
 1 

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi, 29  ianuarie 2010, 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. 17 din 25.01.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la 
cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 36, absentând motivat domnul 
consilier Şapcă Nicu.  

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, vă ofer scuze pentru ora matinală. Bine aţi venit la prima şedinţă ordinară din acest an 
cât şi din luna ianuarie, dar a treia şedinţă a consiliului judeţean, după încă două şedinţe 
extraordinare. Ţin să precizez că bugetul nu a putut fi gata pentru şedinţa ordinară a lunii 
ianuarie, întrucât el a fost publicat în Monitorul Oficial abia în urmă cu două trei zile. Nu mai 
puţin adevărat este că nici noi nu am finalizat la nivelul executivului Consiliului judeţean toate 
informaţiile pentru a avansa în discutarea bugetului, dar undeva până în 17-18 februarie s-ar 
putea să fiu în măsură să discutăm despre aprobarea bugetului. Ordinea de zi a şedinţei din 29 
ianuarie vă propun să fie următoarea, pentru că vor fi câteva modificări pe care vi le propun şi 
vă rog să fiţi atenţi:  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 16 ianuarie 2010. 
2.      Raportul de activitate al Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău pentru perioada 
ianuarie-decembrie 2009. 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Cioltan 
Mirela Carmen. 

Prezintă: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Bacău. 

Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

5. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. 
Romtelecom S.A. referitoare la anularea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.185/2009 privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2010. 

Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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6. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii formulate de Prefectul Judeţului Bacău de 
revocare a Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.121/20.07.2009. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie 
publică cu strigare a imobilului canton Poieni aparţinând domeniului privat al judeţului Bacău 
situat în intravilanul oraşului Tg. Ocna, judeţul Bacău. 

Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a unor 
imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în 
domeniul public al judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău. 

Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 
2010 la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău. 

Iniţiator : dl Petru Enăşoae –consilier judeţean  
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului a unor unităţi de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Bacău. 

Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe 
teritoriul judeţului Bacău. 

Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

12. Proiect de hotărâre privind numirea Directorului general la R.A. AEROPORTUL 
INTERNAŢIONAL „GEORGE  ENESCU” Bacău. 

Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă propun, având în vedere că la punctul „Diverse” 
avem un vot secret, să-l trecem la punctul 12 astfel încât să nu existe o pauză foarte lungă până 
la finalizarea şedinţei. Deci punctul 12 să fie punctul de la „Diverse” şi anume: 

 

Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău

13. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în 
domeniul public sau privat al judeţului Bacău. 

  
 

14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Militar Judeţean Bacău, 
Consiliului Local al oraşului Buhuşi şi Bibliotecii Judeţene „Costache Sturdza” a unor imobile 
aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Bacău. 

Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. 

Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

16. Diverse. 

Iniţiator : dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

Punctul 16 va fi scos de pe ordinea de zi şi va fi propus în următoarea şedinţă, întrucât 
materialul a fost gata extrem de târziu, undeva marţi spre miercuri. Este un material care 
angajează patrimoniul Consiliului judeţean şi ca atare vă propun să fie dezbătut în termenul 
prevăzut de lege. Deci, proiectul de hotărâre privind stabilirea valorilor redevenţelor lunare 
pentru cabinetele medicale concesionate conform H.G. nr.884/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, urmează să fie scos. Având în vedere că aproape expiră cei cinci ani de 
concesiune la tariful stabilit prin lege, un tarif care trebuie modificat, a fost fundamentat 
proiectul în luna ianuarie, dar destul de târziu cât să fie astăzi la timp pe masa dumneavoastră. 
Aşa că vă propun ca acest punct să intre pe ordinea de zi la prima şedinţă ordinară sau 
extraordinară a consiliului judeţean. 

  

            
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au observaţii 
la ordinea de zi.  
 
      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 
extraordinare din data de 16.01.2010 şi se dă cuvântul  doamnei secretar al judeţului Brumă 
Elena Cătălina. 

 
      ♣ D-na Brumă 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 extraordinare a 
Consiliului Judeţean Bacău din data de  16.01.2010. 

 
      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. 

 



 4 

      ► Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
Raportul de activitate al Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău pentru perioada ianuarie-
decembrie 2009. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aceasta este o obligaţie din lege a fiecărui preşedinte de 
consiliu judeţean, de a vă prezenta raportul de activitate. Acest raport l-aţi avut la mapele 
dumneavoastră. Este un cumul al rapoartelor direcţiilor şi serviciilor din subordinea 
preşedintelui Consiliului judeţean. Nerealizările, care sunt cele mai importante, le-am evidenţiat 
destul de succint la sfârşitul anului trecut, în 23 decembrie. Era vorba în primul rând de 
nefinalizarea concesionării Aeroportului Internaţional şi în al doilea rând era o mâhnire legată 
de descentralizare şi de nivelul alocării bugetare pentru infrastructura din mediul rural. Nu avem 
ce aproba, doar dacă există observaţii?!  

  
      Nefiind observaţii, se trece la următorul punct. 
        
      ► Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi doamna secretar al judeţului Brumă Elena 
Cătălina prezintă proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al 
doamnei Cioltan Mirela Carmen. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au observaţii 
cu privire la proiectul de hotărâre prezentat. 
       
      Nefiind observaţii, se supune aprobării validarea doamnei Cioltan Mirela Carmen şi se 
aprobă în unanimitate. 

 
      Doamna Cioltan Mirela Carmen este invitată să depună  jurământul. 
       
      ► Se trece la punctul 4 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene 
Bacău. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au observaţii 
cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aţi văzut temeiul legal, această iniţiativă a guvernului Emil 
Boc s-a concretizat undeva pe data de 16 decembrie. Este un prim pas, este adevărat că micuţ, 
dar important şi uriaş în comparaţie cu ce s-a făcut în alţi ani legat de atât de pomenita 
descentralizare. Sperăm ca autorităţile locale, în speţă Consiliul judeţean împreună cu 
conducerea Camerei Agricole Judeţene să nu eşueze în acest proiect şi să demonstreze 
autorităţilor centrale că putem conduce anumite activităţi în domeniul agricol, poate şi din 
domeniul sanitar, poate şi din domeniul învăţământului, mai bine decât sunt ele conduse de la 
Bucureşti. De aceea este poate mai importantă ca oricând misiunea Consiliului judeţean şi a 
Camerei Agricole de a colabora şi a înregistra efecte pozitive în viaţa celor din mediul rural în 
special, astfel încât să încurajăm Guvernul României să mai procedeze la asemenea transferuri, 
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la asemenea iniţiative astfel încât să aducă decizia cât mai mult în plan local şi cât mai aproape 
de cetăţean. 
      ♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Eu, în câteva cuvinte, vreau să vă spun că sunt încântat, 
de dorita descentralizare care este atât de necesară şi începe cu domeniul agricol, un domeniu 
care va avea în viitorii ani o mare importanţă economică în România şi implicit în judeţul 
Bacău. De aceea, cred că pasul fiind făcut, va trebui să dovedim că această descentralizare e 
necesară şi sigură. Prin asta să dăm un imbold guvernanţilor de a continua şi cu celelalte 
sectoare care ţin de economie. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Aichimoae Vasile, director Camera Agricolă Judeţeană Bacău: Domnule preşedinte, 
domnilor vicepreşedinţi, doamnelor şi domnilor, consider că acesta este un pas important şi sper 
într-o bună colaborare astfel încât să ne atingem pentru care va trebui să desfăşurăm această 
activitate. Sperăm într-o colaborare foarte bună şi că vom avea susţinere din partea autorităţilor. 
Trebuie să ne apucăm de treabă, să putem face ceea ce ne-am propus. Cred că suntem primul 
judeţ care dăm certificat de naştere Camerei Agricole. Consider că avem specialişti şi sperăm 
într-o bună colaborare. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mai sunt alte intervenţii? Domnul consilier Ichim? 
Vreau să fac o precizare cu ce proiecte vor veni la Camera Agricolă Judeţeană Bacău sau legată 
de Camera Agricolă Judeţeană Bacău. Mi se pare că singura comisie care se pliază la acest 
moment pe problematica acestei instituţii este comisia nr.1 de dezvoltare economică, integrare 
europeană, buget şi fiscalitate. Nu este nicăieri pomenit cuvântul agricultură, la nici una din 
comisii, dar nu avem noi nici o vină, doar dacă vrem să asimilăm agricultura cu dezvoltarea 
economică. Eu zic de comisia nr.1 că este cea care trebuie să păstorească problematica Camerei 
Agricole Judeţene Bacău. 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi, l-aş ruga pe domnul 
director al Camerei Agricole nou înfiinţate, care are experienţă în domeniu, să ne spună dacă la 
ora actuală are cel puţin trei obiective prioritare şi care sunt acestea.  
      ♣ Dl Aichimoae Vasile, director, Camera Agricolă Judeţeană Bacău: În primul rând Camera 
Agricolă are ca scop formarea profesională a lucrătorilor din zona rurală. Acest lucru înseamnă 
cursuri de perfecţionare, de pregătire şi în al doilea rând este vorba de diseminarea informaţiilor 
privind atragerea fondurilor de la Uniunea Europeană. În acest sens, interesul nostru este de a 
aduce la cunoştinţă celor interesaţi, a oamenilor ţintă cum le spunem noi, de proiectele pe 
diverse măsuri pentru a atrage cât mai mulţi bani în zona rurală şi implicit dezvoltarea acestei 
zone. În al treilea rând, trebuie adus la cunoştinţă noile tehnologii cu care se confruntă 
agricultura în vederea aplicării unor lucrări minime pentru a ridica partea economică a fermelor 
prin lucrări minime ale solului, folosirea hibrizilor soiurilor de calitate, prin cultivarea în diverse 
zone a judeţului Bacău a loturilor demonstrative, lucru pe care l-am făcut, dar trebuie mers cam 
în toate localităţile şi arătat cam ce înseamnă rezultatele acestor loturi demonstrative cu soiuri 
cu hibrizi de calitate. Aceasta implicit va duce la rezultate bune din punct de vedere economic 
pentru ferme sau chiar pentru gospodăriile ţărăneşti, pentru că este adevărat, fermele sunt în 
număr destul de mic în momentul de faţă. Nu este lipsit de importanţă nici… 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Poezii din PCR cunosc. Vreau actualul.  
      ♣ Dl Aichimoae Vasile, director Camera Agricolă Judeţeană Bacău: Vroiam să spun de 
executarea unor proiecte, lucru pe care l-am făcut şi-l facem în continuare.  
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      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte! Ce ne doare cel mai mult, pe mine 
personal şi cred că pe toată lumea, este faptul că peste 70% din suprafaţa agricolă a judeţului 
este necultivată. Mă aşteptam ca aici să aibă un plan strategic, cum se va face ca această 
suprafaţă agricolă să fie cultivată, să avem ce ne trebuie pe masă, să nu mai rabde lumea de 
foame. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Este corect discursul dumneavoastră, dar poate luna 
viitoare era mai legitim. Trebuie să-l lăsăm măcar o lună şi apoi să vedem. 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Dar ştia de înfiinţarea asta mai demult. Şi este în materie de 
când profesează. Mulţumesc! 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: S-a vorbit pe 16 decembrie prima dată. Deci v-aş susţine 
foarte mult în discursul dumneavoastră, dar dacă era în luna februarie. Măcar după o lună de la 
această hotărâre.  
      ♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Mă simt obligat prin natura meseriei să-i ofer un 
răspuns clar, limpede şi sper mulţumitor domnului doctor Ichim. Tocmai aici este rostul, ca să 
nu mai vedeţi acele terenuri libere cu buruieni, care nu produc nimic şi drept pentru care rămân 
românii  flămânzi. Fie vorba între noi, ca o paranteză, rămân românii flămânzi că nu au bani, nu 
că nu sunt alimente! Dar această descentralizare aduce la un loc judeţul şi vreau să vă asigur că 
prin nişte elemente cheie, de întocmire a proiectelor europene şi atragerea banilor europeni, care 
sunt foarte mulţi pe domeniul acesta, de sume mici, până la 200 de mii de euro şi prin 
schimbarea mentalităţii posesorului de pământ sau fermierului, cum ne place să-l numim, atunci 
când îi aduci tehnologie şi utilaje performante el poate să obţină producţie ca să fie rentabil. În 
momentul în care el devine rentabil, sigur că acel pământ va merita să fie cultivat pentru a avea 
cu ce să-l întreţină şi să întreţină şi familia. Tocmai acesta este rostul, dar acest proces nu se 
poate termina într-o zi, într-o lună, este un proces de durată, dar de undeva trebuie început. Eu 
cred că domnul doctor este mulţumit de ceea ce spun, pentru că vine din mediul rural de origine 
şi înţelege ce am zis. Vă mulţumesc!  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Trebuie să recunoaştem, că din cele patru grupuri, zona 
PD-L-ului este cel mai bine acoperită privind zona agriculturii. Au patru specialişti, dacă am 
numărat eu bine. Domnul consilier Pricopie Gheorghe vrea să intervină. 
      ♣ Dl Pricopie Gheorghe, consilier: Domnule preşedinte, domnilor consilieri, aş dori să pun 
o întrebare domnului director Aichimoae în legătură cu statul de funcţii şi cu organigrama. Dacă 
organigrama vă satisface acoperirea în teritoriu cu specialişti de aşa natură încât să realizaţi 
programele pe care vi le-aţi impus, şi dacă nu, ce aveţi în vedere în viitor?  
      ♣ Dl Aichimoae Vasile, director Camera Agricolă Judeţeană Bacău: Avem la ora actuală 24 
de specialişti. Am împărţit judeţul în 17 camere agricole. Deci tot ce înseamnă consultant, 
specialist la fostul oficiu de consultanţă va avea un număr de 5 localităţi. Deci sunt un număr de 
87 de comune şi au rezultat 17 camere, în medie cu câte 5 localităţi  pe consultant. Firesc că 
acest lucru nu poate să rezolve problema. Cred că este puţin şi un specialist la o comună, având 
în vedere un număr foarte mare de sate. Dar printr-o bună organizare şi o bună colaborare cu 
consiliile locale sper ca informaţiile să ajungă acolo unde trebuie. În aceste condiţii, cred că este 
primul pas care se face înspre camerele agricole. Firesc, legiuitorul va avea în gândire (chiar 
auzeam într-o zi la aparatul de radio că domnul ministru spunea că o să ajungem la câte un 
specialist în fiecare comună) atragerea şi a altor unităţi descentralizate spre camerele agricole.  



 7 

      ♣ Dl Pricopie Gheorghe, consilier: Da. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Mai sunt intervenţii? 
      ♣ D-na Biri Daniela, consilier: Ştiind că domnul director face parte din şcoala veche a 
agricultorilor, am încredere personală în ceea ce se numeşte puterea şi ştiinţa de a munci în 
permanenţă, fără zi, fără noapte, aşa cum s-a lucrat în agricultura României. Dacă ştie să se 
înconjoare de oameni cu aceleaşi capacităţi şi cu aceleaşi dorinţe de muncă, îl felicit pentru 
această înfiinţare şi pentru această nouă activitate la care se înhamă (aşa cum se spune în 
termeni agricoli). Singurul lucru de care are nevoie şi pe care noi, Consiliul judeţean, trebuie să 
încercăm să-l ajutăm, este eliminarea birocraţiei. Pentru că întotdeauna orice idee se blochează 
în aceste hârtii şi nu va putea niciodată să le realizeze. Deci, dacă putem avea grijă să dezvoltăm 
agricultura în judeţ, trebuie să-l ajutăm şi la ceea ce se numeşte reducerea pe cât posibil a 
birocraţiei şi trecerea la fapte. Pentru că noi de asta avem nevoie. Felicitări pentru funcţia 
ocupată!  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumim şi noi. Personal, dacă vreţi domnule 
director, eu vă rog un singur lucru. Prioritizaţi zona de est a judeţului. Pentru că acolo, în 
jumătatea de est a judeţului mai exact este dezastru şi poate agricultura poate constitui o şansă 
pentru oamenii de acolo.  
 
      Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

 
      ► Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate 
de S.C. Romtelecom S.A. referitoare la anularea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.185/2009 privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2010. 

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

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: ROMTELECOM-ul ne-a obişnuit cu asemenea proiecte de 
hotărâri mai ceva ca aprobarea bugetul sau rectificările de buget. Respect şi respectăm 
societatea ROMTELECOM, dar cred că mai mult trebuie să respectăm legea şi încasarea taxelor 
şi impozitul la bugetul judeţului. Atâta timp cât ROMTELECOM-ul nu va înţelege aceste 
lucruri, ne vom război în instanţă. Doamna secretar Brumă chiar mi-a făcut o precizare, că a 
existat un proces câştigat de noi la Braşov pe această speţă. Cunoaşteţi speţa, nu mai dau citire 
expunerii de motive, bănuiesc că ne păstrăm poziţia în asemenea litigii. 
      ♣ D-na Brumă Elena-Cătălina, secretarul judeţului: Da, domnule preşedinte, la începutul 
acestei săptămâni am obţinut prin hotărâre definitivă şi irevocabilă soluţia de legalitate privind 
stabilirea taxelor şi tarifelor, altele decât cele prevăzute de legea 571/2003 privind codul fiscal, 
aplicabile în anul 2008. Acum ne judecăm la Tribunalul Bucureşti pentru taxele şi tarifele 
aplicabile în anul 2009, iar acum trebuie să votăm procedura prealabilă pentru cele stabilite în 
2010.  
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să facem turul României cu ROMTELECOM-ul, dar asta 
este. Regret că cei de la ROMTELECOM sau grecii de la ROMTELECOM mai bine zis, nu 
înţeleg să respecte Consiliul Judeţean Bacău. Dacă sunt observaţii? 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, după cum ştiţi, la acest gen de 
proiecte de regulă nu comentez şi nici nu votez, din motive lesne de înţeles, pe care am impresia 
că şi dumneavoastră le-aţi sugerat. Acum însă, mă simt obligat în primul rând faţă de colegi, 
pentru că vreau să-i ştiu că votează în deplină cunoştinţă de cauză şi în al doilea rând faţă de 
anumite comunităţi pe care le reprezint. Nu aş intra în prea multe chestiuni juridice, ci doar mai 
mult tehnice, dacă îmi permiteţi. Aş vrea să ne reamintim că totuşi ROMTELECOM-ul este cel 
mai important contribuabil pentru acest  gen de taxe. Pentru taxele pe care noi le percepem pe 
drumurile judeţene, ROMTELECOM-ul plăteşte circa 5 miliarde de lei vechi. În fine. A mai 
fost actualizată, a mai fost indexată, dar suma este în jurul acestei valori. Punctul doi, am văzut 
aici în expunerea de motive, cu tot respectul pentru domnul Ciprian Fantaza, că 
ROMTELECOM-ul nu ar fi afectat unui scop public. Bun. Posibil să aveţi dreptate. Dar legat şi 
de intervenţia de la punctul anterior, domnul preşedinte spunea ceva de zona de est. Vreau să vă 
spun că în zona de est (şi vă pot aduce documente care să ateste afirmaţia mea) sunt comunităţi 
aproape izolate, iar singurul mod de a comunica cu restul lumii este prin ROMTELECOM. 
ROMTELECOM-ul are venituri mult mai mici decât cheltuielile. Mai mult decât atât, ştiţi că în 
zonele sărace şi fenomenul infracţional este foarte frecvent. Nu mai departe de luna ianuarie, în 
zona Glăvăneşti - Frumuşelu, a fost furat pe o distanţă destul de mare un cablu care asigura 
comunicarea a trei sate cu restul comunei. Pagubă se estimează undeva în jurul cifrei de 10 mii 
de euro. Culmea este că această infracţiune s-a repetat în acelaşi loc de două sau chiar de trei 
ori. Nu am auzit pe nimeni dintre noi sau ca cineva de la ATOP să se sesizeze pentru aceste 
fenomene infracţionale care se repetă şi care aduc grave pagube unor societăţi care merg în 
pierdere. Mă întreb aşa, sau mai bine e o întrebare retorică, dacă îmi permiteţi: Dacă în aceste 
zone ROMTELECOM-ul şi-ar lua toate instalaţiile, şi-ar recupera stâlpii, cablurile, din motive 
economice, (acolo noi pierdem şi nu mai are rost să mai desfăşurăm o activitate dacă nu este 
profitabilă) ce am spune atunci? Că este ilegal! Pentru că ROMTELECOM-ul are un scop 
public, nu? Nu putem lăsa comunităţile izolate. Mai mult, aş vrea să ştiţi (poate nu sunteţi 
informaţi cu această chestiune) că statul român deţine din ROMTELECOM 44% din acţiuni. 
Deci sunt grecii, dar mai sunt şi românii, domnule preşedinte! ROMTELECOM-ul oferă servicii 
la standardele europene. Atunci când avem de cablat o nouă instituţie sau un oraş, 
ROMTELECOM-ul îşi poziţionează instalaţiile subteran, aşa cum prevăd standardele europene, 
faţă de alte firme care au cuvinte englezeşti în denumire şi pentru asta impun un anumit respect, 
care au transformat stâlpii destinaţi iluminatului public din oraşe în adevăraţi pomi de Crăciun. 
Cu cabluri, cu tot felul de instalaţii pe ei, foarte inestetice şi pentru care autorităţile locale (este 
adevărat nu are implicare aici Consiliul judeţean), mă refer autorităţile locale la primăriile 
oraşelor, nu iau nici un fel de măsură. Excepţia este Braşovul, care s-ar părea că a pus în ordine 
acest lucru. În fine, aproape zilnic în mass-media apar oameni politici care spun că în condiţii de 
criză taxele şi impozitele trebuie diminuate, pentru a ajuta societăţile să poată duce activitatea 
mai departe, să poată plăti salariile şi aşa mai departe. Nu ştiu dacă aici noi mai suntem 
consecvenţi, pentru că tot timpul majorăm taxele. Spuneam asta, pentru că am obligaţie, şi cu 
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asta închei, faţă de comunităţile pe care le reprezint. Da, de cele mai multe ori în zonele unde 
lumea mă cunoaşte mai bine, mă interpelează cu probleme de genul:  
      - La noi când ajunge internetul, la noi de ce nu este internet?  
      Şi de regulă, noi oferim servicii de internet, televiziune şi voce, la aceleaşi standarde şi în 
mediul rural. Bun. S-ar putea să fiu întrebat la un moment dat de ce ROMTELECOM-ul şi-a 
retras instalaţiile din comuna Motoşeni, să spun aşa. Eu am să le spun că erau taxele mari pe 
drumurile judeţene şi nu era profitabil. Păi şi cine percepe aceste taxe? Consiliul judeţean. Şi nu 
sunteţi consilier judeţean? Ba da. Acesta este motivul pentru care am făcut această intervenţie şi 
văd aici, în finalul plângerii, o chestiune de bun simţ. ROMTELECOM-ul cere începerea 
negocierilor pentru încheirea unui nou contract pe acest an. Nu văd de ce nu am amâna acest 
proiect şi să încercăm o nouă negociere, să vedem…! Chiar numai în tribunal trebuie să mergem 
cu un contribuabil aşa important? Nu mi se pare corect. Tribunal, Parchet, am văzut de foarte 
multe ori în expunerea de motive. Toate judeţele procedează aşa? Sunt nişte probleme! Am vrut 
să vi le aduc la cunoştinţă, nu am făcut-o în anii precedenţi, dar acum mi s-a părut totuşi că este 
o chestiune cu care sunt dator. Mulţumesc.   
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu, domnule consilier! Dumneavoastră 
sunteţi consilier cel puţin din 2005 şi cunoaşteţi istoria acestui litigiu. Nici nu-i spun conflict, 
între Consiliul Judeţean şi ROMTELECOM. Este îmbucurătoare dorinţa lor de a media, dar să 
ştiţi că această iniţiativă am mai avut-o şi în 2007 şi chiar am propus atunci un tarif care să 
mulţumească şi ROMTELECOM-ul, numai că a fost necesară realizarea unui raport de evaluare 
care să stabilească minimul taxelor pe care trebuia să le încasăm şi care a fost peste ceea ce am 
fi vrut noi să propunem în Consiliul judeţean. Deci discutăm orice, dar nu sub ceea ce spune 
raportul de evaluare, pentru că dacă stabilim altceva decât ceea ce stabileşte raportul de 
evaluare, Consiliul judeţean este pasibil de plată. Oricum din această plimbăreală prin toate 
colţurile ţării şi prin toate tribunalele ţării nu are nimeni de câştigat, nici Consiliul judeţean, nici 
ROMTELECOM, dar noi trebuie în primul rând să respectăm legea. Şi tocmai din acest motiv 
ne ţinem pe aceleaşi poziţii, pe care ne ţinem din anul 2000 şi nu mai ştiu cât, şi câştigăm 
procesele în fiecare an. Este adevărat că peste doi-trei ani, pentru că astea sunt procedurile, dar 
le-am câştigat pe toate. Ar trebui înţeles ceva din acest lucru. V-am zis, respect 
ROMTELECOM-ul, ştiu bine că a intervenit la toate inundaţiile din judeţul Bacău, au susţinut 
proiecte umanitare, dar este totuşi o societate comercială, nu mai ştiu de care română, greacă 
cum vreţi dumneavoastră oricum nu este Crucea Roşie. ROMTELECOM-ul nu este egal Crucea 
Roşie şi trebuie să se supună legilor de stat român şi hotărârilor de Consiliu judeţean. Bun. Nu 
vreau să mai lungim această discuţie. 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, mă scuzaţi. Domnul consilier a ridicat o 
problemă deosebit de pertinentă şi cu o importanţă naţională, dacă vreţi. Este vorba de furtul 
cablurilor, motiv pentru care deraiază trenuri, se fură cale ferată, se fură tot. Îl întreb pe domnul 
consilier, întrebare pe care am pus-o eu când am fost noi la guvernare. Aceste cabluri, pentru ce 
le-a luat ţăranul acela de acolo? Că doar nu mănâncă cablul. Îl duce undeva. Avem noi 
posibilitatea şi mai ales guvernul actual să găsească acele modalităţi pentru ca toţi aceşti 
colectori de fier vechi să aibă motivaţia pentru ce cumpără un anume produs de reconversie, şi 
să aibă motivaţia pentru care să refuze? Pentru că, dacă nu ar cumpăra nimeni cablu, nu l-ar mai 
lua nimeni de pe stâlp sau de la calea ferată. Deci, au posibilitatea, fiind la guvernare cu 
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majoritatea majorităţilor, să dea orice act normativ pentru a nu mai deraia trenuri, a nu mai sta 
oamenii îngheţaţi, a nu mai avea omul posibilitatea ca telefonul să nu-i răspundă şi aşa mai 
departe. Vă mulţumesc.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cablu poţi să-l foloseşti la orice. La uscat rufe, la pus 
benere, la orice. 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Aş vrea să-i răspund domnului consilier. Aceste cabluri, 
mai nou sunt transformate, sunt arse şi… 
      ♣  Dl Benea Dragoş, preşedinte: Chiar, pentru ce se fură? Dacă tot ştiţi?! 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Bănuiesc că le duc la societăţile specializate în colectarea 
de fier vechi şi materiale neferoase. Într-adevăr, sunt sesizate organele competente atunci când 
vin cetăţeni cu cabluri. Dar mai nou, nu mai vin cu cabluri, ele sunt arse, topite şi transformate 
în lingouri de cupru. S-au specializat şi ei. Numai că aş puncta mai departe, că odată ce sunt 
furate cablurile, ROMTELECOM-ul se duce, cumpără, le înlocuieşte, şi bagă mâna adânc în 
buzunar pentru ca aceste comunităţi să nu rămână izolate. Nu ştiu dacă ROMTELECOM este 
Crucea Roşie, dar s-ar părea că face mai mult decât Crucea Roşie, în anumite situaţii. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ei, nici chiar aşa. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Adevărul e că nu prea ne vin facturile de plată de la 
Romtelecom, este gratuit. 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule Dogaru, dacă tot sunteţi specialist şi aveţi o 
societate comercială, o să vă aduc încasările noastre la Romtelecom pe ultimii doi ani din 
comuna Glăvăneşti şi tot pe ultimii doi ani o să vă aducem cheltuielile, inclusiv aceste furturi, să 
vedeţi pe unde stă balanţa. Aducem bani de acasă şi mai trebuie vreo 50 de ani ca să percepem 
fără să mai cheltuim nimic. Dar nu am garanţia că la anul nu va mai fi din nou un furt tot în 
aceeaşi zonă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Poate ar trebui să mergem la contracte de privatizare şi 
poate au nişte obligaţii cei de la Romtelecom. Nu este chiar aşa, pleacă ei de la Glăvăneşti când 
vor şi cum vor. În fine. 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Tocmai asta înseamnă caracterul public, domnule 
preşedinte. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Tanda pe Manda.  
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dacă am face o nouă negociere, chiar ar fi… 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu am propus negociere în 2007, domnule consilier? Şi 
nu au vrut tariful. 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Noi vorbim de 2010, nu de 2007. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, domnule consilier, noi în 2007 am propus tariful 
minim ca rezultat al unei expertize. Minim. Mai mult de atât nu putem face, ca să ştiţi. Dacă nu 
se respectă această doleanţă a noastră, s-au încheiat negocierile de acum. 
      ♣ Dl Avram Constantin, consilier: Domnule preşedinte, pentru că intervenţia colegului 
nostru a fost atât de concludentă, în ceea ce priveşte marketingul Romtelecom-ului, eu pot să 
subliniez că şi la mine pe şantier dispar cancioace şi mistrii de vreo două miliarde pe an şi nu 
sunt scutit de taxe şi impozite. Mi le plătesc.  
     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am plâns destul pe umărul Romtelecom-ului. 
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      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Cu tot respectul, domnule Avram! Nu aici am vrut să 
ajung. Nu am spus că din cauza pagubelor noi ar trebui să fim scutiţi de impozite. Am vrut să 
subliniez altceva. Deşi avem pagube mari, deşi în anumite zone suntem în pierdere, rămânem cu 
instalaţiile acolo tocmai datorită caracterului public al comunicaţiilor noastre. Aici am vrut să 
subliniez caracterul public şi nu să îl contrazic pe cel care a făcut expunerea de motive. Nu vă 
duceam la taxe şi impozite. Sigur, noi suntem fixaţi numai la taxe şi impozite. Mulţumesc. 

  
      Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă cu o abţinere, respectiv a domnului consilier Mihăilă Petrică. 

 
      ► Se trece la punctul 6 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea cererii formulate de Prefectul 
Judeţului Bacău de revocare a Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.121/20.07.2009. 

 
      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 şi se aprobă cu 9 abţineri, 
respectiv doamna consilier Marcu Viorica, d-na consilier Biri Dniela, d-na consilier Lucaş 
Mariana, dl consilier Pricope Corneliu, dl consilier Cojocaru Ovidiu, dl consilier Burghelea 
Iulian, dl consilier Ichim Mihai, dl consilier Enăşoae Petru şi dl consilier Năstase Claudiu. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Înţeleg că demersul Prefecturii este pornit de la 
antepenultimul prefect, de asta probabil de aici este logica abţinerii.   
      ♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Nu. Eu am avut aceeaşi atitudine şi când s-a votat 
proiectul de hotărâre. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiu, dar tot antepenultimul prefect promovase. 
      ♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Am discutat astăzi, înainte de şedinţă, cu unul din colegii 
noştri de la PD-L dacă sunt probleme. Am zis că ne abţinem la punctul 6 de pe ordinea de zi, şi 
dumnealui a zis că subscrie. Şi eu am tot respectul pentru artişti şi pentru cei care fac 
performanţă, pentru că performanţa înseamnă muncă, dar în condiţiile în care Guvernul Boc a 
tăiat tot ce se poate tăia vis-a-vis de salarii, mă întreb de unde o să dăm 175% sporuri, aşa cum 
prevede contractul colectiv de muncă şi Hotărârea nr.121 din luna iulie 2009. Deci ne vom 
judeca cu siguranţă. Va avea aceeaşi soartă şi această hotărâre, aşa cum o are aceea prin care s-a 
votat contractul colectiv de muncă la Serviciul de Drumuri. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Limpede. Domnule director Ambrosie, vreţi să faceţi o 
precizare? 
      ♣ Dl Ambrosie Ionescu Pavel, director Filarmonica „M. Jora” Bacău: Aş vrea să spun 
câteva lucruri. Acest contract colectiv de muncă, era, dacă ar fi fost aprobat, pentru un an de 
zile, dar apărând această lege unică a salarizării, oricum s-a ales praful de tot ceea ce însemna 
sporuri, aşa că mi se pare o luptă pentru nimic în momentul de faţă. Din câte am înţeles, erau 
doar două lucruri contestate, era vorba despre suma alocată pentru ţinută, pe care am cerut-o noi 
de 500 RON, sumă care oricum nu mai este valabilă în sensul că deja noi am rezolvat problema 
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prin atragerea unui sponsor privat, care ne alocă o sumă în valoare de jumătate de miliard şi cea 
de-a doua era referitore la tichetele de vacanţă. Acestea erau cele două lucruri pe care le 
contesta Prefectura. Tichetele de vacanţă erau prinse în legea pe care tot Parlamentul a dat-o la 
un moment dat, dar iar ajungem la situaţia în care, în această ţară, legea este pusă în aplicare 
zonal şi nu  naţional. Acelaşi contract colectiv de muncă, mai mult sau mai puţin în aceiaşi 
formă la alte instituţii de cultură din ţară, a fost aprobat de către Consiliul judeţean şi nu au 
existat nici un fel de împotriviri din partea Prefecturii, aici văd că există. Având în vedere faptul 
că deja au trecut şase luni aproape de când acest contract colectiv de muncă a fost aprobat în 
Consiliul judeţean, puteau să mai aştepte şase luni pentru că oricum nu am luat absolut nimic în 
afară de acele tichete de masă pe care le-a luat toată lumea. Se termina cu acest contract colectiv 
de muncă şi intram în normalitate, într-o altă conjunctură şi într-o altă situaţie, analizam în 
funcţie de legile care sunt în acest moment în vigoare. Deci cred că se face prea multă tevatură 
pentru un fapt care deja nu mai este valabil.  
        ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc frumos, votul a fost efectuat, mergem mai 
departe. 
 
      ► Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru 
vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a imobilului canton Poieni aparţinând domeniului 
privat al judeţului Bacău situat în intravilanul oraşului Tg.Ocna, judeţul Bacău. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pe 2 decembrie ştiţi bine că am aprobat vânzarea prin 
licitaţie publică a unui imobil înconjurat de terenuri de proprietate, au fost stabilite printr-un 
raport de evaluare valorile pentru clădire şi pentru teren, cum este firesc şi cum cere procedura 
legală, trebuia întocmit un caiet de sarcini la care au lucrat cei de la serviciul de achiziţii şi pe 
acre astăzi ni-l supun aprobării. 

 
      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 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 
cuvântul domnului consilier Enăşoae Petru pentru a prezinta expunerea de motive la proiectul 
de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul 
public al judeţului Bacău şi în administrarea Consiliulu Judeţean Bacău. 

 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Stimaţi colegi, înainte de a prezenta expunerea de motive, 
doresc să fac două menţiuni: restaurarea aşezământului, reconstrucţia bisericii plus pictura, 
achiziţia de căsuţe tip CPL şi construcţia criptei sunt realizate cu fonduri judeţene. Consiliul 
Culturii ne-a dat vioara Stradivarius a lui George Enescu, care în prezent nu mai există la 
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Tescani şi lucrarea în bronz „George Enescu” a lui Boris Caragea pe care am adus-o personal de 
la Muzeul de Artă din Bucureşti. Asta este prima menţiune. A doua menţiune, consider negativă 
atitudinea Consiliului judeţean şi a comisiei de cultură din acea perioadă, referitor la acest 
transfer deosebit de valoros spiritual, dar şi material.  
 
      În continuare domnul consilier Enăşoae dă citire expunerii de motive.  
 
      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.  

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Îl rog pe domnul vicepreşedinte Brăneanu să colaboreze cu 
domnul consilier Enăşoae, astfel încât poate de această dată vom avea mai mult noroc.   

 
      ► Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice în anul 2010 la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 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 10 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului a unor unităţi de cultură aflate sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Bacău. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au observaţii 
cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

 
      ♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Conform noii legi privind instituţiile de cultură, 
în primul trimestru al anului în curs are loc evaluarea managerilor la instituţiile de cultură pe 
baza proiectului de management susţinut la data concursului şi semnării contractului de 
management. De asemenea, conform regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.1301 se stabileşte exact ce trebuie să cuprindă acea evaluare privind activitatea managerilor 
în conformitate cu contractul de management. De aceea, avem patru instituţii ale căror contracte 
de management şi proiecte de management expiră în 2011 şi va trebui să facem această evaluare 
prin comisiile stabilite, pe care le veţi aproba dumneavoastră astăzi, şi care se vor implica în 
efectuarea analizei şi evaluării managementului la aceste patru instituţii. Pentru celelalte 
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instituţii urmează  să organizăm concurs la jumătatea acestui an, pentru că la aceste instituţii 
expiră contractul de management în  cu rsu l acestu i an. Pentru con cursu l  resp ectiv, o  să 
propunem la timpul potrivit Consiliului judeţean, comisiile şi regulamentul pentru organizarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de manager la instituţiile la care repet, expiră acest 
contract de management.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Până la împărţirea buletinelor de vot, vă consult dacă aveţi 
şi alte propuneri în plus de făcut faţă de aceste comisii prevăzute la fiecare anexă. Sunt 12 
comisii.  
      ♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Legea spune că o treime din membrii comisiei de 
evaluare trebuie să fie reprezentanţi ai Consiliului judeţean şi două treimi să fie specialişti în 
domeniu, dar în afara instituţiilor a cărei evaluare se face. 

 
      Nefiind alte propuneri, se împart buletinele de vot pentru procedura votului secret.   

 
      ► Se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău. 

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Avem obligaţia să aprobăm acest Plan de analiză şi 
acoperire a riscurilor. Beneficiem şi de prezenţa unei persoane din cadrul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene”. Vă rog, dacă aveţi observaţii sau întrebări? 
      ♣ Dl Felegeanu Cătălin, colonel ISU Bacău: Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la 
nivelul judeţului Bacău se întocmeşte în baza Hotărârii de Guvern nr. 1942/2004, în baza 
schemei cu riscurile teritoriale ale judeţului Bacău întocmit de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Judeţean. Deci acest Plan de analiză şi acoperirea riscurilor este întocmit de Consiliul 
judeţean şi se aprobă în şedinţa Consiliului judeţean. Acest plan a fost întocmit la nivelul anului 
2007, atunci când au apărut normele metodologice şi structura cadrului pentru Planul de analiză 
şi acoperirea riscurilor şi anual se actualizează. Prin grija Inspectoratului a fost actualizat 
datorită modificărilor făcute în componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a 
evenimentelor produse în decursul anului 2009. De aceea, se supune aprobării anuale a 
Consiliului judeţean. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Ştiu că la ultima şedinţă de Consiliu judeţean  tot din 
partea Inspectoratului a fost trimis către Consiliul judeţean şi un plan de investiţii şi de cheltuieli 
pe anul curent. Am avut neşansa să particip la două incendii în ultimele două sau trei săptămâni 
şi trebuie să recunosc că am avut „satisfacţia” să văd şi un ARO care apărea cam la jumătate de 
oră după ce apăreau maşinile de incendiu. Nu cred că nu se poate la ora actuală, domnule 
preşedinte, ca noi să-i ajutăm să schimbe acea maşină care probabil că nu merge cu mai mult de 
40 sau 50 la oră. Eu zic că ar trebui câtuşi de puţin dotat Inspectoratul şi să retrageţi acel ARO 
de pe situaţii de urgenţă. Nu este normal ca în momentul la care incendiul este gata stins să 
apară şi acel ARO. Nu ştiu care este motivul pentru care îl mai foloseşte la ora actuală 
Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă. Eu zic că dacă vor veni cu un plan de dezvoltare sau de 
investiţii, să li se aprobe pentru cumpărarea unui autoturism mai competitiv şi mai bun.  
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      ♣ Dl Felegeanu Cătălin, colonel ISU: În planul de măsuri şi acţiuni care a fost supus 
aprobării consiliului judeţean în luna decembrie este prevăzut şi autoturismul pentru intervenţii, 
pentru intervenţiile pirotehnice. Este vorba de autospeciala care ştim că este atât de necesară 
personalului care desfăşoară asemenea activităţi, de un grad de periculozitate extraordinar de 
mare, p ericol şi p entru po pu laţia aflată în zona d e transp o rt şi d e asemenea şi au to turismul 
necesar pentru a ajunge în timpul oportun la intervenţiile produse de incendii. Dacă am primi 
sprijinul din partea Consiliului judeţean ar fi extraordinar.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă spun eu. Acum mi-a venit ideea şi domnul consilier 
Dogaru poate să se felicite pentru intervenţie. O să avem o intervenţie la Aeroportul 
Internaţional, dacă se confirmă intrarea în vigoare a contractului. Au acolo o maşină care este 
demnă de munţii Arizona, nicidecum de municipiul Bacău şi numai bună de Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă. Este un Ford-Navaro 7x7 şi poţi să-i agăţi şi un plug şi atunci tot prin 
Consiliul judeţean se va face trecerea, dacă se va confirma intrarea în vigoare şi Regia 
Autonomă Aeroportul se va transforma într-o entitate mai mică cu responsabilitate imensă de a 
monitoriza această activitate. Acest uriaş este tocmai bun pentru ceea ce aţi spus 
dumneavoastră. Prin intermediul Consiliului judeţean şi cu aprobarea Consiliului judeţean cred 
că am face un gest foarte bun.  Mulţumi-ţi domnului Dogaru pentru această intervenţie. 

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

 
      ► Se trece la punctul 12 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind numirea Directorului general la R.A. 
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „GEORGE  ENESCU” Bacău. 

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

 
      Se  împart buletinele de vot pentru procedura votului secret. 

 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, noi am aprobat în şedinţa trecută 
nominalizarea unui director interimar, până la organizarea concursului. Întreb pe doamna 
director Bogea sau pe doamna secretar, când se organizează concursuri pentru astfel de 
instituţii, conform metodologiei legale de anunţ prin toate sistemele de informaţii, dacă s-a dat 
posibilitatea ca să se prezinte la concurs, aşa cum am spus şi rândul trecut, a unor persoane 
calificate pentru activitatea de conducere a unei activităţi aeroportuare ? Am impresia şi v-aş 
ruga să-mi spuneţi foarte sincer domnule preşedinte, ce a precipitat  ţinerea aşa fără să ştim sau 
fără să avem posibilitatea să ne informăm din mass-media sau din alte surse, şi organizarea 
foarte repede acest concurs! Nu am absolut nimic cu persoana colegei noastre. Din contră, o 
felicit dacă a fost la standardul  cerut de comisie. Dar ca persoană care am trecut  suficienţi ani  
prin viaţa asta, cred că este cazul să mai depăşim nişte formule, ca atunci când organizăm un 
concurs să iasă omul nostru. Şi vă rog să-mi spuneţi sincer care este motivaţia pentru care 
doamna director interimar, care de bine de rău era din interiorul instituţiei, după zece zile 
trebuie să nu mai fie?  
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să vă surprindă. Este o întrebare absolut legitimă şi ne 
oferă posibilitatea să dăm nişte amănunte pe care nu le-am prezentat în expunerea de motive 
foarte clar, poate. Pur şi simplu pentru că trebuie ocupată funcţia de director general odată şi 
odată. Şi de ce nu a participat doamna Munteanu la acest concurs?! Eu o să vă spun că trebuie 
să o întrebaţi pe dânsa. Unii o să interpreteze că oricum se ştia rezultatul, aşa că…ce să vă spun? 
Să vă spun eu în locul doamnei Munteanu de ce nu a venit la concurs? A participat doamna 
Chelaru, l-a câştigat, vreţi să o susţinem bine, dacă nu…! Pur şi simplu doamna Munteanu a fost 
interimar pentru că aveam o problemă, că de pe 15 ianuarie până astăzi efectiv nu avea cine să 
conducă Aeroportul. Asta este raţiunea pentru care a fost numită atunci, pentru care s-a 
organizat concursul. Din punct de vedere legal au fost făcute toate procedurile pentru anunţarea 
acestui concurs. Cum spuneţi dumneavoastră, poate ar fi trebuit să facem o publicitate mai mare 
pe marginea acestui concurs. Sper ca doamna Chelaru să confirme. În rest…! Restul sunt doar 
speculaţii.  
      ♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Domnul consilier Ichim îşi punea întrebarea de ce nu este 
numit director din interiorul Aeroportului, dintre cei cu profesie!? Şi îşi punea întrebarea dacă 
doamna Oana Chelaru poate să facă faţă acestei funcţii. Eu sunt convinsă şi voiam să amintesc 
domnilor consilieri că în anul 2000 doamna Oana Chelaru a primit o funcţie importantă la 
nivelul judeţului, era mult mai tânără şi cu mai puţină experienţă, şi a făcut faţă acestei 
activităţi, iar acum are mai multă experienţă şi managerială şi profesională şi sunt convinsă că 
se va descurca. Are acolo specialişti, directorul tehnic, şi alţi specialişti şi împreună cu aceştia 
vor forma o echipă. Deci nu se pune problema să nu facă faţă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aţi mai deschis un subiect de discuţie. Casa de Sănătate. 
Domnule doctor, vreţi să interveniţi, nu? 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Eu nu am nimic împotrivă. Sunt de acord. Comisia şi-a spus 
cuvântul. Dar vă întreb de principiu şi doamna Marchiş face parte din sistemul  educaţional, 
pentru ce mai formăm cadre pentru anumite calităţi? Pentru ce? Pentru ce  avem o facultate de 
Aeronautică? Pentru ce?  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru ca să avem piloţi buni, ca să nu mai dea cu ele în 
zăpadă.   
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Asta este problema. Avem nevoie de tehnocraţi, nu numai de 
oameni de partid. Că ne-am dus unde suntem cu oamenii de partid. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiţi când o să înţelegeţi de ce e mai bine acum? 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Eu sunt dobitoc şi nu înţeleg. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiţi de ce e mai bine să avem un jurist care a lucrat şi cu 
cifre la Aeroport decât un specialist pur sânge din aeronautică? Pentru că v-am spus şi ştiţi şi 
dumneavoastră că în eventualitatea intrării în vigoare şi vorbim deja de o certitudine vis-a-vis de 
intrarea în vigoare, această Regie Autonomă Aeroportul se transformă într-o entitate foarte mică 
de maxim 5 sau 6 persoane care nu va avea decât de monitorizat un contract, nu uşor, extrem de 
complex, juridic cu date economice, cu date tehnice de la faţa locului, aşa încât specialitatea 
exclusivă aeronautică nu ştiu dacă mai este o condiţie sine qua non. Asta este. În principiu 
dumneavoastră aveţi dreptate şi erau nişte condiţii absolut corecte în vechea formulă. În noua 
formulă, repet, a urmări o investiţie care se estimează dacă se va face de 45 de milioane de euro, 
eu cred că o poate face la fel de bine şi un jurist cum poate să o facă şi un absolvent de 
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aeronautică sau un economist. Despre asta vorbim. Iar dacă doamna Chelaru a mai lucrat şi cu 
bugete, cu atât mai bine.  
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Doar câteva cuvinte. Am mai spus şi repet.  Mie nu mi se 
pare normal şi obligatoriu ca un doctor să conducă un spital, un pilot să conducă un aeroport, un 
avocat să conducă un barou şi aşa mai departe. Deci nu mi se pare normal şi cel puţin acesta 
este punctul meu de vedere. Dacă găsim un om competent, chiar dacă este jurist, economist, 
poate să conducă o instituţie mult mai bine decât un medic un spital sau orice alt exemplu. 
Acesta este punctul meu de vedere, aşa că are un vot în faţă.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Rugămintea noastră este ca dacă va fi validată, la prima 
şedinţă să fie întocmit un raport de informare vis-a-vis de tot ceea ce  este, o fotografie fidelă şi 
corectă şi cât mai actualizată a tot ceea ce se întâmplă acum la Aeroport, cu contractul de 
concesiune şi cu viitorul acestui Aeroport. Repet, unul din cele mai importante obiective ale 
municipiului şi judeţului Bacău. Doamna Chelaru ne va prezenta acest lucru, dacă va fi validată 
astăzi. Iar dacă Bacăul va avea Aeroport în următorii 2, 3, 4, 5 sau 35 de ani, aceasta se 
datorează într-o mică măsură fiecăruia dintre cei prezenţi în această sală cât şi celor din vechiul 
consiliu judeţean. Este prima doleanţă prezentarea acestui raport, şi a doua mai mică, dar 
importantă pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, chestiunea cu maşina. 

Dacă  mai sunt intervenţii? La „Diverse”. Da, că punctul acesta este de „Diverse”. 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Am participat la discuţie cu primarii, cu o parte din ei, dar în 
special cu cei care ţin de Partidul Naţional Liberal. S-au făcut o serie de propuneri în legătură cu 
bugetul. Aş vrea ca domnul preşedinte şi vicepreşedinţii Consiliului judeţean să analizeze cu 
mare atenţie şi să acorde sumele necesare din sărăcia care există şi primăriilor PNL, ceea ce nu 
s-a făcut până acum, în celelalte situaţii. Discuţia a fost sigur foarte corectă, dar să se reflecte şi 
în cifrele care vor fi repartizate prin buget. Mulţumesc.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Repet, ceea ce s-a întâmplat în 2009 
poate a corectat puţin ceea ce s-a întâmplat în 2008. Poate a echilibrat ce bani au venit la 
primăriile PNL pe alte surse şi ştiţi foarte bine acest lucru. Încercăm să fim anul acesta cât mai 
corecţi cu toate comunităţile locale, în special cele din mediul rural. Eu dacă am o rugăminte la 
toţi consilierii judeţeni, indiferent de culoarea politică, este să nu uităm că, aşa cred eu, menirea 
noastră este de a fi un echilibru între mediul urban şi mediul rural şi să ajutăm foarte mult 
comunităţile din mediul rural. De aici trebuie să plecăm şi la construirea bugetului pe anul 2010 
şi să ajutăm foarte mult comunităţile din mediul rural, pentru că acolo lipsurile sunt mari şi 
bugetele sunt mici. În mediul urban mai găsesc resurse să mai gestioneze situaţia. Sigur, toate 
primăriile au nevoie de bani. De la Bacău până la Dărmăneşti şi de la Buhuşi până la Oneşti şi 
de la Moineşti până la Tg. Ocna. Dar ce este în mediul rural, ştiţi la fel de bine ca mine, şi acolo 
este prioritatea numărul unu a Consiliului Judeţean Bacău, cred eu. Poate sunt subiectiv, dar 
cred că am dreptate. Dacă mai sunt intervenţii? 
      ♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Am şi eu de spus două aspecte şi anume: după câte se 
observă, ministrul învăţământului are preocupări deosebite şi pe mine mă bucură acest lucru, că 
se trece la descentralizare şi cred că următoarea va fi învăţământul după Camera Agricolă. Fac 
această precizare argumentând următoarea chestiune, dacă este prevăzut 2.586 lei pe cap de 
elev, la descentralizare, eu am făcut un calcul la mine la liceu şi asta se poate extinde la orice 
unitate de învăţământ - asta nu asigură nici salariul personalului angajat la nivel de instituţie. 
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Tot acolo în lege se prevede că o bună parte de cheltuieli va fi asigurată de consiliile locale. Se 
discută bugetul şi acest indicator nu este absolut deloc prevăzut, vor deveni unităţile de 
învăţământ ca un mort (scuzaţi-mi, metafora) în bugetul consiliilor locale şi va fi jale. Deci, 
dintr-o idee nobilă cu privire la aplicarea descentralizării, va fi după mine (răspund pentru 
importanţa cuvintelor sau sensibilitatea cuvintelor pe care le spun) o catastrofă, mă refer nu 
numai la învăţământ, probabil şi la alte domenii unde se face descentralizarea. A doua chestiune 
tot legat de buget (o să spuneţi: domnule, este o problemă a ta personală), cunosc la nivel de 
inspectorat şcolar, sunt şcoli unităţi administrative, comune mai ales, unde datoria lucrărilor 
efectuate se ridică la peste o sută de miliare lei, lucrări care nu au fost achitate. Concret, la 
Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” în urma unei Hotărâri de Guvern din 2008 când s-a 
alocat suma de 4 miliarde pentru începerea lucrărilor de reparaţii capitale, lucrări care prin 
proiect erau vreo 11 miliarde, s-au făcut lucrări şi în anul 2009, lunile ianuarie - februarie, într-
adevăr nu era acoperită finanţarea la vremea aceea. Deci s-a continuat până pe 15 februarie şi 
aici este buba. Am mers personal la doamna ministru, am discutat cu dânsa şi mi-a spus că până 
în martie voi primi banii. Când am văzut că banii nu vin, în februarie am blocat treaba asta, 
oarecum lucrările s-au efectuat. Vă daţi seama că au fost şi schimbări de preţuri şi aşa mai 
departe. Eu zic că totul este legal, de aceea am cerut şi am făcut sesizări la toate nivelurile, 
inclusiv am ajuns până la secretarul general din guvernul trecut (Boc 1 să zic aşa) şi nu numai 
acolo, ci la multe instituţii am încercat să deschid uşa, am fost primit dar cu răspunsul că vom 
analiza şi vom dispune. Am solicitat să vină o echipă de audit, de control, de evaluare să vadă  
unde am greşit şi ce am făcut, pentru că nu se poate merge aşa, presa probabil a sesizat şi ieri în 
instanţă a fost ultimul termen unde m-a dat în judecată. Eu supun atenţiei dumneavoastră 
problema, o supun şi preşedintelui consiliului judeţean, pentru că sunt ameninţat pentru această 
chestiune, pentru că nu se dau banii. Chiar a venit o echipă de bodyguardzi să mă ia la bătaie în 
birou. Eu nu zic să se dispună din fondul Consiliului judeţean această cheltuială, dar haideţi să 
analizăm şi să găsim o soluţie, şi dacă eu sunt vinovat, să mi se dea sancţiunea ca atare. Trebuie 
să nu se uite că este o clădire de patrimoniu. Ce am făcut anul trecut s-a deteriorat deja pentru că 
nu a mai fost continuat. Am igrasie, am infiltraţii jos la demisol. Şi este clădire de patrimoniu. 
Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Eu v-am mai spus, riscaţi să fiţi subiectiv pe această 
discuţie şi probabil că sunteţi şi este corect să fiţi subiectiv. Se întâmplă acest lucru pentru că şi 
în 2008 şi nici în 2009 nu a existat o disciplină financiară la nivelul foarte multor consilii locale. 
Aici au contribuit şi constructorii, şi primarii, şi directorii de şcoli, cunoaştem cu toţii refrenul, 
l-am mai spus. 
      - Domnule primar, să iau eu lucrarea, că banii vedem noi, peste un an, doi, trei. Şi iată că a 
venit vremea banilor. Dacă nu întărim disciplina financiară şi nu pătrundem acest termen, o să 
avem parte numai de asemenea discuţii, pentru că situaţia de la Colegiul „Vasile Alecsandri” nu 
este numai aici, este şi la alte şcoli din judeţul Bacău. Vreau să vă spun că în această săptămâna 
am primit telefoane de la trei bănci vis-a-vis de soarta anumitor obiective care, bineînţeles că nu 
sunt finalizate, dar au fost construite de nişte firme de construcţii care s-au dus înainte cu lucrări 
de miliarde şi astăzi acele bănci sunt în situaţia de a-i evacua anumite locuinţe proprietate unde 
stau copiii sau familiile acelor constructori care, deşi nu erau foarte mari, s-au dus la lucrări de 
miliarde. Repet, cu acordul primarilor şi a directorilor de şcoli. Pentru că nu înţelegem să 
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lucrăm pe câţi bani avem sau pe cât preconizăm că o să avem în mod realist. Aşa?… De asta se 
întâmplă asemenea situaţii. Şi acesta a fost şi unul din subiectele de la discuţia de la direcţia 
agricolă cu primarii din judeţ unde am  participat şi eu împreună cu domnul prefect şi amândoi 
am fost în aceeaşi termeni. Întăriţi disciplina financiară şi  propuneţi-vă să faceţi ce puteţi face. 
Toţi ştim că sunt alegeri în 2012, toţi vrem să facem cât mai mult pentru comunităţile pe care le 
conducem, dar haideţi să nu blocăm conturile societăţilor de construcţii, conturile primăriilor, şi 
să naştem adevărate drame umane. Pentru că asta se întâmplă la anumite societăţi de construcţii 
care nu şi-au văzut lungul nasului. 
      ♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Domnule preşedinte, aş vrea să ridic o problemă în 
legătură cu activitatea E-ON-ului. Propunerea mea ar fi, dacă este posibil, să invităm 
conducerea E-ON-ului la o proximă şedinţă. Din câte ştiu, avem foarte multe sesizări în ceea ce 
priveşte rezolvarea în timp util a diferitelor avarii şi incidente care au loc în ceea ce priveşte 
furnizarea către consumatori. Eu personal am sesizat în ultima perioadă, inclusiv de Crăciun, tot 
felul  de probleme care din punctul meu de vedere, E-ON-ul le tratează cu neseriozitate şi nu 
într-un timp scurt. Acel cod center din Vaslui, în zona noastră nu comunică în timp util cu E-
ON-ul şi cu dispecerul. De aceea, aş dori ca aparatul din cadrul Consiliul judeţean să strângă 
reclamaţiile şi în mod oficial să cheme conducerea E-ON-ului pentru că abonaţii nu au nici o 
şansă în faţa E-ON-ului să li se dea dreptate. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiu. S-a întâmplat acest lucru la începutul fiecărui an. În 
acest an nu a avut loc încă această discuţie comună cu conducerea Consiliului judeţean, cu 
conducerea Prefecturii. Eu zic eventual să împuternicim o comisie din cadrul Consiliului 
judeţean şi mă uit acum pe care să o propun, pentru a participa la aceste discuţii. Reclamaţiile 
vis-a-vis de avarii nu le putem înregistra la nivelul Consiliul judeţean, ele se înregistrează la 
dispeceratul E-ON. Dar vis-a-vis de planul de investiţii şi monitorizarea planului de investiţii, 
pe fiecare an al E-ON-ului o putem face, o facem  şi o să o facem şi în anii următori. Ca să-i 
aducem în faţa consiliului judeţean…! Important este ca această întâlnire dintre autorităţi şi E-
ON să fie lucrativă şi mai puţin spectaculoasă. Mă uitam să văd ce comisie ar putea fi convocată  
pentru întâlnirea cu cei de la E-ON. Am putea să convocăm Comisia de urbanism, amenajarea 
teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului la întâlnirea cu cei de la E-ON şi să vedem ce 
îşi propun  a realiza în acest an vis-a-vis de planul de investiţii. Vis-a-vis de modul cum răspund 
la avarii, sigur putem da o notă, dar nu ştiu dacă putem influenţa decisiv acest aspect.  Dar 
o ricu m este bu nă p ro pu n erea, şi vă p ropu n şi eu la rându l meu ca să lucrăm cu comisia d e 
urbanism, nu cu tot consiliul judeţean, că e mai dificil.  
      Au venit rezultatele votului secret pentru doamna Oana Chelaru, 30 voturi „pentru” şi 4 
„împotrivă”.  
      Iar rezultatul votului de la punctul 10, în ceea ce priveşte comisiile, nu o să îl mai dau citirii, 
pentru că toate au fost aprobate.    
      O caracteristică, domnul vicepreşedinte Brăneanu este cel mai popular dintre noi. Are cele 
mai multe voturi. 
      Deci, pentru doamna director Oana Chelaru, rugăminţile sunt să prezinte raportul cu ceea ce 
se întâmplă la Aeroport în acest moment şi cu problema de la ISU. 
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      ► Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor 
imobile aflate în domeniul public sau privat al judeţului Bacău. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Din acest punct de vedere noi niciodată nu am dat dovadă 
de exces de zel, dacă pot spune aşa, vis-a-vis de agenţii economici din judeţ. Nu am majorat 
taxele în mod populist, apropo de discuţia legată de ROMTELECOM. Dimpotrivă, cred că am 
fost un Consiliu judeţean extrem de echilibrat în relaţia cu taxele şi cu agenţii economici din 
judeţ. 

 
      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 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare Centrului Militar 
Judeţean Bacău, Consiliului Local al oraşului Buhuşi şi Bibliotecii Judeţene „Costache Sturdza” 
a unor imobile aparţinând domeniului public şi privat 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 15 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia 
Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. 

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Îmi exprim speranţa că ceea ce aprobăm nu este demarat în 
teren. Trebuie să progresăm de la an la an din acest punct de vedere, pentru că ştiţi foarte bine 
că de multe ori 50% din ele erau deja în construcţie când noi aprobam aici. Eram un fel de 
spectatori fără bilet la aprobarea acestor PUZ-uri.  

 
      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: Doamna Oana Chelaru, în ciuda presiunii timpului, vrea să 
vă adreseze câteva cuvinte. 
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      ♣ D-na Chelaru Oana, consilier: Promit să fiu cât se poate de succintă. Trebuia neapărat să 
vă mulţumesc pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o  şi să fac şi eu  o  p romisiu ne faţă de 
acele 4 voturi, că mă voi strădui ca acest obiectiv care reprezintă de fapt un obiectiv al nostru al 
tuturor, şi anume alinierea Aeroportului Bacău la standardele internaţionale, să fie îndeplinit şi 
să fie îndeplinit aşa cum ne-am promis toţi atunci când am aprobat semnarea cel puţin a 
contractului de concesiune. Vă mulţumesc încă odată şi la următoarea şedinţă, în cunoştinţă de 
cauză, domnule consilier, sperăm să fim mai amănunţiţi. Mulţumesc frumos. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Un singur lucru voiam. Înainte de a veni la şedinţă, citeam 
pe crol la  „Realitatea” o declaraţie a reprezentantului României la FMI, a fostului ministru al 
finanţelor, Mihai Tănăsescu, care spunea că România trebuie să înveţe să realizeze investiţii fără 
a afecta datoria publică. Cu alte cuvinte, ceea ce am făcut noi acum doi ani, dacă există un 
partener corect în BLUE-AIR, noi nu am greşit. Pentru că este o investiţie care se va realiza pe 
banii unui investitor privat fără a schimba statutul juridic al Aeroportului şi fără a afecta 
bineînţeles datoria publică a unui Consiliu judeţean, care oricum nu-şi putea permite foarte 
repede să facă aceste investiţii. Dar, am mai discutat acest lucru, doar simpla intervenţie a 
domnului Tănăsescu astăzi dimineaţă mi-a adus în memorie iniţiativa noastră în urmă cu doi 
ani, care sper să nu fie sfidată sau subestimată de societatea concesionară.  

   
       Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 29.01.2010, drept  pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 
 

 
 
 
PREŞEDINTE, 

                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
Dragoş BENEA 

                                                                                    Elena Cătălina BRUMĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.C./G.O. 
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