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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  15.03.2013, 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.55 din 11.03.2013 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 
domnul consilier Şapcă Nicu, domnul consilier Olteanu Petre-Cezar şi domnul 
consilier Bălan Paustin (domnul consilier Cautiş Vasile a intrat în şedinţă după 
aprobarea punctelor 3 şi 4 de pe ordinea de zi). 

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. Daţi-mi voie să declar 
deschisă şedinţa ordinară şi să dau citire  ordinii de zi, de astăzi 15 martie 2013.  

 
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.02.2013; 

 

2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 
Bacău, pe anul 2013;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2013, precum şi 
estimările pe anii 2014-2016; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

4. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiilor Consiliului Judeţean Bacău către 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Fondul pentru 
Dezvoltarea Regională şi Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de 
Ordine Publică „ANATOP” pentru anul 2013;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a contractului de 
asociere în vederea realizării obiectivului  „Varianta de traversare a râului Siret 
între DJ 252 B şi drumurile locale în satul Furnicari, comuna Tamaş, judeţul 
Bacău”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Oneşti în 
vederea realizării proiectului „Extinderea şi modernizarea compartimentului de 
primire urgenţe al Spitalului Municipal Oneşti”; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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7. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu oraşul Târgu-Ocna în 

vederea finanţării şi realizării în comun a lucrărilor de investiţii „Reabilitare şi 
modernizare DJ 116 (str. Galean) de la km 10+850 la km 13+550”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

8. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu comuna Dofteana în 
vederea realizării obiectivului de investiţii „Piaţa zonală Dofteana”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu oraşul Dărmăneşti în 
vederea realizării obiectivului de investiţii „Cămin cultural cartier Plopu, oraş 
Dărmăneşti”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu comuna Pîrjol pentru 
finanţarea şi realizarea în comun a proiectului „Modernizare drum comunal DC 
184, comuna Pîrjol, judeţul Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu comuna Podu Turcului 
în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare piaţă agroalimentară”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

12. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău în 
vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire spaţii necesare funcţionării 
S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, Dispeceratului Unic 
Integrat şi Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei al 
Judeţului Bacău”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

13. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu comuna Mărgineni în 
vederea implementării Proiectului „Realizarea iluminatului stradal în comuna 
Mărgineni prin utilizarea energiei solare”, aprobat spre finanţare 
nerambursabilă din fonduri europene în cadrul POS – CCE, Domeniul 
Majoritar de Intervenţie 4.2 - „Valorificarea resurselor regenerabile de energie 
pentru producerea energiei verzi”; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – faza 
D.A.L.I., pentru obiectivul „Lucrări de reparaţii capitale, amenajare şi reabilitare 
termică clădire laboratoare analize medicale (Policlinica corp B)” la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Bacău;   

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării caietului de sarcini a licenţei de 
traseu nr.204 pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale pe traseul judeţean special Bacău-Climeşti;  

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă– vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „RALIUL 
MOLDOVEI - ediţia a III-a”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului „POVEŞTILE 
SPORTULUI BĂCĂUAN”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

18. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Judeţul Bacău şi Asociaţia Judeţeană 
de Fotbal Bacău în vederea cofinanţării proiectului „Sprijinirea activităţii 
fotbalistice din judeţul Bacău”;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

19. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia Romano-
Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului 
„Recunoştinţa faţă de înaintaşi – realizare monument bust pe soclu dedicat 
personalităţii prof. Dumitru Mărtinaş”; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

20. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie 
Incluzivă nr.2 Comăneşti a imobilului situat în Comăneşti, str.Pietricica nr.l bis., 
ce aparţine domeniului public al judeţului Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanţarea 
serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a 
persoanelor adulte cu handicap precum şi a contribuţiei consiliilor locale la 
finanţarea acestor servicii;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

22. Proiect de hotărâre privind implementarea Proiectului "Ghiozdanul şcolarului" 
din cadrul Programului de susţinere a învăţământului preşcolar şi şcolar din 
mediul rural din judeţul Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 

23. Diverse. 
  
          Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 
au observaţii la ordinea de zi prezentată.  
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Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

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

şedinţei ordinare din data de 28.02.2013 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  
28.02.2013. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 

au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 

Nefiind observaţii, se supune  aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare şi 
se aprobă în unanimitate. 

 
 ◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  adoptarea bugetului 
propriu al Consiliului Judeţean Bacău, pe anul 2013;  
            

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Aveţi materialul la mapă, poate este unul din 
cele mai importante proiecte de hotărâre, la orice şedinţă de consiliu judeţean, de 
obicei la începutul fiecărui an avem acest punct extrem de important. 

 
 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 

au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat. 
 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş vrea să 

fac doar o scurtă apreciere şi aş vrea să vă mulţumesc pentru că propunerea pe care 
am făcut-o în  mai multe şedinţe în 2012, cea referitoare la investiţia pe drumul 
judeţean Corbasca –Tătărăşti  252 C, a fost luat în seamă şi am văzut că este prins în 
planul de investiţii. Având în vedere că o să facem şi alt fel de aprecieri, trebuie să le 
subliniem şi pe cele pozitive. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt intervenţii? 
♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: La secţiunea de dezvoltare, capitolul cultură, 

reculegere şi religie, aş dori ca în întocmirea programelor se să aibă în vedere şi 
solicitarea Catedralei Catolice de modernizare, înlocuire a şarpantei la Catedrala din 
Piaţa Florescu, Bacău, prin echilibrare cu Catedrala Ortodoxă Bacău. Acesta este 
amendamentul comisiei de buget.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Suma? 
♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: 100 de mii de lei. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Suma de 100 de mi lei, adică un miliard de lei 

vechi de la Catedrala Ortodoxă, care are 20 dacă nu  greşesc, luăm un miliard pentru 
Catedrala Catolică. Da, este o propunere care este în ton cu ce s-a întâmplat la acest 
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buget. Sunt câteva investiţii pe care le-am prins pentru a organiza licitaţiile de rigoare 
şi sperăm că vom obţine surse suplimentare de-a lungul acestui an. Dumneavoastră 
ştiţi că este o discuţie acum foarte aprinsă pe marginea arieratelor. Consiliul Judeţean 
Bacău, din fericire este o instituţie care nu a generat de-a lungul celor 7-8 ani de când 
conduc această instituţie arierate, nu este o instituţie care să aibă datorii neachitate la 
timp. În proiectul de buget propriu pentru anul 2013, avem câteva investiţii pe care 
le-am prins cu o valoare mai mică, urmând ca ulterior de-a lungul anului bugetar, 
după 30 iunie ca să spun aşa, din punct de vedere legal, să mai facem realocări la 
fiecare şedinţă de rectificare, astfel încât să ducem toate obiectivele înainte. Avem 
obiective pe fonduri europene pe care le finanţăm în continuare, le finanţăm, le 
cofinanţăm, nu am pus sub semnul întrebării nici o investiţie pe fonduri europene, 
continuăm investiţiile începute în anul trecut, avem această componentă a asocierilor 
cu câteva consilii locale din judeţ, dar aici nu este o noutate pentru că am mai avut şi 
în anii precedenţi. Sunt câteva proiecte, suntem consiliu judeţean, evident că ne 
putem implica cu asocieri în anumite localităţi din judeţul Bacău din varii motive, din 
motive care le explicăm la fiecare dintre ele. Investiţiile în sănătate, nu mai sunt la 
nivelul celor de anul trecut, dar în continuare alocăm sume importante la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Bacău. Nu este nimic spectaculos în bugetul propriu, vestea 
bună este că nu este nimic spectaculos din punct de vedere negativ, vestea proastă 
este că nu este nimic spectaculos din punct de vedere pozitiv dacă pot să spun aşa. Nu 
sunt investiţii majore noi, nu sunt investiţii compromise, nu sunt investiţii blocate, 
avem investiţii pe care le finanţăm în continuare şi sperăm să nu fie compromise, 
sistate, suspendate, din cauza noastră sau din cauza lipsei de finanţare.  

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre cu 

amendamentul domnului consilier Bontaş  şi se aprobă în unanimitate.  
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Deci proiectul privind bugetul s-a aprobat cu 

unanimitate. Repet cu amendamentul de a lua un miliard de la Catedrala Ortodoxă şi 
a-l duce către Catedrala Catolică, unde acolo am înţeles că acoperişul suferă destul de 
mult. 

  
◄Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă proiectul de hotărâre  privind  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 
a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2013, precum şi estimările 
pe anii 2014-2016; 

 
  Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 

au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ D-na Coşa Maricica, consilier: Stimaţi colegi, rugămintea mea este să 

susţinem  astăzi cu toţii, în sensul că la Moineşti, noi am dori să dăm 50 de mii de la 
primăria municipiului Bacău, la Berzunţi suma totală să fie 400 de mii, la Caşin 190 
de mii, la Dămieneşti…  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Staţi, staţi să notăm fiecare dintre noi. Deci se 
ia de unde şi se dă unde? 

♣ D-na Coşa Maricica, consilier: Se ia de la primăria municipiului Bacău şi se 
dă la Moineşti, este un amendament propus de noi, 50 de mii. La Berzunţi, deci dacă 
vreţi să discutăm exact aşa pe sumă, era 364,155 lei, noi am dori să fie 400 de mii, 
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luând de la comuna Filipeşti diferenţa. La Caşin era 235 mii, noi am dori să fie 190 
de mii. Diferenţa de la Caşin şi de la Dămieneşti, la comuna Dămieneşti suma totală 
era de 286,861 mii lei noi am dori să fie 170 de mii, la Filipeşti suma era de 269,676 
mii lei, noi am dori să fie 220 de mii lei, iar la comuna Pârgăreşti, suma era de 
269,603 mii lei, aş dori să fie 450 de mii lei. Acesta este amendamentul şi dorinţa 
noastră, pentru că noi suntem reprezentanţii cetăţenilor acestor comune, în Consiliul 
judeţean şi de şi ştim foarte bine că în comuna Pârgăreşti putem motiva de ce dorim 
această sumă, pentru că nu este alimentare cu apă, iar în comuna Caşin este. Deci 
consider că este un reglaj fin şi binevenit. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu doamna consilier.  
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu vreau să mai extind domnule preşedinte 

aceiaşi morişcă de care am discutat şi anul trecut, doar că atunci se folosea sintagma  
voi luaţi de la Guvern, noi luăm de la Consiliul judeţean. Iată că  a dat Dumnezeu din 
fericire pentru dumneavoastră, să  le  aveţi  pe amândouă. Sigur vă urăm succes, dar 
acest lucru, deşi vă dă actualmente putere, o să vă dea şi vă dă şi o mare răspundere 
cel puţin pe termen mediu şi lung. Privind această repartiţie pe localităţi, privind 
sumele, sesisez nişte lucruri care din punctul meu de vedere sunt anormale. Există 10 
localităţi care cred că nu întâmplător sunt conduse de PDL, (deşi membrii acelor 
comunităţi sunt de toate culorile politice) care au sume de 760 de milioane de lei, 
comparativ cu alte localităţi învecinate şi de aceeaşi mărime, cu aceleaşi necesităţi 
care merg până la 5 miliarde. Sigur că privind şi încercând să văd normal lucrurile nu 
te poţi dezmetici. Mai mult de atât,  aceste 10 localităţi care întâmplător repet, sunt 
conduse de primari de culoare politică PDL, există şi 4 localităţi Livezi, Brusturoasa, 
Odobeşti şi Parava, care au accesat prin cheltuieli destul de mari şi chin suficient,  
pentru că ştim cu toţii am trăit momentul, măsura 3.2.2. care  nu sunt încheiate din 
punct de vedere al plăţilor făcute. Ori nu aş vrea să extind prea mult ideea aceasta, 
dar vreau să propun un amendament pe care dumneavoastră să-l supuneţi la vot. La 
aceste localităţi, să vedem de unde se mai poate tăia, eventual se poate tăia procentual 
de la cele care au 4 şi 5 miliarde, să nu-i omorâm de tot ci să supraveţuiască, să le mai 
dăm un miliard. Mai vreau să fac o singură specificare pentru că  la comisie, deşi am 
încercat, dar nu am reuşit să mă lămuresc  privind acea estimare, care este făcută pe 
următorii 3 ani. Am înţeles că apare în legea bugetului asta nouă, şi am înţeles că 
unităţile care sunt ordonatoare de credite, trebuie să le facă, dar nu înţeleg de ce ni se 
cere nouă votul imperativ şi nu am găsit în nici o lege ca votul să fie imperativ pe 
aceste estimări. Mai mult de atât, când ele tehnic se pot face după anul în curs, după 
2013 şi au o anumită proiectare tot pe sume mici, şi nu aş vrea să se interpreteze  
undeva că fiind primar PDL li se arată pisica până în anul 2016. De aceea vă rog pe 
dumneavoastră să supuneţi la vot şi rog şi colegii să înţeleagă, că acei cetăţeni din 
acele comune sunt băcăuani, sunt egali ca toţi ceilalţi, fondurile sunt din judeţul 
Bacău şi ar trebui să beneficieze cât de cât echilibrat. Vă mulţumesc şi sper că ai 
noştri colegi o să înţeleagă acest lucru. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, mulţumesc şi eu domnule consilier Bondor.  
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, făcusem o 

apreciere pozitivă, dar îmi pare rău că trebuie să fac 3 observaţii vis-a-vis de acest 
punct care probabil nu o să placă multora dintre colegi, dar pentru adevăr şi pentru că 
avem nişte responsabilităţi faţă de cei care ne-au votat, mă simt dator să le fac.  Prima 
observaţie ar fi că sumele alocate în 2013, respectiv 31milioane 290 mii lei 
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reprezentând sume defalcate din unele venituri ale statului şi 5 milioane 465 de mii 
reprezentând sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale, sunt mai mici decât 
cele alocate la aceleaşi capitole faţă de 2012. Deci, în 2012 am avut mai mulţi bani pe 
aceste capitole decât în 2013. Altfel spus, vrem nu vrem, trebuie să observăm că 
guvernul Ponta este mai zgârcit decât guvernul Boc, pe care l-am criticat, pe care l-
am muştruluit în toate felurile, sau poate că cei 14 parlamentari ai USL, nu au ştiut să 
facă lobi aşa cum au ştiut cei 4 parlamentari anul trecut ai PDL, sau şi una şi alta. 
Una peste alta, poate trebuie să recunoaştem că guvernul Boc, a fost mai darnic cu 
judeţul Bacău decât o face guvernul Ponta. A doua problemă, banii aşa puţini cât 
sunt, sunt distribuiţi pe veşnicul şi supremul criteriu politic. Nu mai intrăm în 
comentariu de ce nu dăm la Odobeşti de ce nu dăm la Plopana, deşi sunt comunităţi 
care au proiecte europene în derulare, deşi sunt comunităţi care nu trebuiesc pedepsite 
pentru viziunea lor politică, dar aş mai face o observaţie. Chiar şi acest criteriu 
politic, nu este aplicat să zicem aşa, pe o anumită cutumă. Adică, avem o sumă pe 
care am dat-o primarilor  PDL şi am vrea ca această sumă (ca să nu mai intrăm  în  
dispute cu colegii de la USL), am vrea ca acea sumă să fie împărţită în mod egal 
primarilor  PDL, astfel încât ar rezulta o sumă de un miliard şi ceva tuturor primarilor 
PDL. Deci nu luăm din altă parte, ci vrem să adunăm sumele pe care le-aţi acordat 
celor 17 primari şi să le împărţim în mod egal. Măcar acest criteriu politic aplicaţi-l 
corect. Asta ar fi propunerea mea şi amendamentul pe care îl fac. Deci, repet, nu 
deranjăm pe nimeni de la alte partide, decât că sumele pe care le-aţi repartizat celor 
17 primari să fie împărţite în mod egal. Nu să daţi la Plopana suma de 50 de mii de 
lei, iar la altă comună să daţi 200 de mii sau 250 de mii de lei fără să înţelegem de ce.  
Repet, vrem ca acest criteriu politic cu care nu suntem de acord, pentru că nu vrem să 
mai repetăm, ar fi fost corect să ţinem cont de proiecte în derulare, de venituri proprii, 
de gradul de sărăcie al populaţiei ş.a.m.d., dar măcar acest criteriu politic aplicaţi-l 
corect, nu împărţiţi primarii în cei care au făcut campanie USL, în cei cu care 
negociaţi şi în cei care oricât, puteţi să nu le daţi nici o sumă vor rămâne fideli PDL-
ului. A treia problemă, readuc în discuţie o problemă pe care am mai discutat-o în 
plenul Consiliului judeţean anul trecut, aceea a modului în care aceşti bani (care aşa 
puţini cum sunt), sunt cheltuiţi în comunităţile unde îi repartizăm! ? Mai precis vrem 
să ştim primarii care primesc aceste sume, cum  cheltuiesc aceşti bani!? Cât ţin cont 
de priorităţile comunităţii şi cât ţin cont de priorităţile clientelei politice, pentru că 
avem multe exemple şi probabil la o şedinţă următoare... (să mă documentez, pentru 
că vreau să fiu bine documentat), dar nu mă înşel. Avem multe exemple în care în 
ultimii ani am repartizat zeci de miliarde unor comunităţi mici şi dacă mergem în 
comune nu se vede nimic. În afară de câteva balastări superficiale nu vedem nimic. 
Ori dacă avem primari care au determinare să facă ceva pentru comunităţi şi pe care îi 
pedepsim şi dăm altora care au o singură ţintă acea a propriei îmbogăţiri, aici avem o 
problemă. Grupul PDL va vota cu mare seriozitate această problemă şi o să vedeţi că 
o să avem multe surprize neplăcute. Mulţumesc. 

 ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, sunt surprins 
de modul cum se abordează anumite probleme vitale pentru comunitatea noastră, a 
judeţului Bacău şi pentru toţi cetăţenii judeţului Bacău. Chiar dacă unora nu le 
convine, repet încă o dată, cei de la masa aceasta semiovală, suntem un for politic. 
Sigur că întotdeauna, politica trebuie să fie balansată de opoziţe faţă de cei de la 
putere. În politică, se permit multe. Domnul consilier a început cu un cuvânt: “să 
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spunem adevărul“. Noi cei care suntem mai de mulţi ani pe aceste scaune, cunoaştem 
foarte bine adevărul, iar domnul consilier Mihăilă laudă guvernele anterioare că au 
fost mai darnice. Dar domnia sa, uită că anul acesta, 2013 suntem an în vârf de 
sarcină de a plăti datoriile pe care le-au angajat guvernele conduse de PDL şi de 
aceea suma s-a restricţionat şi asta este. A doua problemă. Dumneavoastră domnule 
Mihăilă şi ceilalţi colegi, uitaţi ceea ce s-a întâmplat în această incintă, că de-a lungul 
anilor cu ocazia aprobărilor celorlalte bugete, au rămas comune sau unităţi 
administrative cu zero lei. Şi doi, dumneavoastră aţi avut tupeul să încălcaţi legea şi 
fără a trimite prin instituţia abilitată, Consiliul judeţean al cărui ordonator principal de 
credit este, să trimiteţi bugete direct la primării. Acelea cum se numesc, domnule  
consilier??  Şi acum plângeţi şi spuneţi că noi nu respectăm adevărul?!  Îmi permit la 
vârsta mea, să spun asta, cu riscul că mă acţionaţi în judecată, dar nu putem accepta 
în aşa hal ipocrizia politică. Dacă vrem să fim responsabili pe principiul care vă place 
dumneavoastră, şi ştiţi vorba “ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face”, dacă aţi creat 
precedentul, se rostogoleşte deoarece, consecinţele sunt de la an la an. Şi de aceea,    
v-aş ruga domnilor, să fiţi odată pentru totdeauna, (avem nevoie de opoziţia 
dumneavoastră dar să fiţi corecţi) să vă uitaţi dumneavoastră în primul rând în 
oglindă dimineaţa când vă sculaţi, acum când aţi venit aici şi v-aţi spălat pe mâini 
după care să veniţi în faţa noastră să ne apostrofaţi. De aceea, consider că în condiţiile 
de restricţii create de dumneavoastră, acest buget este echilibrat şi reuşeşte să acopere 
în mare parte datoriile create de către unităţile administrativ- teritoriale mai mult sau 
mai puţin motivate. Admit acest lucru. Dar nu putem merge la infinit, să ţinem 
oameni în datorii, să ţinem conturi blocate la unităţile administrativ-teritoriale. De 
aceea, domnule preşedinte, vă rog să supuneţi la vot în ordine amendamentele 
propuse, considerând un buget echilibrat corespunzător restricţiilor impuse 
actualmente. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Vă rog 3 secunde că mă simt vizat domnule 
preşedinte şi vă rog să mă iertaţi. Aveţi dreptate, am greşit odată ne uităm odată în 
oglindă. Dar dumneavoastră sunteţi a treia oară şi vă rog să vă consultaţi conştiinţa şi 
oglinda de trei ori la rând. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bondor, de obicei eu eram acela mai 
nervos la şedinţă. Staţi liniştit că nu se întâmplă nimic. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: O singură propoziţie. Nu am să intru în 
polemică cu domnul doctor pentru că îl respect în continuare aşa cum l-am respectat 
şi până acum, vreau doar să dau un singur exemplu. Guvernul Boc a adus un 
computer tomograf împreună cu Consiliul judeţean bineânţeles, (a contribuit 
jumătate-jumătate la această investiţie) deci a adus computerul tomograf la Spitalul 
judeţean, (că vorbim de domeniul domnului doctor), pe când şeful domnului doctor, 
ministrul Nicolaescu a luat computerul tomograf din Bacău şi l-a dus la Călăraşi că 
trebuia să-şi câştige colegiul. Despre asta vorbim domnule doctor. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă vreţi să spuneţi adevărul până la capăt, 
spuneţi-l! Că era braţ la braţ cu actualul şef al dumneavoastră.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Nu contează. Vorbim de PNL şi PDL. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Contează pentru că adevărul trebuie să-l 

spunem până la capăt. Când domnul Nicolaescu a luat tomograful era în 2008 şi şeful 
dumneavoastră era în altă parte. 
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♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dar eu eram la PDL. Eu nu răspund de 
acţiunile domnului Berca. Vorbim de guvernul Boc. Şi de onestitatea şi cinstea 
acestui guvern, de care lumea a început să-şi dea seama.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bine, vă înţelegem subiectivismul. Dacă mai 
sunt intervenţii? 

♣ Dl Gălăţanu Ionel, primar, comuna Odobeşti: Domnule preşedinte, stimaţi 
consilieri, stimaţi invitaţi. Toată lumea mă cunoaşte sunt primarul comunei Odobeşti, 
mă numesc Gălăţanu Ionel şi anul trecut am venit la şedinţă, am venit şi anul acesta 
deoarece am considerat şi consider că întradevăr comuna Odobeşti a fost foarte 
vitregită anul acesta. Deoarece în comuna Odobeşti s-a implementat proiectul 3.2.2 
aşa cum s-a mai spus în şedinţă de către dumneavoastră, dar la proiectul 3.2.2. mai 
avem 6 miliarde 400 de lei de plătit, iar societatea care a executat lucrarea la ora 
actuală, ne-a acţionat în instanţă. Anul acesta comuna Odobeşti, are în implementare 
şi are de scos spre execuţie un proiect european pe măsura 1.2.5. Ce m-a determinat 
să vin în şedinţa de astăzi: deoarece mai sunt comune care au proiecte pe măsura 
1.2.5. şi am văzut o diferenţă foarte, foarte, mare între comuna Odobeşti şi respectiva 
comună care la fel are proiecte pe măsura 1.2.5. Domnilor consilieri, am venit cu o 
rugăminte în calitate de cetăţean european şi în calitate de primar al comunei 
Odobeşti: ca să pot implementa acest proiect pe măsura 1.2.5. v-aş ruga dacă aţi găsi 
o posibilitate, de a lua de la altă comună sau de la oraşul Bacău, să aibă şi comuna 
Odobeşti o sumă un pic mai mare decât 760 de milioane. În comuna Odobeşti cu 760 
de milioane, ştiţi şi dumneavoastră că nu ajung, deoarece trebuie să plătesc numai 
scrisoarea de garanţie a începerii acestui proiect vreo 300 de milioane. Faceţi şi 
dumneavoastră un calcul şi vedeţi cât mai rămâne. Rugămintea mea este în 
continuare, dacă este vreo posibilitate, deoarece ştiu şi recunosc că este criză, dar 
criza să se împartă la fiecare. Sunt de acord şi la mine este criză şi eu sunt de acord să 
mi se diminueze faţă de anul trecut, când am primit 2 miliarde, să primesc anul acesta 
760 de milioane. Dar spuneţi şi dumneavoastră ce să fac să mă mai duc acasă sau să 
rămân aici? Mulţumesc frumos. 

♣ Dl Crăciun Gioni, primar, comuna Livezi: Bună ziua domnule preşedinte, 
domnilor consilieri, sunt onorat să mă aflu astăzi aici, dar totodată şi nemulţumit de 
faptul că se pare că an de an trebuie să venim la Consiliul judeţean să ne cerem 
drepturile pe care considerăm noi că ar fi normal să le aibă orice comunitate din 
judeţul Bacău. Nu am venit aici în calitate de cerşetor, am venit în calitate de primar 
al comunei Livezi, care la fel ca şi primarul comunei Odobeşti derulează fonduri 
europene pe măsura 3.2.2., şi alte proiecte cu finanţare de la Guvernul României, dar 
care se simte vitregită de alocarea acestei sume de 760 de milioane lei, bani care nu 
ajung nici măcar pentru plata comisionului la o bancă unde am făcut un credit pentru 
susţinerea proiectului pe fonduri europene, bani pentru scrisoarea de garanţie aşa cum 
spunea şi domnul primar, nu mai vorbesc de derularea altor proiecte, nu mai vorbesc 
de datoriile pe care le am pe ordonanţa 7, pentru că şi în toamna anului trecut când s-
au făcut alocări bugetare, comuna Livezi nu a primit niciodată nimic. Şi să vă mai 
spun încă un lucru. Nu ştiu dacă merită o comunitate de 5330 de locuitori, să sufere 
din cauza faptului că primarul face politica unui anume partid. Oamenii au crezut în 
mine ca om, eu le-am demonstrat că se poate face treaba acolo, dumneavoastră 
domnule preşedinte aţi apreciat faptul că în comuna Livezi s-au schimbat anumite 
lucruri, aş dori dacă se poate prin bunăvoinţa dumneavoastră, să contribuiţi şi 
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dumneavoastră în continuare la dezvoltarea acestei comune. Vă mulţumesc foarte 
mult. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu domnule primar. Dacă mai 
sunt intervenţii? Dacă nu mai sunt, vă rog să fiţi foarte atenţi ca să înţelegem cum 
votăm. Deci sunt trei amendamente. Unul extrem de bine prezentat, se ia de la 
unitatea administrativ-teritorială X şi se duce la unitatea administrativ-teritorială Y, 
celelalte două clamează nişte principii şi nu spun exact de unde luăm şi unde ducem. 
Şi am să vă supun în ordine aceste amendamente. Primul este amendamentul doamnei 
consilier Maricica Coşa. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul doamnei consilier Coşa 
Maricica şi rezultatul votului este: 27 de voturi „pentru” şi 6 voturi „împotrivă”, 
respectiv domnii consilieri Drăgănuţă Constantin, Mihăilă Petrică, Ganea Laurenţiu, 
Enăşoae Petru, Ochenatu Eugen şi Bondor Silviu. 

Deci, 27 de voturi „pentru” şi 6 „împotrivă”. Sunt  prezenţi 33 de consilieri. 
 

Se supune  la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului consilier 
Bondor Silviu şi rezultatul votului este: 6 voturi „pentru” (PDL), 26 voturi 
„împotrivă” (USL+PPDD+PER) şi 1 „abţinere” respectiv, domnul consilier 
Căsăneanu Gabriel (PER). 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului Mihăilă şi se 
rezultatul votului este: 6 voturi „pentru”(PDL), 25 de voturi „împotrivă” (USL+ 
PPDD) şi 2 „abţineri” (PER). 

( Domnul Cautiş Vasile a intrat în sala de şedinţă). 
 

Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2013, precum şi estimările pe 
anii 2014-2016 cu amendamentul doamnei consilier Coşa Maricica Luminiţa, se 
aprobă cu 27 de voturi „pentru” şi 6 „împotrivă”. 

 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Căteva lucruri mai vreau să vă spun. Aş spune 
doar că este foarte bună solicitarea domnului consilier Mihăilă, sper să fie capabil să 
o ducă  la capăt, să vedem cum cheltuiesc banii (pe care îi alocăm noi, sau Direcţia 
Finanţelor, banii publici până la urmă), primarii localităţilor. Noi nu suntem Curtea 
de Conturi, nu suntem nicidecum organe de anchetă, dar iarăşi revin la această  
discuţie care este tema zilei dacă pot să-i spun aşa şi anume tema arieratelor. Eu vă 
spun că în judeţul Bacău, există două categorii sau trei dacă vreţi, de primari: o 
categorie de primari care au respectat legea la sânge şi aici intră şi Consiliul judeţean, 
care au respectat legea la sânge şi nu au creat arierate şi nu au început investiţii fără a 
avea acoperire bugetară, o a doua categorie de primari mai moderată dacă pot să spun 
aşa, care au creat arierate suportabile care pot fi acoperite, rezolvate, într-un an, doi 
maxim şi o a treia categorie de primari, (dar aici ca să nu spuneţi că politizez eu, vă 
rog să identificaţi dumneavoastră, puteţi să cereţi de la finanţe oficial), o a treia 
categorie de primari care au creat arierate încălcând legea ca să vorbim pe româneşte. 
Au deschis investiţii fără a avea acoperire bugetară, au băgat firme în faliment, pentru 
că în anii 2008-2009 erau două categorii de oameni care spuneau primarilor pe de o 
parte, iar miniştrii spuneau daţi drumul la investiţii că vă dăm noi banii, iar o altă 
categorie, constructorii, care spuneau, domnule primar, nu contează, haideţi să iau eu 
lucrarea, că banii, o să mai vedem noi.   
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„O să mai vedem noi”, acesta, a durat un an, doi, trei, patru şi au început  firmele  
să intre în faliment, în insolvenţă, conturile primăriilor să fie blocate, iar această 
categorie de primari care nu au respectat legea şi acum plâng că au arierate mari. Şi 
mai fac o paranteză. Nu ştiu de ce nu fac arierate mari pe banul privat, de acasă. 
Acasă nu-şi permit să facă din astea. Dacă au venituri de 50 de milioane, cheltuie 40 
sau sub 50 de milioane. Nu ca la primărie. El are buget de venituri de 10 miliarde şi 
angajează cheltuieli de 40, 50, 60 de miliarde. Aşa ceva, scuzaţi-mă e şi pe lângă lege 
şi este şi incorect faţă de banul public şi faţă de viitorul acelei comunităţi. Şi sunt 
domnule consilier Mihăilă, sunt o serie de primari care au creat arierate, nu ştiu dacă 
în mod conştient sau inconştient, dar arierate pentru care comunele respective vor 
plăti scump şi dacă organele de anchetă îşi fac datoria, chiar şi acei primari sunt 
foarte expuşi în faţa legii. Pentru că legea finanţelor publice este ea cum este, dar, 
reglementează destul de clar şi aceste aspecte. Nenorocirea este că a venit FMI şi a 
pus piciorul în prag pe acest subiect şi aţi văzut, cum a anunţat guvernul că vrea să 
aibă situaţia cu arieratele, arieratele s-au dublat pentru că au început să scoată 
primarii facturi pe care constructorii nu le tăiau pentru că nu voiau să plătească TVA, 
despre asta vorbim. Iar dacă guvernul mai spune că vrea să plătească acum şi 
arieratele, vă spun eu că arieratele se vor tripla. Că mai sunt nişte lucrări care nu s-au 
facturat, ca acel constructor să nu plătească TVA. Cam asta este radiografia, şi eu îmi 
amintesc aici că tot au ridicat problema cei de la PDL îmi amintesc că la o şedinţă cu 
primarii prin 2009, aveaţi un prefect destul de… nici nu vreau să-l cataloghez ca să 
nu-l judecaţi prea aspru, aveaţi un prefect destul de echilibrat şi îmi amintesc că 
împreună cu dânsul le-am spus atunci: Atenţie mare la disciplina financiară! Cu toţi 
primarii am avut o şedinţă la Direcţia Agricolă şi am spus, atenţie mare la disciplina 
financiară, nu angajaţi cheltuieli mai mari decât venituri. Şi sigur toată lumea a râs de 
el inclusiv în interiorul partidului pentru că vă place sau nu vă place domnule 
Mihăilă, marea majoritate, aş spune peste 90% din cei din a treia categorie, cei care 
au creat arierate uriaşe, îi găsiţi în ograda proprie. Pe de  altă parte aţi pişcat un pic cu 
sumele alocate judeţului Bacău. Vreau să vă spun că suma alocată judeţului Bacău, 
este calculată după o formulă aşa cum s-a calculat la toate celelalte judeţe, în schimb 
vă dau un singur element care a influenţat această sumă destul de serios. Este pentru 
prima dată când formula a luat în calcul rezultatul recensământului. Judeţul Bacău 
figura cu 715 mii de locuitori, iar astăzi figurează cu 583 de mii de locuitori după un 
recensământ… (ştim cu toţii că au plecat mulţi băcăuani în afară), după un 
recensământ care a fost organizat pe picior. Şi la momentul respectiv am criticat 
organizatorii acelui recensământ, inclusiv prefectura. Dacă judeţul Bacău prindea 
măcar pragul de 600 de mii de locuitori, vă spun eu că cifra era puţin mai mare. Nu 
poţi să conteşti o cifră care a fost avansată de către Institutul  Naţional de Statistică,  
deşi activitatea recenzorilor şi activitatea celor care au coordonat această acţiune a 
fost o activitate care a lăsat de dorit din punctul meu de vedere, şi iată că aduce 
influenţe mari pe sumele alocate judeţului Bacău. Vă dau două exemple: Buhuşi 
primea anul trecut de la finanţe aproximativ 23 de miliarde de lei vechi, anul acesta 
primeşte 10 miliarde de lei vechi. Deci, o cădere absolut dramatică. Dărmăneşti de la 
20 de miliarde de lei vechi anul trecut alocate de la finanţe, anul acesta primeşte doar 
10 miliarde, deci undeva la jumătate. Este evident că acea formulă care ia în calcul 
populaţia şi-a pus puternic amprenta şi atât vă spun, nu vreau să intrăm în altfel de 
comentarii politice. Am auzit aici primari, pe care îi apreciez pentru ceea ce au făcut 
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în comunele lor, însă vreau să demontez această marotă cu fondurile europene. Foarte 
bine că aţi adus domnilor fonduri europene, pentru de asta vă votează  lumea şi de 
asta vă vor vota indiferent cine este la Consiliul judeţean sau în altă parte. În schimb, 
un exemplu numai, la proiectul 1.2.5. cofinanţarea, deci partea nerambursabilă este 
zero. Aveţi doar TVA-ul care bineânţeles că v-il recuperaţi şi aveţi cheltuielile 
neeligibile dacă apar. Şi la proiectul 3.2.2. domnule primar de la Odobeşti, sunteţi în 
instanţă cu constructorul pentru că aveţi nişte neprevăzute. Nu ştiu. Eu nu comentez 
asupra acelor neprevăzute, dar trebuie să spunem adevărul până la capăt. Fondurile 
europene în general şi 1.2.5. şi 3.2.2. au o zonă de finanţare nerambursabilă destul de 
mică pentru bugetele locale. Deci încă odată! dacă aruncaţi această temă cu fondurile 
europene este uşor incorectă. Este foarte bine că aţi adus fonduri europene, mai sunt 
primari care aduc fonduri europene, nu sunteţi singurii primari care aduc fonduri 
europene, dar zona de finanţare nerambursabilă este una foarte mică. Deci, practic, la 
1.2.5. domnule primar, primiţi toţi banii de la Uniunea Europeană. Vis-a-vis de 
proiectele pe Ordonanţa 577, domnule primar de la Livezi, mai sunt primari care nu 
au primit finanţarea integrală la ordonanţa 7 asta pentru că s-au deschis în România 
tot mai multe şantiere, din 2008 încoace. Amintiţi-vă la şcoli, alimentări cu apă, 
canalizări, drumuri, mai eraţi gata, gata să izbucnească şi acel PNDI, parcuri la ţară, 
patinoare, deci,  se deschideau tot mai multe şantiere în România. Astăzi sunt 4000 de 
şantiere deschise în România, şi am constatat cu toţii că banii sunt tot mai puţini. 
Deci în timp ce economia se contracta şi banii erau tot mai puţini, guvernul Boc pe 
care l-aţi evidenţiat puţin mai înainte, deschidea tot mai multe şantiere pentru fel de 
fel de criterii. Guvernul Ponta a venit acum şi a început să strângă cureaua, să vedem 
pe care le finalizăm. Şi cred că aveţi un grad avansat de execuţie a lucrărilor, cred că 
aveţi 70-80%, şi eu vă spun că dacă aveţi un grad avansat banii vor veni pe ordonanţa 
7 şi pe 577. 

  ♣ Dl Crăciun Gioni, primar, comuna Livezi: 97%. 
  ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: 97% fiţi liniştit. Vă spun eu aici în plenul 

consiliului judeţean că veţi primi banii şi se va închide acea investiţie. Practic mai 
este doar datoria la constructori. Vor veni acei banii şi se vor închide lucrările în 
ordinea descrescătoare a stadiului fizic de execuţie 90,80,70,60 şi sigur că sunt o serie 
de investiţii care vor rămâne în conservare. Nu ştiu să anticipez eu acum, pentru că 
este o situaţie care se centralizează la Ministerul Dezvoltării şi unele care trebuie 
momentan abandonate, alea începute cu 10%, 15%, 20%  nu cred că au sorţi de 
izbândă anul acesta. Da? Asta este realitatea economică dacă tot am deschis şantiere  
multe. Nu noi, guvernele anterioare, şi bani erau tot mai puţini, înseamnă că trăiam pe 
altă lume, şi domnule consilier Mihăilă, eu vă mai spun un lucru. Vreţi să verificaţi 
primăriile? Foarte bine, avem un birou de audit, propuneţi un plan de audit, mergem 
la primării, le verificăm nici o problemă. Avem o problemă că nu suntem Curtea de 
Conturi şi nici organ de anchetă dar putem să ne creăm o imagine despre ce este 
acolo. Dar eu vă spun să începeţi cu o primărie pentru care anul trecut plângeaţi tot 
aşa cu lacrimi de crocodil. Este primăria Prăjeşti, unde zilele trecute a venit o somaţie 
de la judecătoria Braşov, prin care este obligată primăria Prăjeşti să achite la SC 
SELGROS CASH&CARRY o sumă destul de importantă 108 milioane de lei vechi. 
Este o sumă mare pentru comuna Prăjeşti, da? Haideţi să vă mai spun pe ce s-au 
cheltuit banii pentru că am şi factura de la cei de la SELGROS care au reclamat 
neplata acestor produse. Ţineţi-vă  bine. Tutifruti, bomboane Laura, pufuleţi Buggi, 
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ciocolată Milka, bomboane Toffiffe, prăjitură cu lapte Măgura, ciocolată Milkinis, 
7DAYS croissant, etc Ăştia sunt bani cheltuiţi din bugetul… vă pot da factura, este 
comuna Prăjeşti, cu Antica Eugen primar, str. Principală, fără număr, cu toate datele 
dacă vreţi toate datele fiscale de la primăria Prăjeşti, le găsiţi aici. Un primar care 
anul trecut stătea acolo pe scaun în spate şi spunea că o să pună  fel de fel de 
părticele, că o să facă şi o să dreagă, da? Cam pe astea se duc banii în unele comune! 
Şi  Prăjeşti este una dintre comune care are arierate mari, foarte mari şi căreia îi 
întrevăd un viitor sumbru din punct de vedere al finanţării proiectelor de 
infrastructură. Este bine să începeţi cu primăria Prăjeşti. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da domnule preşedinte, dar mai sunt şi altele. 
Ar fi incorect să vorbim numai de această primărie. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Să vă spun ceva. Eu cred, că nu mai sunt 
primării în judeţul Bacău care au cheltuit banii publici pe bonibon, pe Toffiffe şi pe 
pufuleţi. Eu nu cred. Sunt alte comune care au dezvoltat arierate foarte mari şi cărora 
sincer nu le văd o soluţie de  ieşire din impas. Şi pentru asta nu trebuie să plătească 
cei din prima categorie. Şi asta am spus şi când a venit acea hârtie de la ministrul 
secretar de stat de la finanţe, domnul Voinea. Nu poţi să-i dezamăgeşti şi să-i 
sancţionezi pe cei care au respectat legea, au respectat banul public, au respectat un 
buget, da? Câte venituri, atâtea cheltuieli şi puţin mai mult, şi să-i încurajez  tot pe cei 
care au dezvoltat arierate, că o să vadă ei când o să primească banii. Nu se poate 
chestia asta. Asta am avut şi eu de comentat la buget, care a fost aprobat. Deci 
punctul 3 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fost aprobat cu 
amendamentul doamnei consilier Maricica Coşa. 

     
◄Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  plata cotizaţiilor 
Consiliului Judeţean Bacău către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România, Fondul pentru Dezvoltarea Regională şi Asociaţiei Naţionale a 
Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP” pentru anul 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 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea studiului de 
fezabilitate şi a contractului de asociere în vederea realizării obiectivului  „Varianta 
de traversare a râului Siret între DJ 252 B şi drumurile locale în satul Furnicari, 
comuna Tamaş, judeţul Bacău”. 

 

 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. 
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◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului 
Bacău cu Municipiul Oneşti în vederea realizării proiectului „Extinderea şi 
modernizarea compartimentului de primire urgenţe al Spitalului Municipal Oneşti”;  

 
 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 

au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ D-na Coşa Maricica, consilier: Domnule preşedinte, votăm cu drag acest 

proiect de hotărâre şi ştim că era nevoie, dar înainte de asta, ţin să fac o scurtă 
precizare. Ni s-a amintit la votul bugetului, de activitatea  parlamentarilor  PDL. 
Astăzi mă simt obligată dragi colegi în faţa dumneavoastră, să vă spun că avem un 
parlamentar de Oneşti PDL, care de fiecare dată, în orice prilej când iese dumnealui 
în mass-media, ştie să rostească două vorbe: Benea şi Consiliul judeţean nu fac nimic 
pentru locuitorii Văii Trotuşului. Mă simt obligată să pun adevărul la locul lui, aşa 
cum este firesc şi normal, amintindu-i domnului parlamentar, că iată Consiliul 
judeţean derulează proiecte cu primăria Oneşti. Mai menţionez aici, că aceste proiecte 
nu sunt politice, întrucât primarul municipiului Oneşti nu este USL şi aş dori să-i 
amintesc acelui domn parlamentar, că şi astăzi în bugetul Consiliului judeţean am 
votat asocierea UAT Oneşti pentru reţea canalizare Borzeşti. Aş dori să-i mai 
amintesc că mai avem o asociere cu UAT Oneşti, Staţia de epurare ape uzate. Aş dori 
să audă şi cetăţenii municipiului Oneşti, că iată Consiliul judeţean, împreună cu 
domnul preşedinte Dragoş Benea suntem foarte abgradaţi pe situaţia problemelor 
dumnealor. De fiecare dată ni s-a spus că  noi cei de la Consiliul judeţean, uităm de 
locuitorii Văii Trotuşului. Doresc să-i spun public acelui domn parlamentar, că îl 
aştept la o dezbatere alături de noi, să ne prezinte activitatea pe care a vut-o în cei 
patru ani. Şi aici daţi-mi voie dragi colegi, să-l rog pe domnul consilier Mihăilă să ne 
faciliteze întâlnirea cu acel domn parlamentar, pentru că ni s-a explicat câtă muncă au 
depus parlamentarii PDL în cei 4 ani. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Este bine că aţi avut această 
intervenţie. Nu am văzut intervenţia acestui parlamentar, bănuiesc cine este. Eu ştiu 
că a fost ministru vreo doi ani, dar nu ştiu să-şi fi legat numele de vreun proiect 
pentru judeţul Bacău, darămite pentru zona Oneşti. Dacă greşesc eu, rog să mă 
corecteze chiar dânsul, dar este bine, că o să-i trimit o hârtie prin care voi face un 
remember a tuturor proiectelor pe care Consiliul judeţean le-a dezvoltat în zona de 
sud a judeţului, nu numai la Oneşti, dar şi la Oneşti şi în comunele din jurul 
Oneştiului, pentru că Oneşti nu înseamnă numai municipiul Oneşti, înseamnă şi 
Ştefan cel Mare, înseamnă şi Bucium, înseamnă şi Căiuţi, am mai vorbit aici, 
înseamnă şi Oituz dacă doriţi, înseamnă şi Târgu Trotuş, înseamnă şi Bârsăneşti, 
înseamnă şi Gura Văii, (şi Gura Văii este prins astăzi în bugetul propriu al Consiliul 
judeţean). O să-i fac un opis cu toate proiectele în care a fost implicat şi este implicat 
Consiliul judeţean. Mai sunt investiţii pe mediu pe care le susţinem acolo din fonduri 
europene. Oricum eu alături de consilierii judeţeni nu eu de unul singur, şi din 
vechiul mandat şi din mandatul 2005-2008 mi-am legat numele de mai multe proiecte 
de zona Oneşti decât şi-a legat dânsul ca ministru de zona Oneşti. Dar este bine că 
mi-aţi amintit că mai trebuie să mai şi răspund la astfel de atacuri pur politice. 

♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Domnule preşedinte, suntem de acord cu acest 
proiect şi vom vota. Problema este alta. Am senzaţia că aici ca urmare a unei 
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propoziţii care a ridicat-o domnul consilier Mihăilă suntem acum bombardaţi cu 
aprecieri care nu sunt corecte şi pot să le spun toate şi a doamnei Coşa şi a 
dumneavoastră şi a domnului doctor Ichim. Sunt nejustificate, pentru că aici nu 
suntem la Bucureşti, suntem la Bacău. Punem în discuţie un parlamentar PDL? Care 
este substanţa? Nu înţeleg absolut deloc o asemenea chestiune. Aprecierile pe care le-
aţi făcut dumneavoastră de asemenea, foarte detaliate la o propoziţie care a fost spusă 
aici, îl punem în discuţie pe Mihăilă? Consider total incorectă  poziţia  care aţi avut-o 
şi a celor pe care i-am menţionat eu.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Este bine că ne puneţi sub semnul întrebării 
dreptul la opinie. Dar vă reamintesc că nu mai suntem înainte de anul 1990. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
   
◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului 
Bacău cu oraşul Târgu-Ocna în vederea finanţării şi realizării în comun a lucrărilor de 
investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 116 (str. Galean) de la km 10+850 la km 
13+550”. 

 
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 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului 
Bacău cu comuna Dofteana în vederea realizării obiectivului de investiţii „Piaţa 
zonală Dofteana”.  

 
 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 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului 
Bacău cu oraşul Dărmăneşti în vederea realizării obiectivului de investiţii „Cămin 
cultural cartier Plopu, oraş Dărmăneşti”.   

     
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 

au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă  cu unanimitate. 
 

 ◄ Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului 
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Bacău cu comuna Pîrjol pentru finanţarea şi realizarea în comun a proiectului 
„Modernizare drum comunal DC 184, comuna Pîrjol, judeţul Bacău;  
    

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 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  asocierea Judeţului 
Bacău cu comuna Podu Turcului în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Modernizare piaţă agroalimentară”. 
 

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  asocierea Judeţului 
Bacău cu Municipiul Bacău în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire 
spaţii necesare funcţionării S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, 
Dispeceratului Unic Integrat şi Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei al Judeţului Bacău”; 
     

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 

de executiv şi se aprobă în unanimitate. 
 
◄Se trece la punctul 13 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  asocierea Judeţului 
Bacău cu comuna Mărgineni în vederea implementării Proiectului „Realizarea 
iluminatului stradal în comuna Mărgineni prin utilizarea energiei solare”, aprobat 
spre finanţare nerambursabilă din fonduri europene în cadrul POS–CCE, 
Domeniul Majoritar de Intervenţie 4.2 - „Valorificarea resurselor regenerabile de 
energie pentru producerea energiei verzi”. 

 
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 14 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico – economici – faza D.A.L.I., pentru obiectivul „Lucrări de reparaţii capitale, 
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amenajare şi reabilitare termică clădire laboratoare analize medicale (Policlinica corp 
B)” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.  

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 

au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi 
dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării caietului de sarcini a 
licenţei de traseu nr.204 pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 
regulate speciale pe traseul judeţean special Bacău-Climeşti.   
     

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

 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Fiind domeniul transportului în comun, aş vrea să 

vă spun că sunt probleme mari cu firma pe care o avem pe traseul Nicolae Bălcescu- 
Valea Seacă. Am primit nişte reclamaţii. Am mulţi salariaţi care fac naveta, iar 
serviciul asigurat de firma de transport cu care noi suntem în litigiu, aia de la 
Dâmboviţa Grup Atyc,  ne face  probleme foarte mari. Oamenii aşteaptă de la noi 
soluţii cât mai rapide. Cei de la transport nu respectă programul, vin cu mijloace de 
transport care nu satisfac cerinţele călătorilor. Călătorii au de gând să facă şi un 
protest, pe plan local este adevărat, dar sunt probleme foarte mari şi cred că stă în 
puterea noastră să analizăm şi să găsim soluţii cât mai rapide pe acest domeniu.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles, mulţumesc. 
 

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

 
 ◄ Se trece la punctul 16 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării 
proiectului „RALIUL MOLDOVEI - ediţia a III-a”.  
   

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 32 de voturi „pentru”, domnul consilier Dumitru Răspopa Mincu 
Adrian neavând drept de vot la acest proiect. 
 

◄ Se trece la punctul 17 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării 
proiectului „POVEŞTILE SPORTULUI BĂCĂUAN”. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 

au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
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♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Am citit cu atenţie raportul, întocmit de domnia 
dumneavoastră şi vreau să vă spun din istoricul echipei de handbal Ştiinţa Bacău. 
Aduceţi-vă aminte cu ani în urmă, Ştiinţa Bacău la handbal feminin era un etalon în 
handbalul european nu băcăuan sau românesc. De asemenea, despre echipa de volei 
unde tot la fel în perioada post decembristă, acum câţiva ani, vreo 7 ani dacă nu mă 
înşel, a fost pe locul unu şi cu prezenţe destul de apreciate în competiţiile europene. 
Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. 
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Nu aş vrea să lipsească din această listă Cornel 

Costinescu care a condus Asociaţia Sportivă Bacău foarte mulţi ani, cred că peste 20 
de ani, Mircea Bibire, care a creat Şcoala de Gimnastică Feminină la Bacău, şi nu 
numai, şi profesorul Moşescu, care la volei feminin a dus pe cele mai înalte trepte 
mişcarea de volei feminină Bacău.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc frumos. Uitaţi că sunt câteva 
propuneri absolut corecte şi absolut interesante, şi ca dovadă dacă am greşit, am 
greşit foarte puţin iniţiind un asemenea proiect. Sunt foarte bune sugestiile şi le voi 
înainta celor care vor realiza acest material. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 18 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  asocierea dintre Judeţul 
Bacău şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău în vederea cofinanţării proiectului 
„Sprijinirea activităţii fotbalistice din judeţul Bacău”.   

 
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 19 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  asocierea Judeţului 
Bacău cu Asociaţia Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” pentru organizarea şi 
desfăşurarea proiectului „Recunoştinţa faţă de înaintaşi – realizare monument bust pe 
soclu dedicat personalităţii prof. Dumitru Mărtinaş”. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 

au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
♣ Dl Bejan Gheorghe, consilier: Am înmânat tuturor consilierilor trei foi cu 

viaţa şi activitatea profesorului Mărtinaş, pentru ca să nu vorbesc prea mult despre 
personalitatea lui. Cred că în tot ceea ce o să citiţi acolo o să se găsească şi motivarea. 
După cum ştim în judeţul Bacău trăieşte peste jumătate din populaţia romano-catolică 
din Moldova. De altfel şi sediul asociaţiei care îi reprezintă este aici la Bacău, aşa că 
am considerat că aici la Bacău, este cazul ca să-i ridicăm şi un bust, pentru ca să-i 
cinstim memoria. Valorile nu sunt aşa de mari ca să ne sperie. Odată cu bustul, vom 
scoate şi o carte despre viaţa lui, şi o monografie a unei comunităţi. De altfel noi 
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lucrăm şi la monografiile comunităţilor. Îmi  pare rău că nu sunt în sală primari, o 
serie de primari nu prea ne sprijină cu monografiile, dar noi tot lucrăm. Mai găsim 
bani de pe unde putem, de  unde nu putem şi îndeplinim aceste proiecte. Spuneam că 
bustul îşi are rostul, pentru că va fi amplasat probabil undeva în apropierea Catedralei 
Romano-Catolice. Sper să-mi ofere cineva un spaţiu şi să-l amplasăm acolo. Dacă 
proiectul va fi aprobat şi vom primi banii, sper ca în luna septembrie să facem această 
inaugurare şi să vă invit pe toţi la acest mare eveniment. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Apreciez în mod deosebit iniţiativa şi intervenţia  
în profunzimea sa, a domnului consilier Bejan. Cunosc activitatea profesorului 
Mărtinaş, iniţiativele în ceea ce priveşte originea ceangăiască şi aşa mai departe. 
Faptul că se propune un bust, este o cheltuială infimă, dar gestul şi aprecierea faţă de 
personalităţile culturale şi nu numai, eu cred că este un lucru deosebit. Mai fac o 
menţiune. Noi în şedinţa trecută am aprobat o lucrare tot pe probleme de ceangăi dacă 
nu greşesc, a profesorului Zaharia, şi vreau să scot în evidenţă, că între cele două 
lucrări de studiu care amândouă sunt deosebite,  există multe, multe, divergenţe. Şi de 
aceea este bine şi mă văd interesat să primesc cartea. Eu am un exemplar de acum 
câţiva ani a profesorului Mărtinaş, ştiu punctele de vedere cu originea ceangăilor, şi 
la fel ştiu şi punctele de vedere ale profesorului Zaharia. Este un lucru  adevărat, ne 
pune pe noi în faţă să vedem punctele de vedere din acele două lucrări şi să găsim, ca 
cetăţeni, ca băcăuani, locuitori ai Moldovei, a zonei de pe Valea Bistriţei, de pe Valea 
Siretului, unde ponderea ceangăilor este destul de reprezentativă, să găsim soluţia cea 
mai bună, având în vedere (şi nu mă duc către şovinism, către naţionalism) ce se 
întâmplă în momentul de faţă mai ales pe plan naţional cu zona, cu acea regiune 
secuiască. Atât. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc domnule consilier Cautiş. Vă rog 
domnul consilier Marcu. 

♣ Dl Marcu Costică, consilier: O intervenţie scurtă. Sigur că voi fi fără îndoială 
de acord cu acest proiect de hotărâre dar regretabil este faptul că ne lovim de o 
situaţie poate penibilă pentru localitatea, pentru judeţul nostru. Există sindromul 
sustragerilor de statui. Şi am văzut acest fenomen chiar şi în spatele bibliotecii 
judeţene. Când am fost consilier local chiar mi-am adus aportul la realizarea acelei 
statui. M-aş fi bucurat ca acea statuie a lui Mihail Kogălniceanu să reziste. Am să  
dau un sfat domnului Bejan, ca poziţia statuii să fie pe cât posibil la vedere, o 
asigurare a protecţiei, a securităţii (poate aici mai putem colabora) mai mult simbolic, 
se sustrage simbolul, nu valoarea statuii propriu-zise. Chiar şi la Iaşi am văzut 
frecvent acest fenomen întâlnit şi cu ocazia asta poate mai dezvoltăm şi alte iniţiative, 
alte statui. Mulţumesc.   

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Probabil este real ceea ce spune domnul 
consilier Marcu. Este păcat că trebuie să ne gândim la măsuri pentru păzirea statuilor, 
a busturilor. Dar eu cred că fiind membru ATOP, cred că o să găsiţi o soluţie 
împreună. Vă mai spun un element şi o cuplez cu propunerea domnului consilier 
Bontaş cu Catedrala Catolică dacă nu greşesc ca statistică, şi cred că nu greşesc, din 
regiunea Moldova, judeţul Bacău are cea mai mare populaţie catolică. Nu ştiu 
raportat la nivel naţional, dar oricum este un element important, şi sigur că nu putem 
rămâne reci la această statistică.   
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Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 
prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 20 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   
prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  darea în administrarea 
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.2 Comăneşti a imobilului situat în 
Comăneşti, str.Pietricica nr.l bis., ce aparţine domeniului public al judeţului Bacău.  

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 

au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 21 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   
prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  stabilirea costurilor 
medii anuale pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap precum şi a contribuţiei 
consiliilor locale la finanţarea acestor servicii. 

 
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 22 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind implementarea 
Proiectului "Ghiozdanul şcolarului" din cadrul Programului de susţinere a 
învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău.  
  

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. 
   

 Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 15.03.2013  drept  
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
    PREŞEDINTE,           

                Dragoş  BENEA                                            SECRETARUL JUDEŢULUI      
                                                                                              Elena Cătălina ZARĂ  
 
 

            
                                                                                                                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                                                     Consilier  Ciulină Nicoleta 

                                                                                                                                        


