unor spaţii aparţinând domeniului public al
judeţului Bacău şi aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. Dincolo
de faptul că ele pot să producă nişte venituri la bugetul spitalului, (cred că acesta este un
amănunt secundar) eu sper ca toate aceste spaţii să fie de utilitate maximă pentru cei
care trec din nefericire pragul Spitalului Judeţean Bacău, sunt unităţi de alimentaţie
publică şi sigur că acest gen de proiect de hotărâre naşte fel de fel de speculaţii şi de
zvonuri şi de bârfe ca să fiu mai bine înţeles. Vor fi licitaţii, vor fi transparente dar,
repet, eu sper ca aceste obiective să fie şi de interes pentru toţi cei care ajung la Spitalul
Judeţean de Urgenţă.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Observ că garanţia de participare este de
10 lei domnule preşedinte. S-a greşit sau este chiar 10 lei? Garanţia de participare 10
lei, păi dăm drumul aşa, facem OLCHIM-ul aici.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Faceţi propuneri domnul Drăgănuţă!
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Propun garanţia de participare de 1000 de
lei. Deci să vină firmă serioasă. Măcar dacă vii la licitaţie nu vii cu 10 lei. Propun ca
garanţia de participare să fie de 1000 de lei. Cei care sunt serioşi vin, îşi iau banii
înapoi, dar nu poate să fie 10 lei garanţie de participare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Având în vedere amploarea obiectivelor
ştiţi foarte bine că…
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Nu-i nici o problemă. Tocmai de asta
trebuie să fie firme serioase. Oricum 10 lei este o sumă…. Mai degrabă nu o mai
punem. Dăm drumul la liber şi gata. 10 lei este o sumă foarte, foarte mică. Eu am
propus 1000 de lei poate sunt şi alte propuneri putem să le votăm.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc. Cred că este o propunere corectă şi
nu cred că încălcăm nimic dacă propunem 1000 de lei. Da? Bun. Încălcăm? Vă rog.
♣ D-na Antohi Manuela, şef serviciu: Garanţia de participare la licitaţie
reprezintă maxim 2% din valoarea estimată. Dacă pentru 20 de m2 sau 60 de m2 sau 50
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m2 înmulţit cu 8,7 lei trebuie văzut care este totalul şi să punem 2%. Deci se poate
merge cu maxim din ordonanţa 34 vis-à-vis de garanţia de participare. Dar nu poate fi
acum cuantificat ca şi valoare maximală ca 1000 lei.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Calculaţi şi vedeţi.
♣ D-na Antohi Manuela, şef serviciu: 8 lei.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O singură menţiune am. Dacă la comisie se lucra
se putea interpela acolo şi o rezolvam imediat. Domnule consilier Drăgănuţă cred că aţi
fost absent la comisie. Pentru că asta era chiar interpelare de comisie.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Nu am observat atunci am observat acum.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Voiam să spun că dumneavoastră domnule
preşedinte, în expunerea făcută şi scrisă de altfel, aţi prezentat 8,87 de lei pe m2
reprezintă valoarea minimă şi ea poate creşte cât dorim noi. Şi cred că domnul
Drăgănuţă are dreptate şi eu susţin propunerea domnului Drăgănuţă să mergem la 1000
de lei. Că dacă ne ducem pe evaluare maximă…
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu ne dă voie legea.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Da, dar ne ducem pe valoare maxima la licitaţie. De
ce să calculez 2% la 8,87 lei m2, haideţi să calculăm nişte limite.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă aşa spune legiuitorul!
♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Aşa spune legiuitorul. Dacă mărim valoarea pe m2…
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Staţi un pic înseamnă că nu am înţeles eu. Sau nu
mă exprim corect.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: E posibil.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Deci, discutăm în situaţia reală, merg la licitaţie şi
licitaţia este să zic 70 de lei m2 şi deci eu calculez 2% la 70 de lei m2 şi cât iese. Deci
luăm limita maximă până unde se poate ajunge cu licitaţia. În sensul ăsta vreau să spun.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu cred că uitaţi şi interesul meu pentru acest
proiect de hotărâre, eu chiar am să vă supun amânării astfel încât în comisie să-l
dezbateţi împreună cu specialiştii din Consiliul judeţean, şi domnul Drăgănuţă şi
domnul Cautiş vă doresc mult succes cu specialiştii din Consiliul judeţean să faceţi
propunerea să calculaţi 2% şi să evităm discuţiile populiste, da? Eu chiar am să vă
supun amânării acest proiect că nu crapă nimeni dacă îl mai amânăm 10 zile. Tot l-am
mai amânat eu vreo 5 luni.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Bună ziua domnilor consilieri. Văd că este pasionant
acest punct de pe ordinea de zi, suscită interes şi undeva ca să mă exprim mai puţin
academic fiecare gândeşte că aici sunt nişte aranjamente predestinate. Lucrurile cred că
trebuiesc pornite de la următoarea întrebare: Dacă aceste spaţii pe care administraţia
spitalului le închiriază, în ce scop le închiriază? în scopul de a-şi întregi bugetul sau să
vină în întâmpinarea cerinţelor locatarilor spitalului? Pentru că ia uitaţi dumneavoastră,
dacă luăm pe fiecare punct în parte, chioşcul alimentar din faţa pavilionului
administrativ, dumneavoastră ştiţi că, conform normelor actuale, norma de hrană este în
limitele care nu asigură suficiente calorii pentru cei care sunt internaţi. În acest chioşc
se aduce completarea alimentaţiei pe care fiecare pacient şi-o propune. Întrebarea mea
este: Este util sau nu, este util acest chioşc? Părerea mea şi din experienţa pe care o
avem, este că el nu funcţionează de azi, este de ani de zile şi alimentează toate
pavilioanele alea începând de la oncologie, o.r.l. oftalmologie, ginecologie, pediatrie. Al
doilea obiectiv din parcarea spitalului unde este la intrarea principală, sunt chioşcurile
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acelea stradale unde se vând diverse mărfuri inclusiv produse de panificaţie. Cineva,
imediat lipit de fostul liceu pedagogic, doreşte să desfăşoare o activitate comercială tot
pe acest obiect de lucru, de vânzare de produse de panificaţie, care ar completa cererea
pentru bolnavii internaţi în pavilionul principal unde sunt toate secţiile pe cele cinci
nivele. De aici în colo discuţia dacă o punem pur comercială vă accept să ridicaţi şi să
faceţi tot felul de obiecţii dar rugămintea este şi vorbesc în numele pacienţilor, să nu
ajungem în situaţia în care să nu putem să utilizăm pentru motivele pe care vi le-am
spus, pentru bolnavi aceste spaţii. Cine vine acolo şi cine va câştiga licitaţia atâta timp
cât este deschisă, noi ştim foarte bine şi voiam să pun mai devreme o întrebare domnule
preşedinte, pentru podul de dincolo pe care l-am discutat, oare nu întâmplător cineva de
aici pe motive politice şi de ranchiună pune nişte “iepuri” să facă contestaţii aiurea fără
să aibă abilitatea necesară să construiască un pod în activitatea lui. Deci, astfel de
discuţii când se pun problemele generale, pentru asta suntem noi aici aleşi, să venim în
întâmpinarea cerinţelor populaţiei care ne-a ales, nu a restrângerii interesului meschin al
unui grup sau a unei persoane. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest pod a suscitat multe discuţii nu aş vrea să
speculez că cele două societăţi care au contestat caietul de sarcini sunt motivate de
cineva politic chiar m-ar dezgusta la maxim o asemenea variantă, una din societăţi şi-a
retras repede această contestaţie, a doua sper să o facă zilele următoare. Eu îmi doresc
să se organizeze cât mai repede această licitaţie la care să participe cele mai bune firme
repet DRDP Iaşi organizează această licitaţie, eu doar v-am informat ce se întâmplă cu
acest obiectiv şi nu vreau să mă gândesc că aceşti contestatari de profesie sunt şi
motivaţi politic de cineva, indiferent câte discuţii a suscitat acest obiectiv care în sfârşit
are finanţare şi are şi parte de o licitaţie.
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Eu voiam să spun sau să aduc aminte
colegilor mei că majorarea garanţiei de participare este chiar în sprijinul unei licitaţii
corecte şi unei licitaţii care să fie validată din primul tur. Garanţia de participare prin
noţiunea ei, cei care vin la o licitaţie şi licitează aiurea au şansa cu ghilimelele de
rigoare să piardă acei bani. Dacă pierd numai 10 lei, vin şi licitează sume imense, iar
chioşcul din spital nu va fi, domnule doctor! Chioşcul nu va fi niciodată cu garanţie
mică de participare. Atâta timp cât garanţia este mare, obligă pe cei care vin să liciteze
corect cât pot şi atunci şansa noastră ca să avem imediat un chioşc acolo este foarte,
foarte mare. Asta este logica garanţiei de participare. Nu-s nici interese, nici lucruri care
le vedeţi dumneavoastră. Această taxă care se pune, este pentru a proteja licitaţia.
Punem o taxă de doi lei, nu este nici o problemă, vin 20 de firme, vor licita preţuri de
200 de euro/m2, nu-i nici o problemă, dar când îl chemăm să vină să-şi facă treaba acolo
el nu vine. Ce pierde? 10 lei. Asta este logica garanţiei. Nu este alta.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles. Bun. Haideţi să punem punct acestor
discuţii. Oportunitatea pare a nu se pune problema oportunităţii acestor obiective
împreună cu aparatul tehnic al Consiliului judeţean. Domnule Drăgănuţă vă rog la
următoarea şedinţă să stabilim valoarea garanţiei de participare. Nu este nici o tragedie
dacă amânăm acest proiect 10 zile doar pentru a stabili valoarea maximă a garanţiei de
participare, chiar nu este nici un fel de problemă. Vă supun aprobării amânarea acestui
proiect, sub rezerva calculării rapide a acestei garanţii de participare.
Nemaifiind alte observaţii, se supune amânării proiectul de hotărâre şi se aprobă
cu 32 de voturi „pentru” şi un vot împotrivă, respectiv domnul consilier Ichim Mihai.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul doctor, un vot împotrivă. Este important
votul dumneavoastră pentru că este din partea preşedintelui Consiliului de Administraţie
de la spital. Dar tot un vot este.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, m-am săturat de fâşăraiele astea
meschine a unor grupuri interesate numai pe moment de comerţ. Pe mine mă interesează
să asigur condiţii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu-l puteţi bănui nici pe domnul Drăgănuţă.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Dar eu nu m-am adresat domnului Drăgănuţă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar pe cine ? Îl puteţi bănui doar că a vrut să ia
cuvântul în campanie acuma. Altceva nu. Că vrea dânsul să-şi facă chioşc la spital nu
cred.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, vă rog să reţineţi. Dăm banda
înapoi. Eu nu m-am referit la problemele tehnice al caietului de sarcini. Eu am spus
dacă este sau nu este oportun acest lucru. Asta am vrut să spun. Că domnul Drăgănuţă
înţelege altceva, este treaba lui.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar şi dânsul a spus că este oportun şi nu cred că
este exponentul unor grupuri de interese pe chioşcul de la spital.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Nici asta nu am afirmat domnule preşedinte că îmi
ştiu cuvintele.
◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării demersurilor necesare în
scopul executării lucrărilor de consolidare şi de reparaţii ce se impun pentru asigurarea
funcţionalităţii în condiţii de siguranţă a clădirii Casei memoriale George Bacovia.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Pentru că este unul din monumentele cele mai
importante pe care le are judeţul Bacău înscrise în lista monumentelor istorice când
vorbim de Bacovia vorbim de unul din cei care a realizat simbolismul românesc. Ori nu
poate fi păstrat mai bine decât în această locuinţă unde sunt organizate o serie de
manifestări şi care atrage un număr mare de public. Cu această ocazie vreau să mai
spun ceva. Nu de mult cred că anul trecut, după câte ştiţi în Parcul Trandafirilor exista o
salcie sub care Bacovia se oprea şi crea. Primăria Bacău a considerat că această salcie
trebuie să fie tăiată. Şi a fost tăiată. A rămas numai inscripţia şi o salcie de grosimea
unui deget stă lângă această inscripţie. După opinia mea putea să facă un lucru foarte
simplu, consolidarea acelei salcii şi atunci într-adevăr Bacovia era prezent în Parcul
Trandafirilor. Dar oricum prin aprobarea de astăzi consider că se face o corecţie şi îl
punem din nou pe Bacovia aşa cum trebuie într-o casă care să corespundă acestor ani.
Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Oricum dacă domnul Enăşoae
susţine explicit două proiecte iniţiate de mine şi de domnul Brăneanu înseamnă că
suntem pe drumul cel bun amândoi. Vă mulţumesc frumos domnule consilier. Cu salcia
nu ştiu cred că doamna Marcu ar putea să vă dea amănunte, dacă nu mergem mai
departe.
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Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma
prezentată şi se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei director executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee
judeţene.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă cu unanimitate.
◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă
cuvântul doamnei director Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive la
proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării condiţiilor de transport pe unele
trasee judeţene cuprinse în „Programul de transport public de persoane prin servicii
regulate în trafic judeţean, pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 aprilie 2013”.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate
◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii
licenţelor de traseu pe unele trasee judeţene cuprinse în „Programul de transport public
de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 1 iulie 2008 – 30
aprilie 2013”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: S-au înregistrat aceleaşi probleme cu care ne-am
obişnuit. Nu manifestăm nici un fel de toleranţă. Retragem licenţele de traseu. Sigur că
probabil iarăşi ne vom judeca la Târgovişte. Ce să spun, sper ca Ministerul
Transporturilor, indiferent de cine este sau de cine va fi condus să aibă stăruinţa,
capacitatea, tenacitatea şi tăria de a limpezi, clarifica şi simplifica legislaţia pe aceste
trasee, astfel încât să nu mai răspundă vreo 4-5 instituţii de acest transport judeţean, ci
să răspundă una şi clar şi cu o lege mai simplificată şi cu o procedură de retragere a
licenţelor mult mai simplificată. Am mai vorbit despre acest subiect. Ce se întâmplă în
legislaţia din transportul rutier judeţean este un haos strigător la cer şi sper că noul
ministru al transporturilor, noii şefi de la ARR, de la RAR Bucureşti, să aibă capacitatea
de a propune o nouă legislaţie pe aceste subiecte, pentru că efectiv a devenit o batjocură
generală ceea ce face GRUP ATYC, nu numai în judeţul Bacău, ci şi în alte judeţe şi alţi
operatori în alte judeţe. Deocamdată nu avem posibilitatea să luăm măsuri împotriva lor
decât ceea ce este prevăzut în legislaţia actuală. Mergem în instanţă, ne judecăm la
Târgovişte şi vă daţi seama că nu este cel mai comod. Dar până se tranşează definitiv şi
irevocabil în instanţă, din păcate cetăţenii judeţului Bacău, decontează o licitaţie
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organizată şi al cărei câştigător a fost atribuit la Bucureşti. Aşa cum am subliniat şi în
expunerea de motive, la această instituţie Centrul Naţional de Management pentru
Societatea Informaţională Bucureşti atât de pompos denumită dar care a organizat
numai licitaţii defectuoase pentru traficul cel puţin din judeţul Bacău. Nu cred că sunt
voturi împotriva acestui proiect.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.195/13.12.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici şi a politicii de tarifare pentru Proiectul
„
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”,
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.34/04.03.2011.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încadrarea în categoria
funcţională a drumurilor de interes judeţean a unor sectoare de drumuri de interes local.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi pentru că tot vorbeam de drum judeţean nu pot
să nu trec peste faptul că zilele trecute s-a semnat recepţia s-a încheiat practic obiectivul
DJ 252 cel care traversează zona de est a judeţului de la Buhoci până la Huruieşti. Este
un obiectiv pe care consilierii judeţeni l-au susţinut l-au finanţat acolo avem o
rambursare de deblocat. Am un singur personaj pe care aş vrea să-l invit la inaugurarea
de la Răchiţia de acolo celebra Răchiţia care a cauzat atâtea probleme iarna, toamna,
când ploua, ştiţi că acolo se bloca drumul, traficul era destul de îngreunat iar acum nu
cred că vom mai avea probleme de acest gen pentru că au fost făcute toate lucrările
conexe necesare preluării apelor şi evitarea alunecărilor de teren şi mă refer la ultimul
prefect al judeţului Bacău care dădea fel de fel de soluţii peste tot şi a atacat acest
proiect din toate punctele de vedere şi a încercat să-l blocheze doar din simplu fapt că se
apropia campania electorală la locale în 2012. În momentul când vom inaugura acel
obiectiv vă spun sincer că am să-l invit şi pe dânsul şi sper să aibă puterea şi tăria de a
participa la acest eveniment. Trebuie să-mi înţelegeţi şi mie acest moment pentru că la
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câte atacuri am fost supus pentru acel obiectiv, atacuri extrem de subiective şi extrem de
incorecte am şi eu micile momente în care trebuie să mă mai şi descarc.
◄ Se trece la punctul Diverse al ordinii de zi. Domnul preşedinte prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului
Judeţean Bacău în vederea finalizării asocierii pentru realizarea proiectului
“Consolidare şi modernizare Depozit zonal Crucea Roşie – municipiul Bacău, judeţul
Bacău”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr 140/2009.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La punctul Diverse vă spuneam, şi aici vreau să
mulţumesc şi domnului fost prefect Silviu Lefter, domnului consilier Dumitru Bontaş
doamnei director Hăineală, doamnei director Dogaru, care s-au implicat în deblocarea
acestei chestiuni. O situaţie complicată pentru că la momentul respectiv au fost câteva
minusuri în documentaţia iniţială în 2009 prin care am cofinanţat proiectul
,,Consolidare şi modernizare Depozit zonal Crucea Roşie,, - municipiul Bacău, judeţul
Bacău, lucrarea s-a finalizat de mult, constructorul care a câştigat licitaţia organizată de
Ministerul Dezvoltării – o firmă din Tulcea nu şi-a primit banii la timp a acţionat şi în
instanţă. Cu insistenţă din partea celor pe care i-am amintit puţin mai înainte şi le
mulţumesc încă o dată pentru acest lucru. Propunem acest proiect de hotărâre astfel
încât să deblocăm o situaţie care risca să devină explozivă pentru o instituţie, Crucea
Roşie – Filiala Bacău, a cărei utilitate nu cred că o pune nimeni sub semnul întrebării.
Dacă sunt obsevaţii la acest proiect cu menţiunea că noi în bugetul acestui an avem
prevăzută suma astfel încât această plată să fie făcută cât mai repede de către cel care a
făcut treaba acolo.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte : Vă mulţumesc pentru participare la şedinţă şi
pentru faptul că ..... domnul consilier Mihăilă şi-a amintit ceva.
♣ Dl Mihăilă Petrică: Eu aveam o mică observaţie la punctul de ,,Diverse,,.
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vorbeaţi de 252, tot aproape de 252 voi vorbi şi eu
dar de data aceasta de 252C. Având în vedere că ne apropiem de sfârşitul anului şi
probabil că se fac deja primele proiecţii bugetare pentru anul 2013, propun ca în
proiectul bugetului anului 2013 să fie inclusă şi reabilitarea DJ 252C Tătărăşti Corbasca – Pânceşti, obiectiv în legătură cu care am avut deja 4 sau 5 intervenţii pe
parcursul acestui an şi n-am să mai revin asupra motivaţiei pe care probabil o cunosc
toţi colegii noştri. Mă bucur că şi domnul director Palea este prezent aici, astfel încât
propunerea mea va primi susţinerea dumneavoastră bănuiesc că se poate trece la
declanşarea procedurilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice. De
asemenea, l-aş ruga şi aş vrea să-i reamintesc domnului director Palea să facem ceva pe
acest obiectiv până la căderea primelor zăpezi, astfel încât acest drum să fie practicabil
pe parcursul iernii care urmează. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc. Da, e o intervenţie decentă care
merită un răspuns decent. Până la căderea primilor fulgi de zăpadă vom lucra în limita
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creditelor bugetare pe care le-am aprobat. Îmi vine greu să cred şi nu vreau să fac
promisiuni, că în luna noiembrie ne vom apuca noi acuma de cârpit acest drum judeţean
252, nu sunt adeptul intervenţiilor pompieristice. Luna noiembrie cred că va fi o lună
destul de capricioasă, n-o să asfaltăm când vine ninsoarea pentru că vine ninsoarea şi
pentru că nu avem bani şi o să vedeţi asta inclusiv la rectificarea bugetului propriu al
Consiliului judeţean peste o săptămână, iar vis-a-vis de prinderea acestui obiectiv în
bugetul din 2013 domnul consilier Mihăilă aveţi aproape 8 ani sau 7 ani de consilier
judeţea (opt şi jumătate, mulţumesc pentru această corecţie absolut necesară), bugetul
pe 2013 sigur o să-l votăm cu toţii, sunt consilieri din tot judeţul, avem câteva drumuri
judeţene care într-adevăr sunt la limita practicabilului, aici se numără şi acest 252C, dar
mai avem şi drumuri la Gura Văii care este la Răcăciuni dacă vreţi, drumul judeţean de
la Stănişeşti, mai sunt obiective, repet, drumuri judeţene la limita practicabilului şi sigur
că în limita fondurilor pe care le vom avea, vom încerca să le prindem pe toate. Vom
avea şi proiecte europene de cofinanţat în continuare, vom avea şi noi proiecte pe care
ni le dorim să le facem, vom avea opţiuni de luat, decizii de luat, opţiuni de asumat de
fapt pe bugetul 2013 şi sigur că vom face împreună şi atunci nu trebuie susţinerea
exclusivă a cuiva, fie că îl cheamă Palea sau Benea sau indiferent cum. Drumurile
judeţene au fost o prioritate pentru bugetul Consiliului judeţean, oricând alături de
sănătate, alături de educaţie. Împreună vom face acest buget şi sper ca împreună domnul
Mihăilă să ne asumăm ce votăm în ianuarie pentru că aţi uitat că în ianuarie 2012 (şi vă
spun cu toată decenţa) am votat un buget şi în februarie la Zemeş urlam din toţi
rărunchii că de ce nu dăm bani la drumul de la Zemeş sau în altă parte, deşi aprobaserăţi şi dumneavoastră bugetul propriu al Consiliului judeţean. 2013 va fi un an în care nu
va mai fi nici un fel de eveniment electoral aşa că eu cred că nu vom mai avea parte de
asemenea incidente, adică să aprobăm una în ianuarie şi să uităm de la mână pân la gură
în luna februarie ce am aprobat, conştient de acest lucru că eu vă ştiu destul de pregătit
şi ştiaţi foarte bine ce aţi aprobat în ianuarie, dar dumneavoastră şi acelaşi personaj
(ultimul prefect) aţi fost extrem de subiectivi atunci şi nu pot să nu uit aceste lucruri
pentru că ne despart doar 7 – 8 – 9 luni de la acele evenimente destul de încinse şi care
pot degenera şi pot pune sub semnul întrebării încrederea cetăţenilor în noi cei de la
Consiliul judeţean. Vă mulţumesc pentru participare la şedinţă, vă doresc o zi bună în
continuare.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 31.10.2012, drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE,
Dragoş BENEA

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina ZARĂ

Întocmit
Consilier Ciulină Nicoleta
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