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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi 09  martie 2012, în şedinţa extraordinară 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, cu modificările şi completările 
ulterioare prin Dispoziţia nr. 48 din 08.03. 2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 28, absentând motivat 
următorii consilieri : Bontaş Dumitru, Cautiş Vasile, Cioltan Carmen, Cojocaru Ovidiu, 
Ilieş Petrică, Năstasă Claudiu, Ochenatu Eugen, Stan Nadia, 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, bine aţi venit la şedinţa extraordinară de astăzi. Dau citire ordinii de zi de 
astăzi. 

1.  Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 22.02.2012.  
                                   Iniţiatori: consilierii judeţeni 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Judeţean Bacău, 

Consiliul Local al comunei Zemeş şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, în vederea reabilitării DJ 117 tronsonul Zemeş-Bolătău. 

                          Iniţiator: dl. Dragoş Benea –preşedinte al Cons. Jud. Bacău 
3. Diverse. 
    - Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei 

Zemeş a drumului judeţean DJ 117 tronsonul Zemeş-Bolătău km 37+162-
43+050. 

             
          Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii la ordinea de zi prezentată.  
 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Proiectul depus de grupul nostru este o variantă de 
asociere între Consiliul Local Zemeş şi Consiliul Judeţean Bacău, fără Ministerul 
Dezvoltării în prima fază şi vă spun de ce este motivat. Este motivat de faptul că nu 
avem astăzi aici, între noi un reprezentant al ministerului, care să ne garanteze  că  acest 
proiect pe care ni-l supuneţi dumneavoastră astăzi dezbaterii, (al dumneavoastră) care să 
ne garanteze că acel proiect va fi semnat şi de Ministerul Dezvoltării. Până atunci, 
oamenii au nevoie de drum şi vin cu o variantă pragmatică coroborată cu proiectul 
dumneavoastră cel de la diverse, acel de predare pe timp de 6 luni (ştiţi că am fost şi eu 
la dumneavoastră în birou şi suntem de acord cu acel proiect), predăm acest obiectiv 
timp de 6 luni comunei Zemeş pentru că dumnealor au acum o sumă la dispoziţie şi  în 
completare vom veni şi noi cu acea sumă pentru că mi se pare de bun simţ pentru că este 
un obiectiv al Consiliului judeţean şi zic eu că… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci proiectul de hotărâre pe care îl propuneţi. Nu 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre.  
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♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dacă vreţi vă citesc, sunt câteva fraze. Vreţi să vă 
citesc? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu... 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Vreau să-l introducem pe ordinea de zi. Şi atunci 

îl vom dezbate. Mulţumesc. 
  

 Nemaifiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată cu 
completarea proiectului de hotărâre pe care îl va citi domnul consilier Mihăilă şi se 
aprobă în unanimitate. 

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

şedinţei ordinare din data de  22 02.2012 şi se dă cuvântul  doamnei secretar Zară Elena 
Cătălina. 

 
♣ D-na Zară Elena Cătălina, secretarul judeţului: Potrivit prevederilor art.42 

alin.(5) coroborat cu art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe 
secretarul supune spre aprobare, procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere 
prevederile mai sus menţionate,  rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare 
procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de  
22.02.2012. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 

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

 
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea Dragoş    

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea asocierii dintre 
Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Local al comunei Zemeş şi Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, în vederea reabilitării DJ 117 tronsonul Zemeş-Bolătău. 
 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci punctul 2 (aşa cum a fost convocată şedinţa 
de Consiliu judeţean în urmă cu două zile), proiect de hotărâre privind aprobarea 
asocierii dintre Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Local Zemeş şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea reabilitării DJ 117 tronsonul Zemeş-
Bolătău. Iniţiatori sunt toţi consilierii judeţeni, cu excepţia celor care l-au  anunţat pe 
celălalt, domnul Bondor şi domnul Mihăilă. Acum o să vă fac rezumatul acestei 
propuneri de asociere dintre cele trei instituţii după care domnul consilier Mihăilă va 
face rezumatul propunerii dânsului. Deci poziţia Consiliului judeţean o cunoaşteţi, este 
una altruistă este una constructivă şi anume ca acest drum judeţean să fie realizat din 
fonduri din trei surse: 50% fonduri guvernamentale, de la Guvernul României, 25% de 
la Consiliul Judeţean Bacău, 25% de la Consiliul Local Zemeş. Este o solicitare repet şi 
altruistă şi constructivă,  ancorată şi în legalitate şi în realitate, pentru că am mai spus-o, 
doar bugetul Consiliului judeţean nu poate duce de unul singur realizarea acestei 
investiţii. Am discutat toate amănuntele ieri la Consiliul judeţean împreună cu domnul 
primar. În principiu problemele au fost discutate ieri, le-am discutat şi alaltăieri, astăzi 
nu rămâne decât să aprobăm acest proiect de hotărâre şi urmează ca cele trei părţi, 
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Guvernul României, Consiliul Judeţean Bacău şi Consiliul Local Zemeş, să-şi rezerve şi 
să-şi respecte toate obligaţiile care le revin în urma acestui acord de asociere. Dacă sunt 
observaţii la acest proiect? Dacă nu sunt, ca să nu trec la vot şi să fim extrem de 
democratici am să-l rog pe domnul consilier Mihăilă să-şi expună la fel de succint 
expunerea de motive la proiectul pe care îl are dânsul, nu înainte (eu am citit această 
expunere de motive) şi voi face şi eu un rezumat şi mai scurt şi vă rog să urmăriţi acest 
rezumat. Propunerea dânsului este ca drumul judeţean de la Zemeş să fie realizat doar 
de către Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Zemeş. Guvernul să nu intre de loc în 
acest acord de asociere. Este o propunere repet, prin care domnii consilieri de la PD-L, 
nu doresc ca Guvernul României să aloce bani pentru acest obiectiv.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Aş vrea de la început să vă spun, că proiectul 
nostru nu exclude implicarea Guvernului, o spun clar şi la urmă vin cu argumentaţia. 
Deci  să vă citesc din expunerea de motive: Proiect de hotărâre privind asocierea între 
Consiliul Local Zemeş şi Consiliul Judeţean Bacău având ca obiectiv reabilitarea 
drumului Judeţean DJ.117 Moineşti-Zemeş- Bolătău: „Având în vedere starea critică a 
drumului judeţean D.J.117Moineşti-Zemeş-Bolătău, drum impracticabil, care a dus la 
accentuarea stării de nemulţumire a cetăţenilor comunei Zemeş, se impun măsuri 
imediate pentru reabilitarea tronsonului cel mai afectat. Cunoscând situaţia economico-
financiară la nivelul Consiliului judeţean Bacău şi a Consiliului Local Zemeş, pentru 
realizarea unei reabilitări în regim de urgenţă care să scoată comuna Zemeş din izolare, 
se impune crearea unui parteneriat între Consiliul Local Zemeş şi Consiliul Judeţean 
Bacău. Parteneriatul încheiat între Consiliul Local Zemeş şi Consiliul Judeţean Bacău se 
va materializa prin aportul celor două autorităţi locale şi judeţene, prin urnătoarele 
contribuţii din bugetele proprii: Consiliul Judeţean Bacău, 1,8 milioane lei, respectiv 18 
miliarde de lei vechi, Consiliul Local Zemeş 1,8 milioane lei adică, 18 miliarde lei 
vechi, ca să vorbim şi în aceşti termeni consacraţi ca să zic aşa. 

Menţionăm că la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Bacău din data de 
07.03.2012, desfăşurată la Zemeş, reprezentanţii Consiliului Local Zemeş şi-au 
exprimat acordul pentru a se asocia la acest proiect, contribuind în acest scop cu suma 
de 1,8 milioane lei. De aceea, ni se pare corect ca şi Consiliul Judeţean Bacău, în 
administrarea căruia se află acest obiectiv (DJ 117 Moineşti- Zemeş- Bolătău) să 
contribuie cel puţin în mod egal cu aceeaşi sumă. De asemenea, având în vedere 
proiecţia bugetară a Consiliului Judeţean Bacău şi faptul că prima rectificare nu poate 
avea loc mai devreme de luna iulie 2012, s-a convenit cu conducerea Primăriei comunei 
Zemeş ca primele investiţii efectuate până în luna iulie să fie suportate din bugetul local 
al comunei Zemeş, urmând ca după rectificare Consiliul Judeţean Bacău să-şi aducă 
contribuţia stabilită prin acest parteneriat. În acest fel considerăm că, dacă propunerile 
noastre vor fi aprobate, drumul judeţean va fi cel puţin circulabil până la data de 
01.05.2012. 

Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată ulterior, 
propunem Consiliului Judeţean Bacău adoptarea unei hotărâri prin care să fie aprobat şi 
semnat Acordul de asociere între Consiliul Local Zemeş şi Consiliul Judeţean Bacău”.  

Semnează consilierii judeţeni Petrică Mihăilă şi Silviu Bondor. 
Aş mai veni cu o singură observaţie: Nu ne opunem implicării Guvernului în acest 

proiect!. Şi vă vom demonstra pe parcursul acestui proiect că şi Guvernul se va implica. 
Dar astăzi, aici, nu avem un reprezentant al BDRD-ului care să ne garanteze că acest 
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acord va fi parafat şi de Guvern. Mai mult, Guvernul se află sub controlul  
Parlamentului. Parlamentarii care răspund direct de aceaşi zonă în principal, sunt doi 
parlamentari care răspund de Zemeş, direct, domnul deputat Iancu şi doamna senator 
Mitrea. Dacă în aceste zile cât a fost agitaţia care a fost, în comuna Zemeş veneau 
astăzi, aici în mijlocul nostru şi ne garantau că au un acord de la Ministerul Dezvoltării 
şi eventual şi un reprezentant al Ministerului (pentru că aşa se face), era aici prezent şi 
aveam garanţia că şi Ministerul se va implica în acest proiect, da, eram de acord. Până 
una, alta Guvernul se află sub controlul Parlamentului, nu se află nici sub controlul 
prefectului, nici a Consiliului judeţean. De aceea noi vă oferim un proiect pragmatic 
care să ne permită ca până la 1 mai pe acest drum să se poată circula cât de cât în mod 
civilizat. Acesta este proiectul nostru şi rog consilierii judeţeni, indiferent de culoarea 
politică să se gândească în primul rând la comuna Zemeş, să scoatem această comună 
din izolare. Asta este rugămintea mea. Să nu facem politică şi să gândim exact aşa cum 
trebuie pentru această comună. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Deci s-au auzit cele două proiecte, unul este 
semnat de marea majoritate a consilierilor judeţeni, acela în care, în acest proiect trebuie 
să se implice şi Guvernul României (în scris), nu aşa cu promisiunile din partea 
domnului Mihăilă. Vă reafirm ideia că doar bugetul Consiliului Local Zemeş şi a 
Consiliului Judeţean nu poate suporta asemenea investiţii din motive extrem de 
pragmatice şi pe care le ştiu şi domnii consilieri de la PD-L care au votat bugetul 
Consiliului judeţean în luna ianuarie în unanimitate. Bugetul Consiliului Judeţean Bacău 
astăzi, nu poate asigura cofinanţările la proiectele europene, (lucru pentru care încercăm 
să contractăm şi un credit), nu poate asigura finanţarea şi a altor obiective importante 
din judeţ, dar poate asigura bunul mers al judeţului mai departe, încercând să răspundă 
pe cât posibil la toate proiectele. De aceea, considerăm, încă o dată, vă spun, că este 
absolut obligatorie şi de bun simţ susţinerea guvernului cu sume de bani a acestui 
proiect. Acest proiect nu poate fi realizat numai din banii Consiliului Judeţean Bacău şi 
a Consiliului Local Zemeş.  

 
Supun aprobării cele două proiecte.  

 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Am să-mi permit să analizez cele două proiecte în 

paralel şi să-mi spun punctul de vedere. Domnul preşedinte Benea are perfectă dreptate, 
că nici Consiliul judeţean în acest moment nu are două milioane de euro (un pic mai 
mult după ultimul deviz), Consiliul Local Zemeş nu are acum şi nu va avea două 
milioane de euro şi poate nici Ministerul în următoarele 4 luni nu poate să aibă 4 
milioane de euro, cum se prezintă în proiectul dumneavoastră. De aceea să nu se 
înţeleagă greşit că suntem împotriva implicării Guvernului, însă pe această reabilitare la 
această sumă nimeni nu are aceşti bani. Tocmai de aceea să venim şi să facem ce-om 
face să înţelegem că de fapt nu  vorbim de o reabilitare totală a drumului acum. Mergem 
să vorbim de o reparaţie. Am înţeles de data trecută, am rumegat şi am gândit mult. 
Oamenii vor o reparaţie ca acest drum să fie circulabil cât mai repede, undeva în două 
trei luni, până când investiţia mare se va demara. De aceea, domnule preşedinte, am 
venit cu varianta aceasta întrucât ştiţi şi este corect că Zemeşul are acei 18 miliarde în 
cont, noi putem pune un miliard-două până la 18, cât credeţi că putem, ca de luni să 
poată să se înceapă treaba. Nu avem nimic împotriva reabilitării totale de investiţii mari, 
unde să fie implicat guvernul, dar dacă în acest moment noi ne legăm de acest proiect 
şi-l ducem la trei jucători din care unul nu este aici, se tărăgănează. Înţeleg că oamenii 
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acestei localităţi nu vor să se tărăgăneze repararea acestui drum. Acesta este motivul 
pentru care am venit în completare, cu un proiect care duce la urgenţă şi la o reparaţie 
cât de cât normală şi cât mai repede. Asta am vrut să specific. Vă mulţumesc că m-aţi 
ascultat. 
        ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt intervenţii? 
        ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: O singură completare dacă îmi permiteţi  domnule 
preşedinte. Nu înseamnă că Guvernul nu va contribui. Sunt convins că dacă noi 
Consiliul judeţean nu o să putem să contribuim cu acea parte, promitem, dar asta 
înseamnă că durează, că Guvernul probabil va ajuta şi consiliul Local Zemeş şi 
Consiliul judeţean. Dar acum noi trebuie să fim foarte, foarte operativi şi să dăm drumul 
la treabă. Ca să dăm drumul la treabă, trebuie ca acest acord să fie parafat de părţile 
semnatare. Cine sunt cei doi actori principali? Consiliul Judeţean şi Consiliul Local. 
Suntem de acord, am parafat, de luni putem trece la treabă. Asta este problema. Dacă, 
Consiliul Local Zemeş va fi pus într-o  situaţie critică datorită acestui proiect, sigur că 
Guvernul nu va sta cu mâinile în sân. La fel şi pentru Consiliul judeţean vom interveni. 
Ce naiba este aşa de greu de înţeles? Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. O singură precizare ca să punem adevărul la 
locul lui. Punctul de Diverse rezolvă această situaţie şi anume, transferul unei porţiuni 
de aproape 6 km de la Consiliul judeţean către Consiliul Local Zemeş, rezolvă problema 
imediat a acestui drum şi anume începerea unor lucrări pentru ca acest drum să devină 
practicabil. Practic, Consiliul Local Zemeş care are, înţeleg 18 miliarde lei în cont, prin 
transferul acestei porţiuni, (darea în administrare pe o perioadă limitată de 6 luni după 
care revine la Consiliul judeţean) deci, Consiliul Local Zemeş poate să înceapă 
procedurile de achiziţie şi de lucrări la decaparea şi frezarea acestui drum astfel încât să 
fie în condiţii mai practicabile decât este astăzi. Dacă nu mai sunt intervenţii am să 
supun aprobării proiectul executivului şi a marii majorităţi a consilierilor. 

    
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea 

asocierii dintre Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Local al comunei Zemeş şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în vederea reabilitării DJ 117 tronsonul 
Zemeş-Bolătău, în forma prezentată şi se aprobă cu 22 de voturi „pentru” şi 6 voturi 
„împotrivă” respectiv domnul consilier Bondor Silviu, domnul consilier Mihăilă 
Petrică, domnul consilier Şova Sorin, domnul consilier Nistor Neculai, domnul consilier 
Burcă Eugen şi domnul consilier Pricopie Gheorghe. 

 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Vă rog să supuneţi aprobării şi proiectul nostru.  
 
Se supune aprobării proiectul de hotărâre a grupului PD-L şi se votează cu 6 voturi 

„pentru” respectiv domnul consilier Bondor Silviu, domnul consilier Mihăilă Petrică, 
domnul consilier Şova Sorin, domnul consilier Nistor Neculai, domnul consilier Burcă 
Eugen şi domnul consilier Pricopie Gheorghe şi cu 22 voturi „împotrivă”. 

 
♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Dacă îmi permiteţi domnule preşedinte, vreau 

să întreb de unde ştie Ministerul Dezvoltării că solicităm un parteneriat cu dumnealor, o 
asociere cu Consiliul Local Zemeş şi cu Consiliul judeţean, dacă noi nu promovăm un 
document în sensul acesta. Şi nu înţeleg atitudinea colegilor PD-L care au revenit 
cumva doar parţial la normalitate, în sensul că recunosc că, Consiliul judeţean nu poate 
cofinanţa acest proiect decât începând din  trimestrul III când se poate face conform 
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Legii finanţelor publice, se poate face o rectificare de buget şi Consiliul judeţean va 
stabili atunci o sursă de finanţare pentru acest proiect. Deci parţial au revenit la cât de 
cât o normalitate, au citit legea, şi-au dat seama că au minţit oamenii aici, alaltăseară, 
spunând că de mâine începem. Noi nu putem începe. Poate să înceapă Consiliul Local 
Zemeş în condiţiile în care are sursa stabilită în buget, pentru această lucrare. Consiliul 
judeţean nu poate veni cu cofinanţare decât începând cu trimestrul III. Dar nu înţeleg de 
ce colegii de la PD-L care pot face demersuri, care pot înainta Ministerului Dezvoltării 
acest proiect, nu o fac. De ce protejaţi guvernul şi nu vreţi să veniţi alături de localitatea 
Zemeş  în condiţiile în care, haideţi să o spunem că acest drum, de ani de zile a fost 
folosit de maşinile de la PETROM pentru că nu pot să cred că a fost stricat de daciile 
sau de autoturismele locuitorilor din localitatea Zemeş şi nu de maşinile PETROM-ului 
care contribuie şi a contribuit substanţial poate mai puţin acum, la bugetul de stat. 
Pentru că noi ştim că parţial,  sume, procente parţiale, din tot ce înseamnă bugetul de 
stat, care înseamnă şi banii locuitorilor comunei Zemeş şi banii locuitorilor care nu 
locuiesc la Zemeş şi a tuturor locuitorilor din judeţul Bacău şi a firmelor din judeţul 
Bacău, merg în bugetul de stat şi doar parţial se întorc anteprocente se întorc ca sursă de 
echilibrare către Consiliul judeţean şi către consiliile locale. De ce protejăm? În 
condiţiile în care nu vreau să inflamez lucrurile că de fapt Guvernul României a finanţat 
tot felul de obiective, mai mult sau mai puţin importante, acesta este foarte important. 
Haideţi să nu minţim oamenii şi să lansăm aici lozinci populiste şi să le spunem 
omenilor că mâine aveţi asfalt la negru. Când sunt localităţi pe proiectele deja transmise 
unde se pune asfalt  în cadrul programului naţional 1000 de km de drum  în localităţi, 
unde pe drumuri  nu trece nici vaca.  De ce să nu fim realişti? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi să vă mai spun un amănunt în completare. 
Dânşii pledează că Guvernul nu trebuie să se implice. PETROM-ul este un mare 
contribuabil şi toţi banii PETROM-lui se duc la  Bucureşti, în bugetul guvernului. Deci 
OMV PETROM este mare contribuabil şi dă banii la Guvernul României, Guvernul 
României care administrează  85% din banii colectaţi din această ţară. Vă rog să reţineţi 
acest lucru: Guvernul României. La Consiliul Local Zemeş şi la Consiliul judeţean vine 
impozitul pe salarii. Şi la Consiliul judeţean domnilor consilieri, din Zemeş şi  cetăţeni 
din Zemeş, vă spun cât este: 11%  la Consiliul judeţean doar din  impozitul pe salariu. 
40 şi ceva la sută se duc la primăria Zemeş. La Consiliul Judeţean 11% şi dânşii nu vor 
să se cupleze la un proiect prin care cerem Guvernului să-şi asume scris că dă bani 
pentru proiectul de la Zemeş, Zemeş unde PETROM-ul face bani şi banii care-i face îi 
dă la Bucureşti, despre asta vorbim. În altă ordine de idei. V-am distribuit la toată lumea 
câteva materiale şi sunt dator cu câteva explicaţii. O să vedeţi că în următoarele 2-3 
săptămâni, o lună, Guvernul României  va face nişte rectificări şi va da iar cu zecile de 
milioane de euro în anumite judeţe, pe drumuri comunale, vă rog să reţineţi pe drumuri 
comunale, pe drumuri judeţene deocamdată v-am dat doar un articol de presă. Eu vi l-
am dat şi dumneavoastră o să vedeţi că în două, trei săptămâni se confirmă. V-am mai 
dat o adresă prin care eu preşedintele Consiliului judeţean şi domnul prefect Scripăţ 
rugăm Guvernul României să intre în acest parteneriat în care 50% din bani să-i pună 
Guvernul României, 25% Consiliul judeţean şi 25% Consiliul Local Zemeş. Este o 
hârtie de bun simţ, este o cerere care nu angajează juridic pe prefectul judeţului cu 
nimic. Am semnat-o, eu o voi înainta să o semneze şi dânsul, ca să susţinem concret şi 
scris demersul oamenilor din Zemeş, nu aşa doar cu vorba. Inclusiv baza legală. Eu vă 
dau aici o Hotărâre de Guvern, pe care nu o prea ştie domnul prefect, dar o află acum 
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venind la Zemeş. De miercuri tot află de Hotărârea de Guvern 577 care are un buget de 
4 mii cinci sute de miliarde şi este bugetul pe acest an la Hotărârea de Guvern 577, prin 
care guvernul dă bani la drumuri comunale şi drumuri judeţene.  Din patru mii cinci sute 
de miliarde oameni buni, să nu poţi să aloci la judeţul Bacău pentru drumul judeţean de 
la Zemeş nimic, mi se pare jignitor şi strigător la cer. Este hârtie oficială, se află în 
bugetul României făcut de Guvernul României, patru mii cinci sute de miliarde pe 
programul HG 577.      
 Din patru mii cinci sute de miliarde de lei, este  loc, pentru că aceşti bani nu au 
fost împărţiţi în teritoriu şi domnul prefect are ocazia să meargă şi să susţină scris. Noi 
am creat cadru legal, cadru instituţional ca această alocare să se producă.  

 ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Eu îi răspund doamnei Marcu. Noi nu minţim pe 
nimeni. Ceea ce faceţi dumneavoastră acum, dimpotrivă, dumneavoastră vindeţi blana 
ursului din pădure. Şi am să o informez pe doamna Marcu ca să demonstrez că nu 
minţim şi ne interesează comuna Zemeş. Ieri, în timp ce doamna, poate defrişa spaţiile 
verzi prin municipiul Bacău, eu împreună cu primarul comunei Zemeş şi cu doi oameni 
din aparatul de specialitate al comunei Zemeş am stat ceva timp în birou la 
dumneavoastră domnule preşedinte şi trebuie să confirmaţi lucrul aceasta. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  După părerea mea, primarul din Zemeş ştie de ce 
a stat şi am găsit o soluţie ca să înceapă lucrările, dar dumneavoastră nu ştiu de ce aţi 
stat. Sincer.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Asta dacă dumneavoastră vreţi să jigniţi în 
continuare. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Vă spun adevărul. Nu cred că am jignit pe 
nimeni.  

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Asta să  spună reprezentanţii comunei. Deci în 
timp ce dumneavoastră făceaţi ce făceaţi, noi chiar ne-am zbătut. Şi soluţia practică în 
acest moment ca să implicaţi cu adevărat guvernul este ca domnii parlamentari care au 
câştigat alegerile aici în comuna Zemeş când s-a votat uninominal, e vorba de domnul 
deputat Iancu şi doamna senator Mitrea să-şi întrerupă chiulul, să nu-l mai urmeze pe 
domnul Antonescu în chiului lui de 22 de ani, să meargă treabă şi să facă demersurile 
care sunt necesare, să vedem întradevăr dacă Ministerul semnează acest acord.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Vă reamintesc să nu facem politică, da? 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Trebuia ca la această masă să fie cine era mai 

important. Cine controlează Guvernul? Parlamentul, da? Cei doi parlamentari după 
atâtea zile de protest de ce nu vin? Vin din 4 în 4 ani? De ce nu vin aici la 
dumneavoastră? 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Am observant că în ultimul timp guvernul nu face 
nimic fără parlament. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul prefect, vă rog dacă vreţi să luaţi 
cuvântul. 

♣ Dl Scripăţ Constantin, prefectul judeţului Bacău: Bună ziua doamnelor şi 
domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, în calitate de prefect, vă rog să îmi permiteţi să vă 
adresez câteva cuvinte. Cu regret încerc să vă spun domnule preşedinte, că nu aţi înţeles 
nimic din disperarea acestor oameni. Am crezut că de miercuri şi până astăzi meditaţi. 
Nu a fost să fie aşa. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Uitaţi-vă la mine domnule prefect! Vă rog nu 
lăsaţi capul în pământ. 
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♣ Dl Scripăţ Constantin, prefectul judeţului Bacău: Mă uit la dumneavoastră 
domnule preşedinte! Am încercat să îngropăm securea războiului şi să găsim o soluţie în 
regim de urgenţă şi în situaţii de urgenţă. Ceea ce aţi făcut dumneavoastră, astăzi nu 
rezolvă problema nici pe departe. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră ce propuneţi? Scris. Aveţi o hârtie 
la dumneavoastră? O propunere? Aveţi o propunere? Pentru că eu am muncit la aceste 
hârtii domnule Scripăţ!  

♣ Dl Scripăţ Constantin, prefectul judeţului Bacău: O să aveţi şi hârtie. Îmi daţi 
voie să continui? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu am muncit ieri toată ziua la aceste hârtii. 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefectul judeţului Bacău: Da. Aţi transpirat. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Dumneavoastră aveţi o propunere scrisă? Scrisă, 

nu vorbită. Scrisă. 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefectul judeţului Bacău: Vreţi să vă adresez o 

propunere?..... Da. Ce aţi înţeles dumneavoastră de miercuri până azi ? Aţi plecat de aici 
cu o viteză fantastică la un post de televiziune. Aţi început să promovaţi acelaşi lucru. 
Nu vă interesează drumul, nu sunteţi administratorul drumului, prefectul vă forţează să 
faceţi ilegalităţi, prefectul conform legii a convocat şedinţa extraordinară a Consiliului 
judeţean. Aţi dat şi la presă acest lucru. Dacă vreţi vă citesc.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Aţi aflat-o miercuri seară. 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefectul judeţului Bacău: Da. Miercuri seară.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Că nu ştiaţi legea! 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefectul judeţului Bacău: Nu o ştiam. Dar 

dumneavoastră o ştiaţi? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Legea 215 care vă conduce, nu o ştiaţi? 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefectul judeţului Bacău: Da. Doar atâta vreau să  

citesc. Prefectul nu are dreptul să convoace Consiliul judeţean. Da? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Citeşte presa?! 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefectul judeţului Bacău: Le-aţi spus oamenilor că am 

convocat şedinţa de Consiliu judeţean la Bacău pentru ora 17, ori nu are acest nici un 
drept. Da, mulţumesc. Nu aţi înţeles nimic de miercuri. Ce faceţi dumneavoastră 
acum....de fapt ce faceţi dumneavoastră acum? Aţi pasat toată răspunderea pe un 
consiliu local neputincios. Nu aţi făcut altceva deşi mi se pare că este ilegal. Să vedem 
dacă au hotărâre de Consiliu local şi dacă au fonduri. Părerea mea şi soluţia mea dacă 
vreţi să o ascultaţi.  O soluţie menită ca de azi să înceapă lucrările. Dacă eram mai atenţi 
şi meditam poate de azi puteam începe lucrările. Domnule preşedinte, domnilor 
consilieri, în anul 2010 aţi încheiat un contract de lucrări, contractul nr. 21, procedura de 
achiziţie  publică, adjudecat de o firmă a lui Umbrărescu, agreată de dumneavoastră şi 
simpatizată de mine. Este o firmă puternică, capabilă ca în două săptămâni sau în două 
luni sau în cinci luni să rezolve problema. Nu mă interesează firma asta. Deşi o să mai 
amintesc puţin de ea. Aţi făcut acest contract, durata contractului un an. Valoarea 
contractului 100 de miliarde. Ce urma ?, să se facă modernizarea drumului, de undeva 
de la Zemeş până la Podul Foale, probabil aici. 7 km. Bun. Aţi făcut această procedură 
de achiziţie publică, nu aţi alimentat cu fonduri.. Se pare că  aţi dat 1 miliard sau nu aţi 
dat din motive lipsă fonduri. Corect. Părerea mea legală, este că întrucât contractul nu a 
intrat în vigoare niciodată şi intră în vigoare din momentul predării amplasamentului, 
este legal şi putem să ne folosim de acest contract şi să scurtăm termenul unei proceduri 
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de atribuire care cu contestaţii poate să dureze şi un an. Mă folosesc de acest contract să 
vă spun că aici este temeiul legal cu care putem acţiona. Cum putem găsi bani, ca acest 
contract să se ducă la îndeplinire. Este vorba de 100 de miliarde domnule preşedinte şi 
nu de 400 de miliarde pe care tot îi vehiculaţi dumneavoastră. 100 de miliarde de unde îi 
puteţi lua ?. Aveţi, dacă nu aveţi cunoştinţă vă spun eu, fondul de rezervă al Consiliului 
Judeţean. La ora actuală are 18 miliarde 500 de mii lei vechi domnule preşedinte. Un 
milliard l-aţi dat undeva în judeţul Vrancea prin hotărâre de Consiliu judeţean pentru 
dezăpezire. Poate şi acolo trebuia meditat, că şi noi am fost înzepeziţi....... Din cei 18 
miliarde, propun domnilor consilieri că acest fond îl puteţi folosi oricând, în orice 
moment, în situaţii de urgenţă, pe regim de urgenţă cum consider că ne aflăm în 
momentul de faţă. Acei bani, ce spuneţi dumneavoastră de rectificare de buget? Nu. Cu 
votul consilierilor, o parte din aceşti bani să-i virăm spre acest contract, spre această 
achiziţie publică care este în vigoare, de asemeni primăria, de cât fond dispuneţi, virăm 
aici, iar eu ca prefect mă voi duce la Bucureşti şi voi sta şi eu în genunchi cum a stat 
doamna, la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul Administraţiei şi nu în ultimul rând la 
PETROM, care este beneficiarul drumului şi de asemenea Direcţia Silvică. Dacă nu, le 
vom pune restricţii. Noi trebuie să facem un drum pentru tonaj greu pentru că circulă 
multe utilaje. Vor şi sunt aproape sigur (pentru că am început să port discuţii) că în acest 
parteneriat va veni şi PETROM-ul şi Direcţia Silvică şi Guvernul. Mă voi duce acolo,  
dar trebuie să începem lucrările. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Scris, domnule prefect, scris. 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect:  Dumneavoastră sunteţi foarte economic când 

consumaţi fondurile. Daţi-mi voie să vă mai spun câteva cuvinte. Contractul de 
dezăpezire pe judeţul Bacău, încheiat pe acest an în valoare de 97 miliarde de lei l-aţi 
făcut cu aceiaş firmă, a lui Umbrărescu. Este un contract în derulare sau o firmă.......că  
l-aţi predat, aia e altceva. Să vă mai spun ceva ca să audă toată lumea. Cum înţelegeţi 
dumneavoastră să consumaţi banii publici? Ieri în raportul pe care îl am, raport pe care 
în calitate de prefect îl primesc în fiecare dimineaţă la birou (unde sunt situaţiile de 
urgenţă, starea vremii, starea drumurilor), ieri au deszăpezit în judeţul Bacău, un număr 
de 7 utilaje cu lamă şi 3 încărcătoare. Domnule preşedinte, puteţi să mă credeţi 
mincinos, calamitate, politician, dar nu tîmpit, domnule preşedinte. Vin din teren 
domnule preşedinte, dacă dumneavoastră spuneţi că ieri sau alaltăieri (am situaţia aici, o 
fac publică, am dat-o spre control la poliţie şi la toate structurile statului). Dacă 
dumneavoastră îmi spuneţi că ieri sau alaltăieri aţi avut în judeţ 8 autorăspânditoare cu 
lama, 3 încărcătoare şi aţi dat cu 51 m cubi de material antiderapant. Asta în data de 8. 
În data de 8 este raportarea, pe data de 7 s-a mers. Cui puteţi să spuneţi domnule 
preşedinte asta? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Aveţi raportarea făcută de mine? 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Poftim? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Aveţi raportarea făcută de mine? 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Cum să nu domnule preşedinte, semnată de 

generalul de brigadă, Simionescu, cu datele primite de la ISU. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu sunt general de brigadă?  
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Domnule preşedinte. Mergem mai departe. Am 

date de control de la 1 martie. Ce badjocură faceţi dumneavoastră în judeţ. Veniţi cu 15-
20 de utilaje ş îmi spuneţi mie acolo că se lucrează pe drumuri, oi fi aşa tâmpit ? Cu cine 
lucrăm? Ce credeţi dumneavoastră de la mine, voi accepta? Arătaţi spre Guvern ? şi 
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Guvernul are vină. Părerea mea este să meditaţi. Mi-aş fi dorit ca acele 8 utilaje să fie în 
Zemeş. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Simionescu spune, nu eu.  
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect : 8 utilaje, mă rog altfel se numesc ele. Vorbim 

de banul public? Aici este banul public. Unde se duce banul public? Aici se duce banul 
public. Spuneţi domnule preşedinte! Voi merge în teren. Dacă azi tac mâine mai aveţi 5 
utilaje la dezăpezire. Aţi înţeles domnule preşedinte despre ce vorbim? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu vă întreb dacă aţi terminat. 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Vorbim de acele utilaje de la o firma tot a lui 

Umbrărescu. Identificarea sumelor. Fondul de rezervă al Consiliului judeţean, aveţi în 
cont 18,5 miliarde astăzi. Puteţi din ei să daţi 5-6 miliarde şi eu prefect al judeţului vă 
asigur că voi completa banii în cel mai scurt timp. De luni mă duc la Bucureşti, mă duc 
la PETROM, fie că-i aduc în această zonă pentru lucrare fie că vă completez fondul de 
rezervă. Să dea şi primăria, dar nu ultimul ban. Primăria este neputincioasă. Îi cereţi 100 
de miliarde, păi când o să aibă bugetul local al comunei Zemeş? Ce încercaţi să faceţi 
prin acea hotărâre? Amânăm boala. Nu rezolvăm problema. Haideţi să lăsăm orgoliile 
dacă vreţi stau şi în genunchi şi să ne apucăm de luni de treabă. Spuneţi că până la 1 
iulie nu avem bani? Aveţi temei legal. Aveţi banii în cont. Printr-o ridicare de mâini a 
consilierilor, de mâine banii pot fi la această firmă şi să activăm acest contract. Asta este 
soluţia. Ori o acceptaţi, ori nu o acceptaţi, dar vă spun că nu va sta nici guvernul 
impasibil. Mă voi deplasa începând de luni la Bucureşti şi vom găsi resurse la PETROM 
care nu este străin de starea drumului şi care foloseşte acest drum. Vă mulţumesc foarte 
mult şi nu cred că o să vă mai deranjez. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu dumneavoastră domnule prefect eu nu fac un 
dialog am doar două rugăminţi: una dacă aveţi probleme de felul în care administrez 
bugetul judeţului vă rog să sesizaţi organele de anchetă. Vă rog să sesizaţi şi să 
prezentaţi concluziile şi dacă se va confirma fie şi în parte ce spuneţi dumneavoastră, vă 
daţi seama că nu voi mai sta pe acest scaun. Doi vă rog să semnaţi hârtia prin care 
solicităm bani de la Guvern. Atâta vă rog.  

♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: O semnez. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În rest sunt… 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Hârtia?? Bine zis prin care solicităm bani de la 

Guvern? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi asta vorbim de miercuri. Asta vorbim de două 

zile.  
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Da. Cu mare placere. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În rest v-am spus. Orice probleme aveţi cu 

legalitatea demersurilor mele, sesizaţi organele de anchetă.  
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Unde aveţi adresa, cu mare drag adresa prin 

care prefectul solicită bani de la Guvern, de la PETROM şi de la alte instituţii ca să 
putem face acest drum. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest acord de asociere.Citiţi mai întâi. 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Păi o citesc.  
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, până citeşte domnul prefect, 

vă rog două secunde în numele a cele prezentate de către domnul prefect, la 
argumentele aduse de către dumnealui, nu vreţi să revenim, pentru că proiectul nostru 
completează perfect ceea ce a spus domnul prefect. Haideţi să vedem…. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi să vă citesc ceea ce citeşte domnul prefect 
în gând să citesc eu cu glas tare. 

Starea dezastruoasă a drumului judeţean DJ117 pe sectorul Moineşti-Zemeş 
Bolătău, eşecul demersurilor întreprinse de către autorităţile locale privind 
asigurarea fondurilor necesare execuţiei lucrărilor de reabilitare a acestui obiectiv, 
precum şi amploarea stării de nemulţumire a populaţiei datorată acestei situaţii, ne 
determină să ne adresăm dumneavoastră cu rugămintea de a ne sprijini în realizarea 
obiectivului de investiţii Reabilitare DJ 117 Moineşti-Zemeş- Bolătău, de la km 
37+162 la km 55+400. (Până aici sunteţi de accord da? Am citit corect). Precizăm că 
starea acestui drum are influenţe dramatice asupra vieţii sociale şi economice din 
zona deservită de acest obiectiv, fiind afectaţi peste 5000 de locuitori, precum şi 62 de 
agenţi economici, 5 şcoli şi 3 grădiniţe, fiind îngreunat accesul şi către diversele 
instituţii publice, etc. Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont de prevederile 
Art.21 din Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.577/1997, 
(cel cu 4500 de miliarde lei buget pentru drumuri judeţene şi comunale) solicităm 
includerea obiectivului Reabilitare DJ117 Moineşti-Zemeş-Bolătău, de la km 37+162 
la km 55+400 în cadrul acestui program. Consiliul Judeţean Bacău şi Consiliul Local 
Zemaş au hotărât asocierea în vederea cofinanţării acestui proiect, contribuind 
fiecare cu sume reprezentând câte 25% din valoarea de investiţie, în completarea 
fondurilor pe care le solicităm a fi alocate de la bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, în conformitate cu Art.28 din Normele metodologice 
menţionate anterior. (Şi pe care ar fi bine să le citiţi). În consecinţă, vă înaintăm 
alăturat Contractul de asociere în vederea realizării în comun a acestui obiectiv.  

(Pentru că banii se dau pe baza unor documente scrise. Şi ştiţi foarte bine acest 
lucru, nu pe vorbele dumneavoastră mai mult sau mai puţin populiste). 

Vă mulţumim  pentru înţelegere, în numele locuitorilor judeţului. Cu deosebită 
consideraţie, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău (şi cu voia dânsului) Instituţia 
Prefectului judeţului Bacău. Asta este hârtia pe care vreau să o semnaţi şi să o trimitem 
la Ministerul Dezvoltării.  

♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Domnule preşedinte, vreau o menţiune înainte 
de a o semna.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, vă rog. 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Vreau să precizaţi valoarea totală a acestui 

demers.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Nu aţi precizat domnule preşedinte! 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este precizat în acordul de asociere. A doua 

întrebare? 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Când viraţi 25% ca să ştiu şi eu ce le spun la 

Bucureşti?  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În acordul de asociere este prevăzut conform 

legii… 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Când, momentul!? Ca să spun şi eu la 

Bucureşti. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule, domnule, Scripăţ.  
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Răspundeţi, când? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Conform legii după data de 1 iulie….  
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♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect : Răspundeţi, după doi ani, după 1 iulie, luni?   
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Răspundeţi în locul meu sau ce faceţi?  
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Nu. Dar ca să ştiu şi eu variante de lucru. Să 

ştiu şi eu ce să le spun la Bucureşti. Luni dimineaţă nu-mi vine greu să fiu la Guvernul 
României cu această solicitare. Dar probabil că voi fi întrebat care este suma totală şi 
când viraţi cei 25%? Ca să ştiu şi eu să-i spun şi dânsului că am nevoie de 50% din cât?  
Şi când? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Scripăţ, eu sunt ordonator de credite. 
Dumneavoastră vă daţi doar cu părerea. Şi o faceţi în mod mincinos. În al doilea rând, 
Consiliul judeţean va putea aloca bani acestui acord de asociere, atunci când spune 
legea, când se poate face rectificarea bugetului, după 1 iulie. Dar asta nu înseamnă că nu 
pot începe lucrările şi noi decontăm după 1 iulie. Că doar nu trebuie să fie bani în cont 
ca să înceapă lucrările. Trebuie să înceapă lucrările şi se decontează după 1 iulie şi după 
ce semnaţi acest acord. Vă rog să nu mă întrerupeţi. M-aţi întrebat când aloc banii, 
Consiliul judeţean. După 1 iulie cum prevede legea conform rectificării bugetare.  

♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Când încep lucrările? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: A doua zi când semnează Minsterul Dezvoltării 

acest acord pe care dumneavoastră îl veţi duce la Bucureşti. 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Ministerul Dezvoltării sau prefectul? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu aţi înţeles nici după trei zile că Ministerul 

Dezvoltării este parte din acest acord de asociere? 
♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Semnătura mea are vreun rol? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Are rolul de a susţine. Dumneavoastră nu semnaţi 

acordul de asociere, semnaţi adresa de înaintare prin care solicităm bani de la Guvern. 
Şi nu vă angajaţi cu nimic. 

♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Şi câţi bani? Spuneţi-mi. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este prevăzut în acordul de asociere suma 

necesară pentru realizarea acestei investiţii, 40 milioane roni. Eu din punctul meu de 
vedere am încheiat discuţia. Încă o dată repet aveţi probleme cu felul în care administrez 
bugetul judeţului?! sesizaţi organele de anchetă (deşi aţi făcut-o de multe ori şi până 
acum nu aţi găsit nimic, decât daţi din gură), restul este demagogie, populism şi 
campanie electorală în care dumneavoastră aţi intrat.  

♣ Dl Scripăţ Constantin, prefect: Să faceţi deconturile, zăpada s-a topit. Unde se 
mai găseşte zăpadă să aveţi 15 utilaje la deszăpezit. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Să ştiţi că pentru acest lucru am să vă dau în 
judecată pentru că îmi puneţi în gură vorbe pe care le-a spus domnul general 
Simionescu. Deci dumneavoastră spuneţi că declar eu, deşi spuneţi că este o hârtie 
semnată de domnul general Simionescu. Deci dacă a semnat-o ISU Bacău, înseamnă că 
ştie ce a semnat şi înseamnă că verifică, atunci puteţi să-l întrebaţi pe domnul de la ISU 
domnul Simionescu. Deci dumneavoastră mă certaţi pe mine pentru ce semnează 
domnul Simionescu de la ISU? Da?  Eu vă spun să-l chemaţi  şi să discutaţi cu dânsul.  

 
◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Consiliului Local al comunei Zemeş a drumului judeţean DJ 117 tronsonul Zemeş-
Bolătău km 37+162-43+050. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest drum va fi dat în administrare pe o perioadă 
limitată. Limitată, adică 6 luni după care drumul va reveni la Consiliul Judeţean. Este 
soluţia prin care banii de la Consiliul Local Zemeş pot fi folosiţi pentru începerea 
lucrărilor de frezare, decapare, astfel încât drumul să devină cât de cât practicabil.   

  
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

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

                                          
             Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 09.03.2012 
drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 

 
 
 
 

             PREŞEDINTE,           
          Dragoş  BENEA                                               SECRETARUL JUDEŢULUI      
                                                                                         Elena Cătălina  ZARĂ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
C.N. C.D. 1 Exemplar 
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