
 CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proces verbal 
 
 

încheiat astăzi 19 decembrie 2007, în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Bacău 

 
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia nr.393 din 
13.12.2007 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în 
presa locală. 

Din totalul de 37 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 35 de consilieri, 
absentând motivat doamna consilier Biri Daniela şi domnul consilier Ochenatu Eugen.  

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 permiteţi 
să încep şedinţa ordinară, din 19 decembrie 2007 şi să dau citire ordinii de zi. Am să vă 
propun o modificare la ordinea de zi în sensul ca punctul 8 să devină punctul 2 şi punctul 7 
să fie punctul 3. Dacă sunteţi de acord cu această propunere? 

 Se dă citire ordinii de zi.   
  

1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 30 noiembrie 2007. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de excelenţă pentru performanţe 
     deosebite domnului Ramon Tavernier. 

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

     3. Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de excelenţă pentru performanţe 
      deosebite domnului  Florin Grapă. 

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

4. Proiect de hotărâre privind numirea directorului Complexului Muzeal “Iulian 
Antonescu” Bacău. 

                                    Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de măsuri şi acţiuni de protecţie 
civilă, a Planului de măsuri şi acţiuni de prevenire a incendiilor şi a Planului de 
măsuri şi acţiuni al centrului operaţional din structura Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă “Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău în anul 2008. 

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

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondurilor 
de premiere constituite conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 şi      
Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007. 

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

  7.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2008 a concediului de odihnă 
neefectuat de Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Bacău în anul 
2007. 
                                         Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău

       8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Biblioteca Judeţeană  
“C. Sturdza” Bacău. 

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

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea limitelor minime de cheltuieli aferente     
drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice 
specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum 

        şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti şi a   
sumei de bani pentru nevoi personale. 

Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău
  
     10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de     

fezabilitate, pentru obiectivul “Reabilitare conductă transport apă potabilă Dn 800, 
ramura Dărmăneşti – Tg. Ocna – Oneşti, între km. 20+600 şi km. 21+600". 

Iniţiator: d-na. Angela Bogea - vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

         11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de 
soluţie, pentru obiectivul Alimentare de bază cu energie electrică pe medie tensiune 
a obiectivului Catedrala Ortodoxă "Înălţarea Domnului" Bacău, (sub rezerva primirii 
avizului tehnic de la E-ON). 

Iniţiator: d-na. Angela Bogea - vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

     12.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 
            Consiliului Judeţean Bacău. 

Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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13.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. 
                               Iniţiator: d-na. Angela Bogea - vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău

       14. Diverse. 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Acordului/ Contractului colectiv de muncă 
al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău 
pentru anul 2008. 

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

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean   
nr.174/30.11.2007 privind însuşirea modificărilor intervenite în inventarul 
domeniului public al judeţului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr.89 din 20.12.1999. 

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

 
  Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la ordinea de zi prezentată. 
 

      Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi al şedinţei ordinare şi se aprobă în 
unanimitate. 

   
◄ Se trece la  punctul 2 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 

din data de 30.11.2007 şi se dă cuvântul  domnişoarei  secretar  Zară Elena Cătălina. 
 
 ♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretar: Potrivit prevederilor art.42 alin.(5) coroborat 

cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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  
30.11.2007. 

 
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 al şedinţei anterioare şi se 

aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului consilier Vreme 
Valerian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind acordarea 
Premiului de excelenţă pentru performanţe deosebite domnului Ramon Tavernier.                              
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

 
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
      
Se înmânează de către domnul preşedinte Dragoş Benea diploma de excelenţă,  

domnului Ramon Tavernier.  
 

     ♣ Dl Ramon Tavernier: Mulţumesc pentru această frumoasă diplomă şi pentru gestul pe 
care l-aţi făcut. Acum la 80 de ani ai mei, am primit cea mai mare bucurie. Nu-mi găsesc 
cuvintele să vă mulţumesc, sunt copleşit de emoţii. Încă odată mulţumesc, mulţumesc, 
mulţumesc. 

  
     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Până ajunge domnul Florin Grapă o să trecem la 
următorul punct de pe ordinea de zi.  

   
           ◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director 

Gherghelescu Stelian  pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
numirea directorului Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

       
     ◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv 
Gherghelescu Stelian  pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului de măsuri şi acţiuni de protecţie civilă, a Planului de măsuri şi 
acţiuni de prevenire a incendiilor şi a Planului de măsuri şi acţiuni al centrului operaţional 
din structura Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Maior Constantin Ene” al 
judeţului Bacău în anul 2008. 

 
 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 

      ◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv 
Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  privind 
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aprobarea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondurilor de premiere constituite conform 
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 şi Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007. 

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

 
      Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă 
în unanimitate. 

        
       ◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv 
Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea efectuării în anul 2008 a concediului de odihnă neefectuat de Preşedintele şi 
Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Bacău în anul 2007. 

  
 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
     

                 ◄ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director executiv  
Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  privind 
modificarea statului de funcţii la Biblioteca Judeţeană “C Sturdza” 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
  

      ◄ Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului consilier Bunea 
Cristian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind acordarea 
Premiului de excelenţă pentru performanţe deosebite domnului  Florin Grapă.                                     

 
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: Aş avea şi eu ceva de completat. Dacă în anii 1980 în 

Bacău se vorbea de handbal feminin, după anul 1996, 1997, singurul sport de echipă care 
într-adevăr a făcut performanţă în judeţul Bacău, a fost echipa de volei fete. Şi când spun 
performanţă, spun înaltă performanţă inclusiv participarea în cupele europene. Este clar că 
venind din liga a doua şi ajungând în cupele europene, dacă vă uitaţi pe tot acest parcurs, 
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acest eveniment şi această ascensiune este strict legată de numele Florin Grapă. Eu am două 
speranţe, una mai în glumă şi una mai în serios. Mai în serios este ca la anul să putem aloca 
o sumă mai mare pe proiectele pe O.G.350, şi clubul Universitatea Bacău, să fie capabil să 
întocmească proiecte eligibile astfel încât să poată primi finanţare de la Consiliul judeţean. 
Iar cea mai în glumă, sper ca domnul Grapă să se desprindă puţin de vechiul obicei de a 
împărţi premiile cu partenerii de echipă. Pentru că aşa obişnuieşte când ia un ban, să-l 
împartă. Şi sper ca acest premiu să-l ducă acasă. Îmi permiteţi să-i dau diploma din partea 
Consiliului judeţean şi premiul aferent. 

♣ Dl Florin Grapă: Mulţumesc. Mă simt copleşit, chiar dacă activitatea sportivă te 
căleşte, te face să fii controlat, să nu-ţi arăţi  emoţiile, şi atunci când pierzi, să ai puterea să 
zâmbeşti. Eu nu aş spune chiar serios faţă de cele ce mi-a spus domnul preşedinte, (îl cunosc 
de foarte mulţi ani pe actualul preşedinte al Consiliului judeţean), sunt mândru că am această 
onoare de a mi se  înmâna această diplomă de excelenţă. Cuvintele cred că sunt de prisos. Eu 
vreau să vă asigur că atâta timp cât mă va ajuta puterea mea fizică şi intelectuală, să pot să 
menţin ştacheta ridicată pe plan sportiv. Este şi o ambiţie a mea, nu sunt la concurenţă cu 
nimeni, accept cu greu înfrângerile, şi asta este realitatea. Sper să nu vă dezamăgesc şi să ne 
întâlnim şi în alte  situaţii, şi astfel premiu să-l consumăm împreună. Vă mulţumesc foarte 
mult. 

 
      Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
  

      ◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director 
Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi 
tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate 
în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali 
profesionişti şi a sumei de bani pentru nevoi personale. 

  
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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
 
     ◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv 

Gireadă Cornelia  pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul 
“Reabilitare conductă transport apă potabilă diametrul 800, ramura Dărmăneşti – Tg. Ocna – 
Oneşti, între km. 20+600 şi km. 21+600". 
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 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 

 
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 

aprobă în unanimitate. 
         

        ◄ Se trece la punctul 11 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director executiv 
Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de soluţie, pentru obiectivul 
Alimentare de bază cu energie electrică pe medie tensiune a obiectivului Catedrala Ortodoxă 
"Înălţarea Domnului" Bacău, (sub rezerva primirii avizului tehnic de la E-ON). 
 
     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai aveam şi eu o precizare legată de Catedrală. 
Împreună cu direcţia buget-finanţe, am scos o sumă, (mai mult mă adresez presei şi mai 
puţin consilierilor judeţeni, pentru că dânşii ştiu în principiu aceste sume). De la început şi 
până astăzi, în Catedrala Ortodoxă, care este obiectivul de investiţie al Consiliului judeţean 
Bacău, s-a alocat o sumă de 8 milioane şase sute de mii de dolari. Fac această precizare în 
clar, pentru că am observat că în ultimul timp, se fac fel de fel de discuţii. Au început alte 
persoane, alte instituţii să-şi însuşească această investiţie, care este aproape exclusivă a 
Consiliului judeţean. Deci  suma din anul 1995 şi până în 2007, (subliniez, am folosit un 
singur element de raportare şi anume dolarul, pentru că el era în funcţiune în anul 1995, euro  
nu era atunci). Deci s-au investit 8 milioane şase sute de mii de dolari, cu cele mai mari 
alocări în anii 2004 şi 2006. Deci pe actualul mandat al actualului Consiliu judeţean.  Aceste 
sume, rog să fie foarte bine reţinute de presă şi să nu ne mai jucăm cu cifrele şi cu cine 
realizează această investiţie. Este investiţia Consiliului judeţean. Probabil că şi la anul vom 
avea o sumă importantă. Vom discuta la buget pentru că va fi o etapă importantă în viaţa 
Catedralei  (dacă pot să spun aşa), vor fi câteva lucrări care îi va da contur. Dar asta va fi o 
altă discuţie şi va fi făcută la bugetul pe anul 2008.  

 
 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 la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

     
◄ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director Hăineală 

Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  privind  rectificarea 
bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al  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. 
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      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, voiam să o întreb 
pe doamna director dacă la această rectificare s-a avut în vedere şi anumite lucrări neachitate 
pe care le au anumite consilii locale. S-au ceea ce s-a dat la drumuri s-a făcut numai prin 
diferenţă? Ca să vă spun concret, ştiu un caz la comuna Buhoci unde sunt lucrări neachitate 
în jur de 500 de milioane, şi primarul de acolo ne-a solicitat dacă am putea să-l ajutăm. Ăsta 
era obiectul intervenţiei. 
      ♣ D-na Hăineală Olga, director executiv: Rectificarea de astăzi, priveşte bugetul 
propriu al Consiliului judeţean. Dacă intervenţia de care faceţi referire este pe drumuri 
comunale, consiliul judeţean aprobă astăzi (dacă va aproba), rectificarea pentru drumurile 
judeţene. Suma la care faceţi referire, este o sumă aferentă consiliului local, şi o va rectifica 
consiliul local în şedinţa lui, dacă sursele îi vor permite. Consiliul judeţean nu poate da din 
sursele bugetului propriu, pentru sursele consiliului local, decât cu excepţiile prevăzute de 
lege, în sensul asocierii, sau altor cheltuieli dar nu era cazul. Deci rectificarea de astăzi se 
referă numai la bugetul propriu al Consiliului judeţean. Deci numai pentru drumurile 
judeţene. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Se curăţă practic bugetul pentru închiderea anului. 

    ♣ Dl Mihăilă Petrică consilier: Da. Deci nu putem ajuta practic nici un consiliu local. 
 

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

 
      ◄ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului arhitect şef 
Stoina Gheorghe pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. 

      
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă mai au 

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

aprobă  în unanimitate. 
 

      ◄ Se trece la punctul 1 de la Diverse şi se dă cuvântul domnului  director executiv 
Gherghelescu Stelian  pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  
aprobarea Acordului/ Contractului colectiv de muncă al angajaţilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Bacău pentru anul 2008. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă mai au 

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

aprobă  în unanimitate. 
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      ◄ Se trece la punctul 2 de la Diverse şi se dă cuvântul doamnei  director executiv 
Hăineală Olga  pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.174/30.11.2007 privind însuşirea 
modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al judeţului aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Bacău nr.89 din 20.12.1999. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă mai au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 

      Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă  în unanimitate.  

  
      ◄ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Înainte de a-i da cuvântul domnului consilier Ichim, 
am o solicitare din partea comisiei de urbanism, de a rămâne pe loc domnii consilieri pentru 
că va sosi  un grup de colindători, conduşi de doamna Maria Şalaru pentru a ne colinda. În 
acelaşi timp, vreau mâine să invit toţi consilierii judeţeni la ora 18,30  la Ateneu, aţi primit 
şi invitaţii, motivul o să-l dezvălui fiecărui lider de grup ca să fim în cunoştinţă de cauză. Nu 
fac public şi o să mă înţelegeţi de ce, şi nu în ultimă instanţă, am să vă reamintesc de alaiul 
datinilor şi obiceiurilor de duminică şi de concertul lui Ştefan Hruşcă din data de 24 
decembrie la ora 19,30. Acţiunile organizate de Consiliul judeţean în exclusivitate aici în 
piaţa tricolorului la bradul de Crăciun oferit de Consiliul judeţean.  Domnul consilier Ichim 
are o declaraţie în nume propriu, pe care vă rog să-i daţi  citire. 

 ♣ Dl Ichim Mihai consilier:  Mulţumesc domnule preşedinte. "Subsemnatul dr. Ichim 
Mihai, doctor în ştiinţe medicale, medic primar medicină fizică balneoclimatologie şi 
recuperare medicală în cadrul spitalului de Urgenţă Bacău, consilier judeţean, membru în 
comisia de sănătate, fac următoarea declaraţie: 

1. Nu subscriu şi nu sunt de acord ca schema de funcţionare a Spitalului de Urgenţă 
Bacău să fie restructurată prin desfiinţarea Laboratorului de recuperare medicală ce 
funcţionează în incinta clădirii Casei de Asigurări de Sănătate Bacău. 

2. Populaţia municipiului Bacău, şi a judeţului Bacău are nevoie de această unitate 
prestatoare de servicii medicale de recuperare, lucru verificat de-a lungul zecilor de ani de 
funcţionare. 

3. Supun atenţiei Consiliului Judeţean Bacău, faptul că asistenţa de recuperare face 
obiect separat al Legii asigurărilor de sănătate, şi este normă din Directiva Comisiei 
Europene. 

4. Toate unităţile care asigură asistenţă sanitară, inclusiv Casa de Asigurări de 
Sănătate, sunt supuse procesului de acreditare a U.E. care impune norme stricte de 
funcţionare, în caz contrar pot fi desfiinţate. 

5. Solicit conducerii Autorităţii de Sănătate Publică Bacău şi a Spitalului de Urgenţă 
Bacău să găsească o nouă  locaţie după 01.01.2008 în care acest laborator de recuperare 
să funcţioneze, cu respectarea actelor normative în vigoare, inclusiv în incinta pavilionului 
central al spitalului, cu ocazia eliberării spaţiilor ocupate de către secţia de chirurgie 
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pediatrică care trebuia să se mute în incinta Spitalului de Pediatrie, cu termen în cursul 
anului 2007,acţiune pentru care Consiliul Judeţean a acordat la timp sume de finanţare. 

6. Solicit a se pune cu prioritate interesul general al populaţiei care nu poate fi 
comentat şi nu un interes al unor persoane sau interes politic de către decidenţi, care 
vremelnic ocupam această calitate de decident aleşi sau numiţi. Bacău, 19.12.2007. Vă 
mulţumesc pentru atenţie. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, este o problemă importantă. Punctul 6 mi se pare 
puţin cam dur şi deplasat dar el este de înţeles că trebuie să-i dăm cuvântul domnului 
manager Stoica Dan. 
      ♣ Dl Stoica Dan, manager, Spitalul de Urgenţă Bacău: Deci baza de tratament din 
sediul Casei de Asigurări de Sănătate, (Casa având în administrare acel sediu, iar acel sediu 
fiind domeniul public al statului), funcţionează în acea poziţie de peste 40 de ani. Casa de 
Asigurări de Sănătate are nevoie să dezvolte arhiva. Vrea să-şi dezvolte arhiva la demisol 
evacuând casa de pensii, comisia de expertiză, practic, şi această bază. Este imposibil 
evacuarea de acolo la 01.01.2008, şi mutarea bazei la etajul 3 în spital în ideea că pleacă 
pediatria. Deci asta este un lucru imposibil. Mă gândeam că efortul va fi în sensul în care, 
baza să rămână acolo, nu să se mute din acea poziţie. Şi ASP-ul şi inclusiv prefectul şi 
ministerul ne-au garantat că nu vom părăsi acea bază. Este posibil să o părăsim eventual 
peste un an în ideea în care continuăm reabilitarea Spitalului Judeţean şi a policlinicii, şi să 
dezvoltăm baza din cadrul policlinicii mari, să o dezvoltăm în sensul să putem lua tot 
personalul. Deci personalul din baza de tratament de la policlinica veche sau policlinica 
stomatologică este greu de preluat  de acolo într-o bază foarte mică din cadrul policlinicii 
mari. Este greu de preluat  aparatura, şi cred că efortul, este ca cei de la Casa de Asigurări de 
Sănătate să înţeleagă, că dacă noi părăsim spaţiul imediat nu va umple imediat acele spaţii 
medicale cu hârtii. Atâta vreme cât noi ne chinuim să construim spitale, spaţii noi medicale, 
să înghesui în ideea să eliberăm spaţii din spitalul mare să fie mai aerisit să ne ducem să 
înghesuim un spaţiu medical bine făcut în centru tot în spitalul mare, este o utopie după 
mine. Deci ideea era aşa, (şi rugămintea  pentru că  am crezut că face domnul doctor Ichim 
mai ales că este de specialitate) să militeze ca acea bază să rămână cel puţin un an sau un an 
jumătate până construim ceva nou, să rămână tot acolo. Casa de Asigurări de Sănătate  nu 
are nevoie la ora asta să-şi pună hârtiile în toate spaţiile noastre de la demisol. Are suficiente 
spaţii, putem face un protocol, putem să ne gândim la un plan de eliberare a spaţiului, să 
refacem policlinica corp A. Avem un proiect poate îl ducem la fonduri europene şi în cele 
două curţi interioare de la policlinică (aş dori să reluăm discuţia în ianuarie februarie) 
eventual, o discuţie pe care am făcut-o acum două luni şi a fost respins proiectul meu cu 
privire la reabilitarea policlinicii mari. Ar trebui să o reabilităm la anul, şi poate domnul 
preşedinte ne va sprijini. Consiliul judeţean nu are abilitatea să intervină dar măcar politic. 
Clădirea este în domeniul public al statului, aparţine altcuiva şi nu Consiliului judeţean. Dar 
pentru că tot am luat cuvântul, ţin să vă mulţumesc la toată lumea dumneavoastră, la 
executivul Consiliului judeţean şi domnului preşedinte, pentru efortul şi sprijinul pe care l-
am avut  în anul 2007. Sper că se văd eforturile în spital şi la anul sper să am acelaşi sprijin 
şi să continuăm politica de investiţii. Am o veste bună şi din partea ministerului pentru 

 10



bugetul de la anul, şi poate la anul rezolvăm oncologia şi radioterapia care nu am reuşit anul 
acesta să le finalizez nici măcar ca proiect.  Deci vă mulţumesc încă odată pentru sprijinul 
acordat şi dacă aveţi posibilitatea  politic să facem un plan de evacuare a BFT-ului de la 
Casa de Asigurări pe un termen de un an sau un an jumătate maxim ar fi foarte bine. Altfel 
ar trebui să luăm o decizie de  preaviz  pentru angajaţii de acolo şi nu văd unde ar putea să 
lucreze de la 1 ianuarie.   

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Problema spaţiului de la demisol se ştie. Casa de 
Asigurări de Sănătate a pus  în vedere tuturor utilizatorilor, că anul acesta se termină cu 
închirierea. Există o Hotărâre de Guvern care stipulează foarte clar, că acel spaţiu nu mai 
poate fi închiriat. Motiv pentru care am tras concluzia, ( cum  merge vorba în târg) că cel 
mai uşor este să desfiinţăm o unitate prestatoare de servicii. Iar eu declar în calitatea pe care 
o am că nu sunt de acord şi nu ştiu care dintre dumneavoastră ar fi de acord, să se 
desfiinţeze o unitate prestatoare de servicii. A doua problemă: soluţia stă la decidenţii care 
au în structură unitatea sanitară. Nu am spus că trebuie mutată baza la etajul 3, acolo se 
eliberează spaţiul, se mută alte structuri, şi rămâne la locul unde este astăzi dacă este vorba 
să discutăm pe această variantă. Dializa va pleca de acolo pentru că este unitate privată,  este 
un serviciu semideschis... 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule doctor, răspundeţi-mi la o întrebare: 
Dumneavoastră vreţi să părăsiţi spaţiul de acolo care acum este al Casei de Asigurări de 
Sănătate? 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Eu nu vreau să părăsesc spaţiul. Eu vreau să se respecte 
legalitatea, şi populaţia să nu sufere pentru nişte ambiţii  (cu ghilimele de rigoare) că unii 
din domnii care sunt decidenţi au ştiut lucrul acesta de cel puţin 6 luni în urmă. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Daţi câteva exemple. Cine sunt aceştia care ştiau? 
Grupul acesta de interese? Spuneţi-ne.  

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Deci a ştiut Casa de Asigurări de Sănătate a ştiut Spitalul 
judeţean, Ministerul Muncii şi ceilalţi ocupanţi. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu cunosc persoanele  acestea.  
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Dacă intervenţia mea este inoportună, eu vă supun 

atenţiei acest lucru. Nu politic se rezolvă problema ci prin decizia celor care conduc 
vremelnic aceste activităţi. Sunt de 45 de ani în meserie şi nu pot să las această  situaţie 
deosebită la liber arbitru. 

♣ D-na Chelaru Oana, consilier: Dacă îmi permiteţi domnule preşedinte, şi mă 
adresez în felul acesta şi domnului consilier Ichim care de data aceasta vorbeşte (să înţeleg) 
în nume personal.  Eu ca reprezentant al Consiliului judeţean în consiliul de administraţie al 
Casei de Asigurări de Sănătate, vă mărturisesc că am auzit tot pe cotitură sau ca să folosesc 
expresia dumneavoastră "în târg" faptul că acele spaţii din clădirea Casei de Asigurări de 
Sănătate care erau date în comodat nu numai stomatologilor ci şi  la alte serii şi este vorba 
de sindicat, de  laborator, comisia de expertiză, printr-o hotărâre de guvern vor fi într-adevăr 
scoase la licitaţie publică care a avut loc luna aceasta urmând ca să fie mai departe închiriate 
potrivit condiţiilor care rezultau în urma licitării. Ceea ce nu s-a ştiut într-adevăr, şi am aflat 
şi noi abia când am pus întrebările şi domnul Huluţă şi domnul preşedinte Bontaş sunt în 
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consiliul de administraţie, este că la întrebările noastre adresate doamnei director de la Casa 
de Asigurări de Sănătate am constatat că de fapt şi de drept solicitarea a venit din partea 
Casei de Asigurări de Sănătate de a se clarifica regimul acestor spaţii  care până la data 
respectivă când a apărut hotărârea de guvern, erau date în comodat şi urma după aceea să se 
stabilească un contract de închiriere. Eu am înţeles din explicaţiile doamnei director că 
solicitarea Casei de Asigurări de Sănătate a fost adresată către instituţiile de resort care 
trebuia să dea un răspuns la acest subiect pentru a se înlătura anumite nedreptăţi. Nedreptăţi 
care erau de natură care ţineau în mod deosebit de stomatologi în sensul că acele cabinete au 
fost date în nişte condiţii care nu erau foarte clar reglementate şi urma în acest fel să se 
înlăture aceste nedreptăţi. Eu nu ştiu cum s-au înlăturat aceste nedreptăţi pentru că hotărârea 
de guvern nu a venit în sensul că se scot spaţiile la licitaţie pentru cei în drept să fie. Pentru 
că din punctul meu de vedere, trebuia să aibă acces la licitaţie şi cei din laborator, şi 
tehnicienii dentari, nu numai medicii dentişti. Însă această hotărâre de guvern, a fost strict 
adresată ulterior, numai cabinetelor medicale dentare. Eu personal nu am înţeles în ce fel s-
au înlăturat aceste discriminări, ceea ce am înţeles este că s-a creat din păcate, prin această 
hotărâre de guvern o situaţie şi mai confuză, să pună în felul acesta pe drumuri nişte 
instituţii care nu ştiu de ce nu au participat şi ele cu drepturi egale ca şi dentiştii ca şi 
oamenii  care puteau beneficia de un drept de preemţiune până la urmă, pentru că au locuit 
în acea clădire s-au au stat în acea clădire, cu drepturi egale. Cert este că am fost puşi în faţa 
unui fapt împlinit nu am fost anunţaţi nici noi, nici laboratoarele, şi nici Consiliul de 
administraţie nu am ştiut. Eu am luat cuvântul într-o şedinţă a consiliului de administraţie 
când am aflat de aceasta, şi opinia  mea este că nu a fost corect, dar nici mare lucru nu mai 
putem face în acest moment, doar eventual o reglementare pentru altă hotărâre de guvern 
cred. Hotărârea respectivă care încerca să înlăture o situaţie chipurile discriminatorie, dar ea 
s-a adresat din toţi care locuiau în acea clădire numai medicilor stomatologi. Cam acesta 
este punctul de vedere. Mie îmi pare rău domnule doctor Ichim pentru că din câte ştiu eu, 
doamna doctor Tioc este un membru marcant PNL şi ea, mă rog, măcar în grupul 
dumneavoastră a celor de la PNL ar fi putut să aibă un punct de vedere referitor la iniţiere. 
Repet am văzut adresa către Casa de Asigurări de Sănătate, probabil că a fost înaintată 
ulterior şi Ministerului de Sănătate prin care din iniţiativa Casei de Asigurări se dorea 
reglementarea juridică a spaţiului. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Cu tot respectul doamna consilier, eu nu am pus 
problema politic. Eu am pus problema profesional şi în spiritul celor care am considerat că 
decurg în calitatea de consilier ca ales al cetăţenilor Bacăului. Dacă o tratăm în sectorul 
politic atunci lucrurile merg în altă parte.  

♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Cred că poziţia cea mai pertinentă a avut-o domnul 
manager Stoica. El cere un time-out. El cere un time-out de un an şi ceva până când găseşte 
tot spaţiul necesar pentru desfăşurarea acestei activităţi. Dacă găsim înţelegere politică exact 
la  ceea ce a spus la toate, (dumneavoastră domnule doctor aţi început bine dar aţi sfârşit 
prost). Problema este că BFT-ul, un an de zile ar trebui dacă găsim posibilităţi, să rămână la 
Casa de Asigurări de Sănătate şi între timp să găsim soluţia să le găsim un loc în spitalul 
mare sau într-o altă clădire.  
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♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, sincer vă spun, că   
această intervenţie mi-aş fi dorit foarte mult să nu am motive să o fac. Dar pentru a evita pe 
viitor, (zic eu producerea acestor abuzuri), şi pentru că mai este timp pentru a remedia lucru 
pe care mie mi se pare că nu trebuia să se întâmple o să-mi asum ingrata misiune de a o face. 
Concret, deşi în multe (zic eu) demersuri ale domnului preşedinte, am observat o tentă 
electorală, am apreciat la dumnealui o anumită subtilitate şi o anumită originalitate. De data 
aceasta îmi pare rău să i-o spun, îmi pare rău, pentru că, copiază colegii dumnealui din 
alianţă, colegii din PNL care premiază din bani publici organizaţiile PNL cu miliarde bune 
care au obţinut rezultate bune la ultimele alegeri, din fericire sunt puţine aceste organizaţii. 
Deci ce ne-am fi făcut dacă PNL-ul ar fi câştigat alegerile. Din păcate şi dumneavoastră, din 
bani publici, promovaţi imaginea partidului din care faceţi parte. Ceea ce mie mi se pare şi 
mai grav, folosiţi pretextul unei sfinte sărbători cum ar fi Sărbătoarea Crăciunului, cea mai 
dragă românilor, în acest scop. Concret, bradul din faţa Consiliului judeţean, care după 
opinia mea era mai potrivit să-l puneţi în faţa sediului PSD. Dar cu banii din contribuţia 
membrilor partidului. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cel mai nimerit ar fi să vă întrerup microfonul, dar o 
să spuneţi că sunt neam prost. Dar vă rog continuaţi. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Cred că ăsta ar fi ultimul gest pe care nu l-aţi făcut. 
Cu jignirile dumneavoastră suntem obişnuiţi. Eu am vrut să spun exact care este realitatea, 
că în final găsim soluţia. Domnule preşedinte, sincer, avem încă în memorie imaginea 
benerilor electorale la  recenta încheiere a campaniei. Între benerele de la partidul 
dumneavoastră şi cel de la baza bradului este diferenţă doar de câteva litere. Mai mult decât 
atât, nu am fost invitaţi şi noi, ca anul trecut, (eu vă felicit pentru ceea ce aţi făcut anul 
trecut) când împreună cu toţi consilierii care au vrut şi care au putut să vină, am aprins 
bradul de Crăciun, ne-am întâlnit, ne-am strâns mâinile şi a părut chiar  o sărbătoare. Anul 
acesta, şi îmi cer scuze că folosesc o expresie care îmi vine acum, (pentru că şi 
dumneavoastră m-aţi jignit) l-aţi aprins pe şest tocmai pentru a nu observa noi simbolurile 
de partid pe care dumneavoastră le-aţi introdus în această chestiune. Eu ce vă propun, pentru 
că suntem  în postul Crăciunului şi pentru că tot aşteptăm colindătorii putem remedia 
această situaţie, îl reîmpodobim, ne întâlnim cu toţii, la o cupă de şampanie, într-una din 
zilele până în  Crăciun, şi  ne propunem ca în anul următor cât ne-a  mai rămas, mai sunt 6 
luni de zile, de mandat, să facem mai multă administraţie şi mai puţină politică. Vă doresc 
multă sănătate, şi sărbători fericite la toată lumea. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiţi ce este mai grav domnule consilier?, că ceea ce 
spuneţi chiar credeţi. Nici măcar o intervenţie politică nu este aceasta. Este o intervenţie 
cinstită.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Asta este părerea mea. Ce aţi spune dumneavoastră 
dacă la anul noi l-am face portocaliu? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci vă deranjează culoarea bradului? Sau ce vă 
deranjează?  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Culoarea, benerul, ghirlandele sunt numai roşii, şi de 
ce nu ne-aţi consultat? Puteaţi să puneţi numai argintii şi nu mai erau discuţii. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi să o luăm pe rând. V-am informat în urmă cu 
două luni, şi trebuie să ne obişnuim cu acest lucru, culorile oficiale ale judeţului Bacău sunt 
alb şi roşu. Şi nu le-am atestat eu, le-a atestat comisia heraldică. Deci v-am spus de noua 
stemă a judeţului Bacău care va apare în monitorul oficial, va fi în alb şi roşu şi va avea ca 
simbol muntele de sare. Deci culorile judeţului Bacău dacă avem două culori sunt alb şi 
roşu. Deci trebuie să uităm de albastru sau alte culori. Şi nu am spus eu, a spus o comisie 
care şi-a pornit această muncă din anul 2004. Acest demers s-a finalizat, într-o lună vom 
avea oficial noua stemă şi noile culori ale judeţului. Poate vom avea şi un drapel cine ştie să  
vedem ne gândim. Pe de altă parte, culoarea Crăciunului este roşie nu de anul trecut de 
acum doi ani sau acum trei ani. Moş Crăciun este roşu. Bradul este roşu pentru că am avut 
brad albastru, am avut brad galben albastru, şi i-a venit rândul şi culorii roşii nu fac nici un 
fel de referire la ce aţi făcut dumneavoastră conotaţii. Mă opresc aici şi cred că sunt pe 
înţelesul tuturor şi sunt în asentimentul tuturor. Iar acel bener ca să ştiţi şi dumneavoastră, a 
fost pus ca să se ştie, de toţi băcăuanii al cui este acest brad. Pentru că tot dumneavoastră în 
acest for m-aţi criticat acum doi ani, că nu ştie nimeni că acest brad albastru este al 
Consiliului judeţean. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Puteaţi folosi alte culori măcar la benere. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Obişnuiţi-vă vom schimba şi antetul, vom schimba 

multe. Stema mă obligă să fac acest lucru. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte aceasta este părerea mea şi cred 

că mai sunt şi alţi colegi cu asemenea părere. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cei mai grav este că-i sinceră părerea. V-am răspuns,  

fundamentat. Este o coincidenţă care vă deranjează...,o să vă mai deranjeze. Asta este. E 
păcat că sunteţi răutăcios, maliţios, acuma puteaţi să fiţi după. Dar...!? Culmea că sunt doi 
consilieri, întâmplător şi din partidul care faceţi parte domnule Mihăilă, care m-au sunat şi 
m-au felicitat pentru acel bener pentru că-i pus, şi pentru felul cum arată, şi nu au spus nimic 
de culori. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Puteţi să mi-i spuneţi? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu vreau. Pentru că nu am asentimentul dânşilor. Dar 

există. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dar să ştiţi că-i ştiu care sunt. Că nu sunt de la PD. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Sunt de la PLD. Da. O consider ca un moment 

comic intervenţia dumneavoastră bine venit acum la sfârşitul anului. 
♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Domnule preşedinte, vreau să trecem şi la lucruri mai 

serioase. Vreau să anunţăm în consiliu că în urma demersurilor făcute de comisia de 
urbanism acreditată de dumneavoastră ca să spun aşa de a se ocupa de problema turismului 
băcăuan, nu am ajuns la nici un sorţ de izbândă aş putea spune, şi atunci eu vă propun 
dumneavoastră şi colegilor noştri ca în prima şedinţă să încercăm un proiect de hotărâre 
privind externalizarea serviciului de promovare a turismului, asta este prima problemă pe 
care vă supun atenţiei la punctul de diverse. A doua problemă, reiterez întrebarea şi 
intervenţia pe care am făcut-o pentru domnii consilieri liberali privind situaţia preţului la apa 
potabilă  în comuna Mărgineni, şi o metodă de rezolvare a anomaliei care există la nivelul 
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comunei Mărgineni.  Chiar sunt curios să văd în urma intervenţiilor făcute pe lângă primarul 
municipiului Bacău şi pe lângă consiliul local ce s-a întâmplat până la urmă, pentru că până 
una, alta sunt locuitorii judeţului şi trebuie să ne privească şi această problemă. A treia 
problemă. Am citit în presă de demisia unui domn consilier dintr-un consiliu de 
administraţie. Sper să o facă public aici.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: A fost făcută public la şedinţa trecută. 
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Îmi cer scuze că intervin domnule preşedinte.  Eu 

mă aşteptam, şi era bine dacă astăzi era pe ordinea de zi, alegerea unui nou membru în 
consiliul de administraţie la staţia de salvare. Eu am considerat, chiar dacă era la punctul 
diverse şi mi-am anunţat demisia, era normal ca astăzi să fi apărut.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De ce să apară.  Avem degeaba acolo un membru în 
consiliul de administraţie. 

♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Dar probabil că trebuie să fie cineva din consiliul 
judeţean în consiliul de administraţie. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Lăsaţi-i că se descurcă  fără noi. Dacă tot nu avem nici 
o pârghie asupra lor, la ce să mai fie reprezentant. Acesta este şi motivul pentru care nu am 
intrat. 

 
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău drept  pentru care s-a încheiat prezentul 
proces verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
             PREŞEDINTE,           
                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI,      
            Dragoş BENEA                                                      
                                                                                           Elena Cătălina ZARĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.N./C.D./1ex. 
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