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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  25 iulie  2012, în şedinţa extraordinară  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. 180 din 19.07.2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 33, absentând motivat 
următorii consilieri: Dl Bontaş Dumitru, Dl Căsăneanu Gabriel Vasilică, dl Ciubotariu 
Lucian Manuel şi dl Drăgănuţă Constantin.  

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 extraordinară de astăzi, în casa noastră ca să 
spun aşa, pentru că aici se ţin de obicei şedinţele de consiliu judeţean. V-am propus  
astăzi o şedinţă extraordinară pentru ora 11,00 în care să stabilim numărul, domeniul de 
activitate şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean, urmând ca la 
ora 12,00 după ce analizaţi şi avizaţi materialele executivului, să intrăm în a doua 
şedinţă ordinară  a acestui nou Consiliu  judeţean. Dau citire ordinii de zi, nu înainte ca 
domnul Ochenatu Nechifor Eugen, care a lipsit motivat la prima şedinţă, să depună 
jurământul, astfel încât să poată să-şi intre în drepturi. Am să-l invit pe domnul 
Ochenatu  Nechifor Eugen să depună jurământul. 

 
 Domnul Ochenatu Nechifor Eugen depune jurământul pentru funcţia de consilier 

judeţean. 
 
Se citeşte ordinea de zi: 
 

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei de constituire din data de 25.06.2012; 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului, domeniilor de activitate şi 

componenţei în care se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Bacău. 

 
         Sunt consultaţi 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. 

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

şedinţei de constituire din data de 25.06.2012 şi se dă cuvântul doamnei  secretar  al 
judeţului Zară Elena Cătălina. 
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♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretarul 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 de constituire a Consiliului Judeţean Bacău din data de  
25.06.2012. 

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

al şedinţei anterioare. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi se 

aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului, 
domeniilor de  activitate şi componenţei în care se organizează comisiile de specialitate 
ale Consiliului Judeţean Bacău. 

 
 ♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: În mod normal această operaţiune ar fi trebuit să 

o facem la şedinţa din iunie, din data de 25 iunie. Numărul comisiilor vă propun să 
rămână acelaşi din vechiul consiliu, 5 comisii de specialitate. Sunteţi 34 de consilieri 
judeţeni care puteţi activa în aceste comisii şi suntem trei consilieri judeţeni care nu 
putem activa în aceste comisii, subsemnatul şi cei doi vicepreşedinţi domnul Brăneanu 
Dumitru şi domnul Năstasă Claudiu. Cele cinci comisii au un număr de 7 membri, 
rezultă un număr total de 35 de consilieri judeţeni practic toţi consilierii judeţeni vor fi 
reprezentanţi în câte o comisie. În principiu şi Partidul Naţional Liberal şi Partidul 
Poporului Dan Diaconescu şi Partidul Ecologist Român şi Partidul Democrat Liberal şi 
Partidul Social Democrat şi Partidul Conservator şi-au formulat propunerile în scris sau 
nu, vis-a-vis de participarea în comisii şi  nominalizările în comisii. Am încercat 
împreună cu cei doi vicepreşedinţi să formulez o propunere de componenţă a comisiilor, 
care să acopere cât mai mult din ceea ce ne-aţi propus dumneavoastră. Ne-am fi dorit să 
fie  100% acest grad de acoperire, dar nu cred că am reuşit şi de aceea şi pentru 
operativitate şi pentru a fi puţin realişti, am să vă formulez propuneri din partea 
executivului pentru componenţa acestor comisii, bineînţeles ele putând fi completate cu 
propuneri din partea dumneavoastră astfel încât să le putem trece pe buletinul de vot. 
Am preferat această formulă în locul celei în care fiecare să se propună aici în plen în 
comisii, pentru că ne-ar fi luat 2-3 ore pe puţin pentru a completa buletinul de vot. 

Am să rog secretariatul tehnic să completeze buletinele de vot, să fim cât se poate 
de operativi. Am să vă rog să fiţi atenţi domnilor consilieri  judeţeni astfel încât să puteţi 
să corectaţi aceste propuneri dacă este cazul. 

 
Comisia nr.1 - Dezvoltarea economică, buget şi fiscalitate care nu se va mai 

chema dezvoltare economică, integrare europeană, buget şi fiscalitate şi am să vă 
propun să se cheme dezvoltare europeană, buget şi fiscalitate, (pentru că de integrat, 
ne-am integrat de vreo 5 ani), componenţa pe care o propunem este următoarea: 
- Dl Dumitru Bontaş 
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- Dl Mihai Pristavu 
- Dl Adrian Răspopa 
- D-na Marcu Viorica 
- Dl Răzvan Şendrea 
- Dl Vasile Isvoran   
- Dl Constantin Drăgănuţă  
 

Comisia nr.2 - Urbanism, amenajarea teritoriului lucrări publice şi protecţia mediului 
- Dl Lucian Manuel Ciubotariu 
- Dl Marius Pâslaru 
- Dl Gabriel Căsăneanu 
- Dl Ionel Floroiu 
- Dl Gheorghe Bejan 
- Dl Gabriel Bostan 
- Dl Bogdan Seto 

 

Comisia nr 3 - Protecţie socială sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane. 
- D-na Carmen Mârtz 
- Dl Mihai Ichim 
- D-na Ioana Raluca Dinu 
- Dl  Gheorghe Belceanu 
- Dl Paustin Bălan 
- D-na Maricica Coşa 
- Dl Silviu Bondor 
 

Comisia nr 4 - Cultură educaţie, tineret şi sport. 
- D-na Ana Marchiş 
- D-na Theodora Şotcan 
- Dl Vasile Cautiş 
- Dl Costică Marcu  
- Dl Vasile Humulescu 
- Petru Enăşoae 
- Dl Laurenţiu Ganea 
 
Comisia nr 5 - Juridică, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor. 
- Dl Ioan Dascălu 
- Dl Marian Ovidiu Stănică 
- Dl Petrică Mihăilă   
- Dl Neculai Olaru   
- Dl Eugen Burcă  
- Dl Eugen Ochenatu 
- Dl Bogdan Seto 

 
Dacă sunt alte propuneri din partea consilierilor sau din partea partidelor politice, 

vă rog să le spuneţi, ca să le putem consemna pe buletinul de vot şi să votăm. 
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Domnule preşedinte, am o observaţie! La comisia 2 

nu este nici un reprezentant al grupului PDL. 
♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Bun. Formulaţi o propunere! 
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♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: La comisia 2 să fie domnul Bondor Silviu şi la 
comisia 3 să rămână domnul Mihăilă. 

♣ Dl Dascălu Ioan, consilier: Nu avem nici un reprezentant la comisia 2 din partea 
PP-DD.  

♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Dar aveţi 2 reprezentanţi în altă comisie. Comisia 
juridică. 

♣ Dl Dascălu Ioan, consilier: Noi am făcut o propunere. 
♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Care este propunerea? 
♣ Dl Dascălu Ioan, consilier: Domnul Stănică să treacă la urbanism. 
♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Domnul Stănică la Urbanism. Completaţi pe 

buletin. Mai sunt alte propuneri? 
♣ Dl Bălan Paustin, consilier: Aş dori să trec la comisia juridică pentru că şi în 

mandatul trecut am fost la comisia juridică. Am studii de specialitate… 
    ♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Dar văd în propunerea de la dumneavoastră că aţi 

solicitat comisia 3. Comisia protecţie socială şi ocrotirea unor categorii de persoane. 
        ♣ Dl Bălan Paustin, consilier: Corect. 
        ♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Bun. Deci domnul Bălan rămâne la comisia 3. Am 
să rog secretariatul tehnic să xeroxeze cât se poate de repede buletinele de vot. Până se 
tipăresc buletinele putem lua o pauză. Pauză 10 minute. Nu s-a menţinut propunerea 
executivului adăugându-se propunerea domnului Mihăilă. A fost tăiat domnul Bondor şi 
a fost pus domnul Mihăilă dar există riscul ca domnul Bondor să nu apară în nici o 
comisie iar domnul Mihăilă să apară în două comisii. Atenţie la comisia 3 domnul 
Bondor riscă să nu mai fie la nici o comisie, iar domnul Mihăilă în două comisii. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: La comisia 2 aţi adăugat propunerea… 
♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Deci domnilor consilieri, se menţine propunerea 

executivului, adăugăm propunerea dumneavoastră şi ce iese, iese, că aşa o să tipărim la 
nesfârşit. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: La comisia 3 trebuie adăugat. 
♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: La comisia 3 rămâne şi domnul Bondor, adăugăm 

domnul Mihăilă. Şi votul va regla chestiunea propunerii. Că altfel nu putem. Vine alt 
buletin la comisia 3. Atenţie puteţi începe a vota celelalte buletine, iar pentru comisa trei 
vine alt buletin de vot pentru că îl refacem. Opţiunea se exprimă prin înscrierea 
semnului X în dreptul candidatului preferat. Aveţi dreptul doar la 7 opţiuni. La comisia 
1 nu ar trebui să fie probleme pentru că sunt 7 propuneri, la comisia de urbanism trebuie 
să aveţi grijă pentru că sunt 9 propuneri şi trebuie să votaţi doar 7 propuneri. La comisia 
3 trebuie să aşteptaţi pentru că se va înlocui buletinul, la comisia 4 nu ar trebui să fie 
probleme pentru că sunt 7 propuneri, la comisia 5 la fel. A venit şi buletinul de la 
comisia 3.  

♣ Dl Burcă Eugen, consilier: Domnule preşedinte, domnul Seto Bogdan este în 
două comisii. 

♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Dar v-am explicat la început că sunt 35 de locuri 
care trebuie ocupate şi sunteţi 34 de consilieri. Este un consilier care se regăseşte în 
două comisii. Atenţie la comisiile 2 şi 3 pentru că aveţi dreptul doar la 7 opţiuni şi pe 
buletinul de vot aveţi 8 sau 9 opţiuni. 

Vă anunţ comisiile nou constituite, care se vor retrage pentru a alege preşedinţii şi 
secretarii şi a analiza materialele. Deci, comisia 1 va merge în biroul preşedintelui 
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Consiliului judeţean, comisia 2, comisia de urbanism, în birou la domnul vicepreşedinte 
Năstasă, comisia 3, comisia de sănătate va merge la sala „mov”, comisia 4, comisia de 
cultură, la domnul vicepreşedinte Brăneanu şi comisia 5, comisia juridică, la doamna 
director Bogea în birou. Nu avem toate sălile disponibile pentru că sunt ocupate cu 
referendumul de pe 29. 

 
Rezultatul votului este următorul: 
 
Comisia 1  
 - Dl Dumitru Bontaş -33 voturi „pentru” 
 - Dl Mihai Pristavu -33 voturi „pentru” 
 - Dl Adrian Răspopa -33 voturi „pentru” 
 - D-na Marcu Viorica -33 voturi „pentru” 
 - Dl Răzvan Şendrea -33 voturi „pentru” 
 - Dl Vasile Isvoran  -33 voturi „pentru” 
 - Dl Constantin Drăgănuţă -32 voturi „pentru” 
 
Comisia 2 
- Dl Lucian Manuel Ciubotariu 32 voturi „pentru” 
- Dl Marius Pâslaru32 voturi „pentru” 
- Dl Gabriel Căsăneanu32 voturi „pentru” 
- Dl Ionel Floroiu-32 voturi „pentru” 
- Dl Gheorghe Bejan-31 voturi „pentru” 
- Dl Gabriel Bostan-29 voturi „pentru” 
- Dl Bogdan Seto-26 voturi „pentru” 
 
Comisia 3 
- D-na Carmen Mârtz  33 voturi „pentru” 
- Dl Mihai Ichim 33voturi „pentru” 
- D-na Ioana Raluca Dinu 33 voturi „pentru” 
- Dl  Gheorghe Belceanu33voturi „pentru” 
- Dl Paustin Bălan 33 voturi „pentru” 
- D-na Maricica Coşa 31voturi „pentru” 
- Dl Silviu Bondor 25 voturi „pentru” 
 
Comisia 4 
- D-na Ana Marchiş  33 voturi „pentru” 
- D-na Theodora Şotcan 33 voturi „pentru” 
- Dl Vasile Cautiş 33 voturi „pentru” 
- Dl Costică Marcu 33 voturi „pentru” 
- Dl Vasile Humulescu 33 voturi „pentru” 
- Dl Petru Enăşoae 33 voturi „pentru” 
- Dl Laurenţiu Ganea 33 voturi „pentru” 
 

Comisia 5 
- Dl Ioan Dascălu  33  voturi  „pentru” 
- Dl Marian Ovidiu Stănică  33  voturi  „pentru” 
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- Dl Petrică Mihăilă  29 voturi  „pentru” 
- Dl Neculai Olaru  33  voturi  „pentru” 
- Dl Eugen Burcă   33 voturi  „pentru” 
- Dl Eugen Ochenatu 32  voturi „pentru” 
- Dl Bogdan Seto  31  voturi „pentru” 
 

Acestea sunt rezultatele voturilor am să rog cele 5 comisii să meargă în locaţiile pe 
care le-am stabilit.  Am să vă rog să revenim în sală în intervalul orei 12,30-12,45, 
pentru începerea şedinţei ordinare. Vă mulţumesc.   

 
Şedinţa extraordinară din 25.07.2012 se declară închisă, drept pentru care s-a 

încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 

 
             PREŞEDINTE,           
          Dragoş  BENEA                                              SECRETARUL JUDEŢULUI      
                                                                                           Elena Cătălina  ZARĂ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    Întocmit, 

                                                                                                                                               Consilier, Ciulină Nicoleta 
                                                          
 
  


