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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  28.03.2014, 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.68 din 24.03.2014 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 Bondor Silviu. 

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, 

stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară de astăzi. Înainte de a da citire 
ordinii de zi  daţi-mi voie să fac o modificare  faţă de ce aveţi dumneavoastră la 
mapă, în sensul numerotării proiectelor de hotărâre. O să aducem mai în faţă 
punctul 13 şi va fi punctul 2, punctul 14 va fi punctul 3, punctul 19 va fi punctul 4. 
Ordinea de zi va fi următoarea:      

1.  Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 24.02.2014; 
 

2. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului 
„CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ, 
ediţia a IX-a”;  

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării parteneriatului cu 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării proiectului 
„Centrul Europa Direct Bacău”;  

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

4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Judeţul 
Bacău şi Municipiul Moineşti în scopul realizării în comun a obiectivului 
Transformare Club „Lira” în Casă de Cultură Municipală care să îndeplinească 
şi rolul de centru zonal de cultură şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
acestui obiectiv; 

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

5.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.198 din 20.12.2013 privind asocierea Judeţului Bacău cu 
Municipiul Bacău şi cu R.A. Aeroportul  Internaţional „George Enescu” 
Bacău, în scopul realizării şi finanţării în comun a obiectivului „Modernizarea 
şi Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internaţional 
„George Enescu” Bacău; 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 

nr.197 din 20.12.2013 privind încredinţarea serviciului de interes economic 
general Regiei Autonome Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău;  

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

7. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. 
SERVSAL S.A. Oneşti împotriva hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.192/2013 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de 
licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul 
Bacău;  

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării 
procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de operare instalaţii deşeuri municipale în judeţul 
Bacău;  

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

9. Proiect de hotărâre privind  majorarea aportului Judeţului Bacău la capitalul 
social al S.C.”Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău” S.A;  

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului 
bugetar pe  anul 2013 al Consiliului Judeţean Bacău;  

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 
2014 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Bacău;  

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

12. Proiect de hotărâre privind modificarea art.7 alin.(3) din Hotărârea nr.205/2013 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor, altele decît cele prevăzute de Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2014;  

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

13. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale a Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Bacău către Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de 
Ordine Publică, pentru anul 2014;  

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

14. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special din 
judeţul Bacău pentru anul şcolar 2014 - 2015;  

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.6 la contractul-cadru 
de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a 
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persoanei cu handicap, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.33/17.03.2008;  

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

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.33/2014 privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi 
nonprofit de interes public judeţean; 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru 
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe 
unele trasee judeţene;  

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii licenţei de traseu  
pentru prestarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate 
speciale pe traseul Bacău-Nicolae Bălcescu; 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 
2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr.187/17.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiţii pe drumurile judeţene, „Reabilitare Podeţ 
pe DJ 241, km.26+200 la Podu Turcului”; 

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

21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către 
Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului „Palatul Ştirbei şi Parcul Ştirbei” 
situat în oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău; 

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

22. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz şi a unui drept de 
servitute asupra terenului în suprafaţă de 0,5 mp, respectiv 1,6 mp, aflat în 
domeniul public al judeţului Bacău şi în administrarea Centrului Militar 
Judeţean Bacău, în favoarea S.C. EON Moldova Distribuţie S.A.; 

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

23. Diverse 
 - Proiect de hotărâre privind efectuarea unei modificări în programul de 
investiţii al bugetului propriu al Consiliului judeţean pe anul 2014. 

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

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

       
 ◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al 
şedinţei ordinare din data de 24.02.2014.     

  
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 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Judeţului 
Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru organizarea şi 
desfăşurarea proiectului „CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE 
ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ, ediţia a IX-a”; 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: L-aş ruga pe domnul rector Nedeff să ne 

spună câteva cuvinte despre acest eveniment de talie internaţională, înţeleg. 
♣ Dl Nedeff Valentin, rector universitar, Universitatea “Vasile Alecsandri” 

Bacău:  Cei care sunt în universitate au un număr de acţiuni ştiinţifice, acţiuni care 
se referă la colaborări internaţionale şi la vizibilitatea noastră pe plan internaţional. 
Este aşa cum a spus şi domnul preşedinte, este a IX-a ediţie a Conferinţei 
Internaţionale de Energetică Industrială. Vom avea invitaţi din mai multe ţări 
europene, vor fi manifestări atât ştiinţifice cât şi culturale, va fi cunoscut atât oraşul 
cât şi judeţul Bacău şi cerem sprijinul dumneavoastră de a organiza această 
conferinţă. Vă mulţumesc foarte mult.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă sunt întrebări pentru domnul rector? 
Suma nu este una uriaşă. Dacă sunt interpelări, observaţii? 

  
Nefiind observaţii, se supune aprobării  proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării 
parteneriatului cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea derulării 
proiectului  „Centrul Europa Direct Bacău”; 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi la acest proiect, aş ruga pe doamna 

Cmeciu să ne spună câteva cuvinte. 
♣ D-na Cmeciu Doina, profesor universitar: Doresc să aduc mulţumiri şi 

vreau să spun că acest proiect se derulează de aproximativ 6 ani. Este un proiect 
care este aprobat şi pentru următoarea perioadă  2013- 2017 şi este foarte apreciat 
la nivel naţional cât şi  la nivel european. Noi lucrăm foarte frumos într-un 
parteneriat cu mediul academic şi cu autorităţile locale, lucru care ne-a făcut 
practic să fim printre puţinele centre din Europa  care să dea raport direct (acum o 
lună) la Bruxelles privind exact acest parteneriat, pentru care am fost apreciaţi. 
Cum lucrăm? Lucrăm împreună cu  Consliul Judeţean. Planul de activităţi este 
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făcut împreună cu Consiliul judeţean, este aprobat în fiecare lună şi încercăm 
practic un principiu foarte bine argumentat la nivel european. Diseminăm 
informaţia europeană la nivel local şi invers promovăm toate activităţile realizate 
de dumneavoastră de la nivel local la nivel european. Identitatea acestui centru, 
este din nou apreciată prin faptul că promovăm cetăţeanul european, băcăuan, prin 
dimensiunea culturală, prin dimensiunea socială, educaţională şi mai nou prin 
turism. Noi realizăm diverse activităţi, cea mai importantă spunem noi, că este 
caravana, pe care o desfăşurăm în mediul rural şi în mediul urban, apoi facem şcoli 
de vară, sau de iarnă, realizăm un buletin informativ şi promovăm aici toate 
activităţile realizate de dumneavoastră în parteneriat cu Consiliul judeţean. 
Deasemenea ceea ce ne identifică în cadrul celorlalte centre din România, dar şi pe 
plan european, este frumoasa colaborare cum spuneam, (şi cu asta închei), între 
mediul academic şi autorităţile locale. Pentru acest lucru noi vă mulţumim şi 
suntem în atenţia reprezentanţei pentru a primi cel puţin, nu numai anul acesta şi 
vizitele unor comisari europeni în Bacău. Vă mulţumesc frumos. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim şi noi. Dacă sunt observaţii la 
acest proiect? 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Nu că nu aş fi vrut să iau cuvântul şi la primul 
punct prezentat de domnul preşedinte şi susţinut de domnul rector, dar am dorit să 
fac intervenţia pe ambele proiecte. Cunosc bine activitatea ce se desfăşoară la 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, atât ştiinţifică cât şi cea pedagogică, 
de pregătire a specialiştilor în diferite domenii, necesare României şi nu numai, ci 
şi Uniunii Europene. Cunosc foarte bine atât din presă cât şi prin  întâlnirile pe care 
le am, nu sunt frecvente, dar când avem ocazia, conducerea rectoratului chiar şi cu 
doamna profesoară Cmeciu, ne întâlnim şi discutăm preocuparea în ceea ce 
priveşte dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Săptămânal, dacă nu greşesc şi dacă 
greşesc, îmi cer scuze, săptămânal văd că au loc diferite întâlniri academice, nu 
mese simple de lucru, ci întâlniri academice pe diferite teme, care interesează 
întreaga societate românească şi de câştigat de ce nu, eu zic că în primul rând avem 
noi comunitatea băcăuană. Aş recomanda, având în vedere că nu peste mult timp se 
va declanşa campania de alegeri europarlamentare, doamna profesoară, să 
intensificaţi activitatea acelei caravane, privind  promovarea cetăţeanului european 
în întreg judeţul. Şi tot ca o informare după câte ştiu eu, Colegiul Naţional „Vasile 
Alecsandri” probabil având şi acelaşi mentor să zic aşa, are o strânsă colaborare pe 
acest proiect şi nu numai, dar în mod deosebit cu acest proiect. 

♣ D-na Coşa Maricica, consilier: Lăudabil proiectul. Am doar o singură 
întrebare. Am văzut în proiectul de hotărâre pe care îl avem astăzi la mapă, în 
mediul rural?...  mediul urban este menţionat municipiul Bacău, dar v-aş întreba 
dacă în mediul rural pe ce criterii aveţi anumite deplasări şi întâlniri cu cetăţenii? 
M-ar interesa o comună, două, nu ştiu. Dacă aveţi ceva stabilit la momentul 
acesta.Mulţumesc. 

♣ D-na Cmeciu Doina, profesor universitar: Da. Avem protocoale de 
colaborare cu bibliotecile din mediul rural, cu şcoli din mediul rural, mergem 
practic... nu ţinem cont dacă comuna este foarte apropiată sau mai îndepărtată de 
Bacău. Deci noi avem protocoale de colaborare începând de la Poiana Sărată, Podu 
Turcului, Caşin, cuprindem aproape tot judeţul. Şi chiar suntem chemaţi. Dacă 
până acum noi am mers la aceste unităţi, acum suntem noi chemaţi să desfăşurăm 
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activităţi. Ceea ce am realizat de exemplu împreună cu şcoala din comuna Poiana 
Sărată, au realizat şi ei înşişi un ONG la iniţiativa noastră, pentru crearea de 
proiecte pentru ei. Avem în mediul rural foarte bine dezvoltat acest proiect. 
Realizăm cu ei fel de fel de activităţi, aşa cum fie promovăm noi, pe ani europeni 
deci promovăm politicile europene, fie domniile lor vin la noi şi realizăm activităţi 
cu ei.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că doamna consilier voia să audă o 
comună sau două.  

♣ D-na Cmeciu Doina, profesor universitar: Am mai realizat de exemplu 
împreună cu Consiliul judeţean un album deosebit de frumos, care este obţinut în 
parteneriat cu dumneavoastră, „Identitate europeană prin muzee săteşti”. Iniţial era 
pentru vreo 40 de pagini dar, are o sută şi vreo treizeci de pagini, iar partea cea mai 
frumoasă este că nu am promovat numai prin site-ul nostru, dar şi prin postul de 
televiziune Realitatea iar, în clipa în care s-a făcut un interviu cu cetăţeanul de pe 
stradă şi li s-a spus: ştiaţi că în satul vostru este un astfel de muzeu?, au fost foarte 
receptivi la acest lucru. Cred că este cea mai frumoasă realizare, atunci când 
implicăm şi omul de rând din acea comună.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Domnul rector Nedeff, vrea să facă o 
completare. 

♣ Dl Nedeff Valentin, rector universitar, Universitatea „Vasile Alecsandri” 
Bacău:  Ca o completare noi ne putem lăuda mai puţin. La nivelul anului 2013 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a luat locul întâi pe ţară la proiecte 
internaţionale, având diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
Suntem prima universitate cu cel mai mare procent de studenţi străini care studiază 
la noi şi care studiază în afară, raportat la numărul de studenţi al nostru, peste 2% 
(cu ajutorul Consiliului judeţean care asigură o parte din transportul studenţilor). 
Acestea erau nişte informaţii care sunt din domeniul nostru. Vă mulţumesc. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contractului de asociere dintre Judeţul Bacău şi Municipiul Moineşti în scopul 
realizării în comun a obiectivului Transformare Club „Lira” în Casă de Cultură 
Municipală care să îndeplinească şi rolul de centru zonal de cultură şi a 
indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestui obiectiv. 

  
 Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

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

 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.198 din 20.12.2013 privind asocierea Judeţului 
Bacău cu Municipiul Bacău şi cu R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” 
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Bacău, în scopul realizării şi finanţării în comun a obiectivului „Modernizarea şi 
Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la 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. 

 
Nefiind observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
       
◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi 

dă cuvântul doamnei director Oana Chelaru de la RA Aeroportul Internaţional 
„George Enescu” Bacău, pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.197 din 
20.12.2013 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei 
Autonome Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău;   

 
♣ D-na Chelaru Oana, director, R.A. Aeroportul Internaţional „George 

Enescu” Bacău:  Stimaţi consilieri, după cum vă amintiţi, la sfârşitul anului trecut, 
pentru ca noi să putem fi ulterior beneficiarii investiţiilor pe care Consiliul local şi 
Consiliul judeţean le-au hotărât prin contractul de asociere, a trebuit să ne aliem 
unor reglementări atât în ceea ce priveşte legislaţia română cât şi în ceea ce 
priveşte legislaţia europeană şi dacă vă amintiţi, ne-aţi încredinţat acel serviciu de 
interes economic general. Ulterior acelei şedinţe, pentru că această legislaţie este în 
ultima vreme într-o continuă mişcare, au intervenit nişte modificări şi hotărârea de 
astăzi are ca obiectiv suplimentarea acelor activităţi cu care ne-aţi mandatat pe noi 
ca Aeroport să le desfăşurăm cu activitatea de handling la sol. Acest handling la sol 
pentru (să spunem aşa) nespecialişti, reprezintă toate serviciile care se efectuează 
în preajma aeronavelor pornind de la îmbarcarea pasagerilor, transportul acestora, 
transportul bagajelor, verificarea formalităţilor de identitate, tot ceea ce ţine de 
deservirea aeronavei curăţenia, alimentarea cu apă potabilă şi aşa mai departe. 
Toate acestea se desfăşoară în cadrul Aeroportului cu personal propriu. Cam 
aceasta este pe scurt modificarea din această hotărâre care o supunem spre 
aprobare. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc. 
 
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 7 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii 
prealabile formulate de S.C. SERVSAL S.A. Oneşti împotriva hotărârii Consiliului 
Judeţean Bacău nr.192/2013 privind aprobarea documentelor necesare demarării 
procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului de 
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delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale în 
judeţul Bacău;  

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu aş vrea să intru într-o polemică cu cei de 

la SERVSAL Oneşti. Constat că efectele privatizării din anii 1998 sau 1999 încă 
lasă urmări şi în anul 2014, din păcate. Investiţii în alimentare cu apă şi canalizare 
nu se pot face în continuare, tocmai datorită unui regim juridic confuz pe care îl au 
aceste reţele în municipiul Oneşti. Acum ne-am pomenit şi cu o contestaţie pentru 
o licitaţie pe care sperăm să o organizăm conform legii pentru contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale în 
judeţul Bacău. Aş puncta doar faptul că societatea SERVSAL Oneşti din câte am 
înţeles, oficial nu are în acest moment, nu a avut, nu are (din câte înţeleg cei de la 
ANRSC dacă nu fac progrese spectaculoase) şi nici nu va avea licenţă de operare. 
Deci practic ne contestă un operator care nu are licenţă în ANRSC. Mă opresc aici 
cu comentariile. Sper ca instanţa să dezbată cât mai repede această plângere 
prealabilă şi să dea o soluţie justă. Dl Seto de la ADIS dacă sunt completări vis-à-
vis de această intervenţie a SERVSAL Oneşti! 

♣ Dl Seto Bogdan, reprezentant ADIS: Domnule preşedinte, cele spuse de 
dumneavoastră sunt reale, domnii consilieri şi prin intermediul mass-media 
publicul băcăuan trebuie să cunoască aceste lucruri. În calitate de preşedinte al 
comisiei de licitaţie, voi apela la înţelegerea dumneavoastră  în a nu face alte 
comentarii referitoare la societatea respectivă. Vă reamintesc doamnelor şi 
domnilor consilieri,  faptul că vorbim despre unica soluţie pentru deşeurile din 
judeţul Bacău, despre un proces început cu 4 ani în urmă, susţinut de către toate 
unităţile administrativ-teritoriale, iar în privinţa drepturilor sau solicitărilor unor 
operatori economici, instanţa de judecată în ultimă instanţă va fi cea care se va 
pronunţa. Personal, consider că putem merge înainte cu procesul de licitaţie pentru 
a stabili un câştigător şi a furniza servicii de calitate cetăţenilor judeţului Bacău. 
Dacă aveţi întrebări vă stau la dispoziţie cu rugămintea de a ţine cont de rezerva 
dată de calitatea mea de membru într-o comisie de licitaţie. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă sunt observaţii la această plângere 
prealabilă formulată de  SERVSAL ? 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, mă deranjează puţin o 
afirmaţie a domnului Seto. Întrebare şi pe urmă vă spun motivaţia. Domnule Seto 
sunteţi convins că judeţul Bacău, orice unitate administrativ-teritorială, ţara 
întreagă, este supusă unui bombardament al poluării cu deşeuri, suntem sau nu 
poluaţi? De ce nu ne daţi voie să comentăm problema deşeurilor? Vă mulţumesc. 

♣ Dl Seto Bogdan, reprezentant ADIS: Stimate domnule consilier, nu era  
intenţia mea în a vă deranja pe dumneavoastră, comentariile sunt dreptul 
dumneavoastră suveran. Eu am făcut referire doar la rezerva mea în a face 
comentarii, în schimb dumneavoastră, puteţi face oricâte comentarii doriţi. Eu unul 
nu voi intra în prea multe comentarii având în vedere faptul că în relaţia cu 
operatorii economici sunt cel care se pronunţă prin procedurile de licitaţie. 
Dumeavoastră, aveţi dreptul la orice comentarii, în schimb eu în calitate 
profesională am obligaţia de a avea rezervă. Sper că acum m-aţi înţeles. Vă 
mulţumesc. 
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♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte şi domnule Seto vă spun un 
singur lucru, obligaţiile care vă sunt în fişa postului nu trebuie să le spuneţi public. 
Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect, aşa este. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Lăsaţi-le pe celelalte la alt nivel. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aşa este. Dacă mai sunt alte observaţii dacă 

nu supun aprobării... 
  
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
         
◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în 
vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare 
instalaţii deşeuri municipale în judeţul Bacău; 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu ştiu de ce se cheamă deşeuri municipale. 

Nu înţeleg de unde formularea asta. 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Bună ziua. Se cheamă deşeuri 

municipale conform catalogului şi nomenclatorului categoriilor de deşeuri adică 
viitorul operator nu va colecta deşeuri industriale. Asta este categoria lor cu coduri 
şi subcoduri. Deşeuri reciclabile, deşeuri de ambalaje, deşeuri verzi, deşeuri 
menajere, fiecare are un subcod. Aceasta este categoria de deşeuri. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles. Da. Şi acest proiect este o  
consecinţă a acelor investiţii de care pomenea domnul Seto. Trebuie să organizăm 
şi aici licitaţie pentru operarea acestor instalaţii. Sper să nu avem şi aici parte de 
contestaţii care mai de care mai hilare.  

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

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

 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: O să spuneţi că iar mă bag în seamă dar nu am 

încotro.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi să vedem. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Am pus şi nişte întrebări. Haideţi să o luăm aşa. 

Dacă mă uit, scrie aici că aprobăm studiul de oportunitate, etc pentru delegarea 
gestiunii şi documentaţia de atribuire. Aşa scrie? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Bun. Mă uit în hârtii şi nu am găsit documentaţia 

de atribuire. Pentru mine documentaţia de atribuire înseamnă aşa domnule 
preşedinte: notă justificativă pentru alegerea criteriilor de atribuire, fişa de date a 
achiziţiei, caiet de sarcini. Studiul de oportunitate,… numai un element subţire. 
Am să trec la pasul următor. Am intrat în posesia acestei fişe de date a achiziţiei de 
pe site-ul Consiliului Local Oneşti, care în urmă cu o săptămână şi ceva… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier, pot să vă întreb ceva? 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Da. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă întrerup. Îmi cer scuze. Aţi fost la 
comisie? 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu, nu, nu. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Îmi pare rău că veniţi să vă lămuriţi 

neclarităţile în plenul şedinţei. Aşa arată documentaţia de atribuire, cam 415 
pagini, a fost pusă la dispoziţie la fiecare comisie.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Eu vreau să vă spun că am citit-o. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi a fost transmisă şi pe e-mail la fiecare 

consilier. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ok.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi aruncaţi aşa ... 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: O secundă. La mapa mea nu există această 

documentaţie. Dar am să trec mai departe. Ok, ok am greşit. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, la modul cum aţi pus 

problema spuneţi că am ascuns-o noi pe aici. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu, nu, nu.  .  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi lămuriţi!  
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ştiţi de ce voiam să aibă fiecare consilier…  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă eraţi corect spuneaţi, că nu este la 

materialul care îl am eu în faţă, a fost la comisie şi că aţi luat la cunoştinţă de 
material.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Am luat la cunoştinţă şi aş fi vrut ca domnii 
consilieri să aibă materialul pentru că aş fi făcut nişte trimiteri. Mai simplu. Citez 
din material.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Există un criteriu de atribuire referitor la 

delegarea acestui serviciu, în care criteriul de atribuire este oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, (sper să nu greşesc foarte 
mult), în care 50% este preţul dat de ofertant  şi 50% este un criteriu din punctul 
meu de vedere, neobiectiv care se referă la informarea populaţiei asupra 
avantajelor şi dezavantajelor colectării selective a respectivului deşeu municipal. 
Acum din experienţa pe care o am, acest tip de criteriu nu va face decât ca, acest 
contract să fie adjudecat la valoarea estimată maximă. Din punctul meu de vedere, 
ar fi trebuit ca acest criteriu, să fie eliminat, să rămână preţul cel mai scăzut, iar 
cerinţele referitoare la informarea corectă a  populaţiei, să fie trecute ca cerinţe 
obigatorii prin caietul de sarcini şi ofertanţii să poată să demonstreze că 
îndeplinesc acel criteriu. Văzând că această firmă de consultanţă a întocmit acest 
material şi nu aparatul propriu al consiliului judeţean sau al ADIS-ului şi aşa mai 
departe, aş prefera să fim mai vigilenţi şi să eliminăm acea cerinţă, adică să nu 
aprobăm sub această reverză. La asta mă refer, iar acele cerinţe să fie trecute în 
caietul de sarcini  ca şi cerinţe obligatorii. Asta ne crează nouă prezumţia unei 
competiţii prin care preţul să rămână determinant. Pentru că eu  mai fac o 
disertaţie, poate politică. Acest preţ va fi plătit ca şi taxă de salubritate de fiecare 
cetăţean al judeţului Bacău. Nu este fond european, nu este din bugetul naţional, 
nu-i din bugetul local, deci va afecta 50%. Păi haideţi să o luăm aşa, cu ce-l 
avantajează pe badea Gheorghe de la Oneşti, că 50% este preţul şi 50% ştie el să 
citească pancartele la ăia puse pe garduri cât de bine se colectează gunoiul. Eu aşa 
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pun problema. S-ar putea să greşesc. Dar la prima mea vedere eu am să votez 
împotriva acestei documentaţii datorită acestui fapt. Dacă ceilalţi consilieri sunt de 
acord cu mine o să voteze şi ei. Atât am avut de spus. În felul acesta mi-am 
exercitat şi eu dreptul  de a avea opinie. Vă mulţumesc.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Am să încep cu o glumă deşi iau foarte 
în serios intervenţia dumneavoastră. Dumneavoastră aţi făcut o disertaţie politică, 
eu fac una vânătorească. Nu mai vorbiţi la vânătoare subiecte de deşeuri care 
privesc deşeurile judeţene. Ştiţi dumneavoastră la ce mă refer. Doi. Să ştiţi că 
această documentaţie a fost elaborată şi de consultant şi de aparatul ADIS-ului şi 
de aparatul Consiliului judeţean. Dacă asta a fost singura dumneavoastră 
obiecţiune, la asemenea documentaţie, noi ne declarăm, cel puţin satisfăcuţi. Nu 
putem fi perfecţi, dar vigilenţi am fost. Şi acum haideţi să dezbatem problema 
dumneavoastră care fiind foarte tehnică putea fi foarte bine dezbătută la comisie 
dacă aţi fi venit la comisie. Doamna consultant, vă rog să începem să disecăm 
împreună  interpelarea domnului consilier, care este uşor populistă. Ţineţi minte ce 
vă spun.  

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Voi răspunde la două 
afirmaţii ale dumneavoastră cu două rânduri de argumente. Primul. Criteriul 
stabilit pentru selecţie, nu preţul cel mai scăzut ci cel  al ofertei cele mai 
avantajoase tehnico-economice. Preţul cel mai scăzut este un fals câştig pentru că o 
să vină la un preţ oricum impus. Preţul sau valoarea contractului este dată de 
înmulţirea unui număr de ani, cu un număr de  tone de deşeuri, cu un preţ limitat. 
Deci, când s-a pregătit aplicaţia de finanţare, comisia europeană a impus limitarea 
tarifului la pragul de suportabilitate. Deci, nu va putea veni peste acesta.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Superioară sau inferioară? 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER:  Inferioară. Deci nu poate să  

vină mai mult decât pragul de suportabilitate, odată. Doi. De ce în campania de 
conştientizare există nişte ţinte pe deşeuri biodegradabile? Nu ştiu dacă ştiţi, dar, 
începând de anul trecut ar trebui să ajungă la groapa de gunoi cu 65% mai puţine 
deşeuri biodegradabile. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier:  De ce nu aţi cerut în caietul de sarcini? 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Am cerut, dacă aţi fi citit în 

caietul de sarcini, sunt obligaţii de conştientizare prevăzute în caietul de sarcini. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar, aţi citit caietul de sarcini, domnule 

consilier? Sincer. L-aţi citit? 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Da, l-am citit. Am citit de pe site-ul Consiliului 

Local Oneşti. Chiar l-am citit şi de asta ascult cu interes pe doamna.Eu am spus un 
singur lucru dacă vrea să se înţeleagă. Acea cerinţă este ok la fel cu biodegradabile, 
cu conştietizare, etc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu. Aţi înţeles că trebuie să se reducă 
biodegradabilul cu 65%? 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier:  Da. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi cum se reduce asta? 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Asta trebuie să demonstreze o persoană prin 

caietul de sarcini, nu prin punctajul respectiv. 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Nu, nici gând. Fiecare dintre 

noi inclusiv nea Gheorghe de la ţară trebuie să reducă. 
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♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: O secundă. Vine unul şi spune că eu o să reduc 
cu 65% şi altul cu 60% sau cu 50%? E targhet? 

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Este targhet. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Bun, trebuie să îndeplinescă ofertantul? 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Nu. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Atunci nu mai înţeleg.  
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Ascultaţi-mă până la capăt. 

Trebuie să-l îndeplinescă autoritatea publică locală. Ţinta nu este a operatorului, ci 
este  a autorităţii publice locale. Deci el operează un serviciu care ajută la atingerea 
unei ţinte. Cine plăteşte infringement dacă nu se atinge această ţintă, penalităţile nu 
le plăteşte operatorul dacă nu i-aş fi cerut suplimentar  faţă de caietul de sarcini, ci 
le-ar fi plătit autoritatea locală. La fel avem ţinte 60% pe hârtie din ambalaj, sticle 
din ambalaj, plastic din ambalaj, ştiţi că deja se plăteşte infringement pe sticlă? 
Da? Deci de asta trebuie să fie. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu mi-aţi răspuns sub nici o formă la ceea ce am 
întrebat eu.Nu există caietul de sarcini? 

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Există caietul de sarcini. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Păi dacă există, de ce mai apare criteriul de 

atribuire? Criteriul de clasificare nu poate fi criteriul de atribuire. 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Nu este criteriu de atribuire, 

este o cerinţă în caietul de sarcini. Dacă el oferă mai mult decât minimum din 
caietul de sarcini, înseamnă că există mai multe şanse ca aceste ţinte să poată fi 
atinse şi mai multe şanse ca autoritatea locală de la Roşiori să plătească mai puţin 
infringement sau să nu plătească.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ridicaţi minimum din caietul de sarcini. De ce nu 
ridicăm minimum?  

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Aşteptăm deciziile 
dumneavoastră şi... 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Eu am pus întrebarea iar dumneavoastră trebuie 
sa-mi daţi răspunsul. De ce nu ridicaţi minimum din caietul de sarcini? Preţul. Iar 
acele criterii să fie trecute în caietul de sarcini. 

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Există deja în caietul de 
sarcini.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Să fie principiul clar pentru toţi. Astea sunt 
condiţiile. Le îndeplinesc bine nu le îndeplinesc mă duc acasă. Dacă lăsaţi 
flexibile, deja dă foarte multă interpretare. Nu din punct de vedere al oricărei 
favorizări, ci din punct de vedere contractual. 

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Nu sunt flexibile. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu din punct de vedere al favorizării, ci din punct 

de vedere contractual. Din câte am văzut în caietul de sarcini există şi nişte criterii 
referitoare la nivelul investiţional ulterior într-o anumită perioadă de timp. De ce 
nu le-aţi pus pe acelea. Trebuie să facă două celule la Bacău într-o anumită 
perioadă de timp. Acelea puneţi-le. Domnule ai cash flow de atâtea miliarde, l-aţi 
pus pe acesta în caietul de sarcini şi este ok, pentru că cash-flow-ul este pus, dar 
perioada de creare a investiţiei, unul spune că o face în  8 ani, altul spune în 10 ani, 
altul în 5 ani. Şi acela este un criteriu da?. atunci aş fi înţeles. Dar în momentul în 
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care spui: domnule, la pancartele de conştietizare este 50% preţul, domnule, dar 
este tipografie aici... 

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Nu este vorba de tipografie. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar conştientizare nu înseamnă pancarte şi 

dacă vorbiţi aşa tare nu înseamnă că aveţi şi mai multă dreptate, deşi vă repet, nu 
aţi venit la comisie unde puteam dezbate subiectul acesta mult şi bine. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu-i problemă de comisie. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ei, nu-i problemă de comisie!. Cum să nu 

fie. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu suntem în parlament să decidem în comisie şi 

parlamentul să ia decizia comisiei. Oricum trebuie să comentăm în plen. 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Ok. Deci, este prevăzut în 

caietul de sarcini şi sunt o mulţime de cerinţe pe care i le-am cerut. Dacă el face 
investiţie în celulele 3 şi 4 mai devreme, nu este un avantaj pentru nimeni. El face 
investiţiile când prima celulă din obiectul lui de activitate este “upton”. Cu mare 
drag o să vă explic, după... sau când doriţi dumneavoastră, care sunt argumentele 
tehnice.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Eu am să votez împotrivă şi am să spun şi de ce. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De ce? 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Pentru că acest criteriu consider că nu este în 

avantajul cetăţeanului. Acel criteriu, după care el plăteşte de fapt 50%  acest 
serviciu şi 50% pentru faptul că citeşte nişte pancarte şi este conştient, sincer nu 
văd şi nu mă convinge nimeni de chestia asta. Nu mă duce capul. Recunosc că sunt 
cel mai prost de aici şi nu mă duce capul. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mă deranjează. Că o las aşa ca şi cum noi 
vrem să mărim preţul la populaţie. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Este punctul de vedere al consultantului. Ştiţi ce 
mă deranjează, că avem tendiţa să înghitem tot ce ne spun aceşti consultanţi, aceşti 
“guru” ai investiţiilor pe fonduri europene, iar eu nu sunt de acord cu ei. Acesta 
este punctul meu de vedere. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să fiu de acord cu dumneavoastră care 
reprezentaţi (eu ştiu bine ce vorbesc) şi care sunteţi subiectiv în această discuţie. Şi 
vă mai spun ceva! Lucraţi cu o unitate de măsură extrem de interpretabilă. Orice 
criteriu de selecţie este interpretabil iar pe dumneavoastră asta vă ajută în discursul 
dumneavoastră. Nu recunoaşteţi nimic din ce spune consultantul, care oricum cred 
că este mult, mult, acest “guru” cum aţi spus dumneavoastră, este mult mai pregătit 
decât dumneavoastră pe acest domeniu şi are mult mai multă experienţă. Doamna 
consilier, câte documentaţii similare aţi elaborat în viaţa dumneavoastră? 

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Până acum 8. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: V-au fost respinse cumva pe aşa ceva? 

ANRMAP, AMPSC.? 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Nu. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, câte documentaţii de 

acest gen aţi lucrat dumneavoastră în viaţa dumneavoastră? 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Domnul preşedinte nu are nici o legătură cu 

revelionul. Pe cuvântul meu de onoare dacă are vreo legătură cu revelionul. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu v-am întrebat ce e mai bine un cerb sau 
un urs să împuşti. Păi acolo ne predăm şi eu şi doamna...Nu suntem vânători. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Avem dreptul să… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aveţi dreptul, dar duceţi discuţia mai mult 

decât este cazul.  
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Eu am spus un singur lucru. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci nu aţi lucrat niciodată o documentaţie 

de acest gen, nu aveţi experienţă de acest gen, dar jigniţi. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu, nu. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră votaţi împotrivă ca şi cum 

dumneavoastră sunteţi de partea cetăţeanului iar, noi suntem împotriva 
cetăţeanului.  Domnule consilier, nu pot să vă las aşa! Cu riscul de a apărea coleric, 
nervos sau nu mai ştiu ce, nu vă las aşa. Şi îi mai dau cuvântul doamnei  consilier, 
ca să epuizăm subiectul, pentru  că dumneavoastră spuneţi că nu puteţi veni la 
comisie. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Atunci mă abţin. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră spuneţi că nu putem discuta 

asta în comisie. Dacă veneaţi, le discutam. Dar nu veniţi. Veniţi aici, le aruncaţi, vă 
sunt servite de oamenii interesaţi de asemenea licitaţie şi veniţi şi le aruncaţi nouă. 
Eu vă mai spun că această documentaţie nu este perfectă o avansăm la ANRMAP 
şi o să subliniem acest aspect care îl spuneţi dumneavoastră să îl analizeze şi 
dânşii. Şi dacă o să fie o să-l pice dânşii. Dar nu dumneavoastră vă pronunţaţi aici 
împotrivă nejustificat, deşi consultantul vă explică şi nu a terminat explicaţiile. 

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Deci documentaţia de 
atribuire a fost întocmită în lumina directivei europene pe achiziţii care pune 
accent şi obligă şi veţi vedea că modifică şi legea achiziţiilor în România, pe 
înlăturarea preţului cel mai scăzut. Discuţia am avut-o inclusiv la ANRMAP, 
inclusiv la ANRSC. A fost acum două săptămâni. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Şapcă  nu cred că este aşa supărat că 
se va modifica legislaţia în sensul ăsta!  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Corect. 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Acum două săptămâni a fost 

întâlnire comună organizată AMPOSMEDIU, AMPSC, ANRMAP, autorităţi care 
se ocupă de acest subiect. Am fost acolo, au văzut documentaţia. Deci credeţi-ne 
că nu este în interesul nostru să creem greutăţi cuiva. Preţul este controlat. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Doamnă, intrăm în amănunte foarte tehnice. 
Atunci am să vă mai spun că ANRMAP-ul este exonerat de orice fel de 
răspundere. Dacă prin filtrul lui trece o documentaţie care are anumite 
neconformităţi este dat tot în ordonanţă şi în lege lucrul acesta. Ceea ce prezumă că 
ANRMAP-ul are câteodată anumite scăpări. Dar atenţie, eu nu spun că acea 
documentaţie este ilegală. Nu. Eu consider că este foarte legală din punct de vedere 
al legislaţiei. Eu vorbesc pur şi simplu din punctul de vedere al cetăţeanului. Eu 
asta am vrut să spun. Eu aş fi făcut una care să fie mult mai în avantaj. Avem un 
mecanism în care aceste criterii să le trecem în interiorul documentaţiei. 
Bineânţeles poate să rămână şi oferta cea mai bună din punct de vedere tehnico-
economic, dar nu acele pancarte. 
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♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Mă deranjează faptul că aţi 
rămas blocat doar pe pancarte. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Păi bun dar de altceva de ce m-aş mai lega, că nu 
se dă la televizor „colectaţi din punct de vedere”… 

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: S-a dat la televizor şi se va da 
în continuare. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Păi vedeţi? Publicitate până la urmă. 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Nu. Sunt activităţi cu copiii. 

În fiecare comună din judeţ au fost şi sunt planificate şi anul acesta activităţi cu 
fiecare comună din judeţ cu cetăţeni, cu mediul rural, cu mediul urban, nu este 
simplu, vă deranjează poate că este vorba de o schimbare de mentalitate, dar asta 
este cel mai greu de realizat.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu. Eu vă mai dau nişte exemple: în această 
documentaţie de atribuire la un moment dat operatorul respectiv trebuie să 
transporte de la Oneşti gunoiul sortat la groapa de gunoi a Bacăului. 

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Nu.  
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Sau unde îl transportă sortat? 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Gunoiul sortat îl transportă 

direct la fabricile care valorifică ceea ce au scos. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Bun, dar transportul îl efectuează operatorul. 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Transportul îl efectuează 

operatorul, normal. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Spuneţi-mi şi mie, aţi văzut cumva în toată 

documentaţia de retribuire referitor la faptul că aceste maşini de transport, 
proprietatea operatorului trebuie să îndeplinească o normă de poluare euro5, euro 
6, de exemplu? 

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Da. Dacă aţi fi citit 
documentaţia care este acum în derulare, aţi fi văzut că le-am cerut pe monoxid de 
carbon, dioxid de carbon NOx conform cu ordonanţa 40 din 2011. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Deci vă referiţi la normele de poluare 
autovehicule. 

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Da. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Şi la 5 la normele de poluare a echipamentului. E 

perfect. 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Da. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Perfect. Acest criteriu de ce nu a putut fi punctat. 
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Pentru că s-a punctat la 

documentaţia operatorului pe colectare şi transport. Acesta operează (ce aveţi 
dumneavoastră în faţă) doar staţii, staţii de transport, staţii de compostare. 
Transportul îl realizează celălalt operator care are acum în derulare procedura de 
atribuire, acela căruia noi i-am cerut cum aţi spus dumneavoastră notă de poluare. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Adică vorbim la următorul punct. Nu, nu la 
următorul. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu, nu. Era un exemplu domnule preşedinte. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci ce aţi cerut dumneavoastră s-a aprobat 

în şedinţa de luna trecută. Acum vorbim de instalaţii, nu de colectare şi transport.  
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♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Da, domnule preşedinte, eu am făcut o 
similitudine. Nu am făcut nimic altceva. Deci acolo s-a putut trece, aducea normă 
în caietul de sarcini, iar aici promovarea respectivă nu se poate trece. Şi am 
încheiat discuţia. 

♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Pentru că acesta nu transportă 
el. El operează nişte instalaţii. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Doamnă, eu am făcut o similitudine şi m-am dus 
în urmă cu o săptămână, două, o lună.  Cum s-a putut trece acolo norma de 
poluare, se poate trece şi aici. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier, omul operează instalaţiile, 
nu transportă. V-a spus doamna, chiar credeţi... pot să vorbesc mai tare decât 
dumneavoastră dacă acesta este criteriul care ne separă astăzi. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Domnule preşedinte, îmi cer scuze, chiar nu 
voiam să vorbesc mai tare. Îmi pare rău. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pe cuvântul meu...Când aţi început discuţia 
aţi spus că...  

- domnule staţi că nu am avut la mapă dar, de fapt l-aţi primit şi pe e-mail, l-
aţi avut şi la comisie, dar dumneavoastră nu aţi venit la comisie. După aceea 
spuneţi că aţi citit documentaţia, doamna va cam prins în două trei locuri că nu 
prea aţi citit documentaţia. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Asta rămâne de văzut cu prinsul, domnule 
preşedinte! Eu ce am avut de spus, am spus.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Puteţi verifica dacă societatea respectivă a 
mai elaborat asemenea documentaţii la 8 cum a spus dânsa, poate nu sunt 8 poate 
sunt 7 puteţi verifica şi atunci o prindem cu minciuna. Dar un lucru este cert. 
Dumneavoastră nu lucraţi cu aşa ceva în fiecare zi.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Păi de asta şi cer lămuriri.  
♣ D-na Tofan Anca, expert S.C.FITCHTNER: Nici o problemă. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu aţi cerut lămuriri dar v-aţi antepronunţat 

că votaţi împotrivă, că ştiţi dumneavoastră ceva ce nu ştim noi.  
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu domnule preşedinte, dar parcă este un drept 

constituţional. Nu trebuie să mi-l restrângeţi. Nu vă supăraţi pe mine. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar eu nu mă supăr. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Singurul lucru că votez împotrivă uite că mă 

abţin. Dacă consideraţi că ăsta este motivul. Votez împotrivă, mă abţin, dar nu 
votez pentru. Asta este. Cum vreţi, chiar nu mă supăr. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce mă supără este că puteam să avem 
această  discuţie la comisie cu consultantul şi ştiţi că vă pot da dreptate acolo unde 
ea există.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Dumneavoastră îmi sunteţi drag şi sufăr când îmi 
spuneţi că sunt răutăcios. Chiar am vrut să port  o discuţie. Nu am fost vreo două 
şedinţe certaţi-mă şi pentru asta şi uitaţi lumea deja ascultă, se uită, ziarele o să mai 
scrie şi ele ceva. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cel mai bine e să mergem la o vânătoare 
împreună. Dar eu cu doamna suntem.... 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Când se va deschide sezonul. Vă mulţumesc. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc. Dacă mai sunt observaţii? 
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Nemafiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă cu 30 de voturi „pentru” şi 6 „abţineri”, respectiv domnii 
consilieri Drăgănuţă Constantin, Mihăilă Petrică, Enăşoae Petru, Ganea Laurenţiu, 
Şapcă Nicu şi  Ochenatu Eugen. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vreau ca acest aspect pe care l-aţi semnalat 

să-l scoatem în evidenţă când trimitem documentaţia la ANRMAP să vedem ce spun 
şi dânşii de aceasta. Da? Poate pică şi îi dăm dreptate şi o să recunosc aici în şedinţa 
de consiliu judeţean, dar  dacă  nu, tot în şedinţa de consiliu judeţean vă informez că 
nu a ţinut obiecţiunea dumneavoastră. 

 

◄Se trece la punctul 9 al ordinii de zi.   Proiect de hotărâre privind  
majorarea aportului Judeţului Bacău la capitalul social al S.C.”Centrul de Afaceri 
şi Expoziţional Bacău” S.A; 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule director Pricope, aveţi cuvântul 

direct. Cred că ştiţi ce s-a întâmplat la şedinţa precedentă. Domnul consilier 
Drăgănuţă voia nişte lămuriri suplimentare. 

♣ Dl Pricope Corneliu, director S.C. „Centrul de Afaceri şi Expoziţional 
Bacău” S.A: Bună ziua domnule preşedinte, domnilor consilieri. Eu am participat 
la toate cele 5 comisii de miercuri şi de joi, am prezentat doamnelor şi domnilor 
consilieri tot ceea ce era de prezentat referitor la acest subiect. N-au fost obiecţii şi 
întrebări nu au fost lucruri  nelămurite. Ce pot eu să subliniez acum, este doar că, 
Consiliul judeţean este în postura de a aproba sau nu, suma de 36.681lei 
reprezentând 8,4% din aportul iniţial la capitalul social al societăţii care aparţinea 
acţionarului Consiliul Judeţean Bacău.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Dacă mai sunt întrebări? 
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Problemele au fost discutate la 

comisie aşa cum a spus domnul director, avem promisiunea domniei sale că va 
face tot ce va sta în putinţă din punct de vedere al managementului, ca în anul 2015 
să nu mai fim în aceeaşi situaţie de majorare de capital pentru a-şi putea întreţine 
societatea.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Dacă mai sunt alte observaţii? 
  
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă  în unanimitate. 
 
◄Se trece la punctul 10 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului 
de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2013 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. 

 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
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◄Se trece la punctul 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale operatorilor economici aflaţi sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Bacău; 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aici probabil, comisia care a lucrat pe 

proiectul legat de parcul industrial HIT, are de intervenit. Nu? Domnul 
Drăgănuţă!? 

♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Noi am finalizat un raport asupra 
celor solicitate de către Consiliul judeţean în şedinţa anterioară, putem să dăm 
citire acestui raport acum? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Chiar vă rog. 
♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Ideea era ca în funcţie de acest raport 

dacă se iau anumite măsuri, bugetul HIT-lui să fie lucrat sau să  ţină cont şi de 
propunerile pe care le vom spune noi şi vi le-am dat şi dumneavoastră la mapă. 
Într-o hotărâre anterioară s-a spus: am să dau citire: Se constituie comisia de 
analiză şi propunere a variantei optime privind stabilirea regimului juridic viitor a 
unor imobile din domeniul public al judeţului Bacău şi aflate în administrarea S.C. 
“Parc Industrial HIT” S.R.L. Faţă de această hotărâre noi în raport am făcut şi 
anumite referiri la solicitarea societăţii privind extinderea „Parcului Industrial” 
HIT. Dacă doriţi pot să comentez sau să citesc acest raport. Ideia principală este că 
păstrăm regimul juridic, deci era o discuţie în şedinţa anterioară pentru a găsi o 
soluţie privind extinderea  HIT-ului. Soluţia găsită de noi, era păstrarea regimului 
juridic actual, al tuturor clădirilor ce au fost preluate din domeniul public al 
judeţului Bacău prin hotărârea 35/2007 şi după care în raport explicăm această 
păstrare a regimului adică nu vânzarea activelor ca să fiu mai direct, nu am fost de 
acord cu vânzarea activelor şi am găsit alte soluţii sau propunem alte soluţii privind 
până la urmă şi eficientizarea activităţii HIT-ului şi posibilităţi de extindere a 
parcului industrial HIT. Deci dacă doriţi să citesc hârtia, este la mapă. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Am avansat-o  şi domnului director 
Iordache. Propunerea era să aprobăm celelalte bugete mai puţin Parcul Industrial 
HIT, acesta  urmând să fie aprobat în următoarea şedinţă, funcţie şi de aceste 
propuneri ale comisiei pe care le adoptăm sau nu. 

♣ Dl Iordache Adrian, director Parc Industrial HIT: Deci domnule 
preşedinte,   m-am întâlnit de trei ori cu membrii comisiei, concluziile sunt 
comune, au fost idei noi care au apărut faţă de discuţiile iniţiale, noi încurajăm 
orice fel de discuţie şi orice fel de hotărâre care duce spre scopul final de a ne 
putea extinde şi de a atrage noi clienţi, că de fapt ăsta este obiectivul final. Cum o 
facem? poate fi o multitudine de scenarii vis-a-vis de ce se va întâmpla în viitor. 
Propunerile care sunt făcute la nivelul comisiei, din punctul nostru de vedere sunt 
acceptabile şi trebuie să încercăm să le promovăm de comun acord. Vor exista într-
o primă fază costurile de extindere şi se vor referi strict la împrejmuirea noului 
perimetru. Există nişte demersuri făcute deja de către Consiliul Local Hemeiuşi 
pentru un teren de 17 ha atâta este terenul pe care l-au identificat pentru o extindere 
imediată. Suntem foarte de acord cu propunerea de a coborî chiria la spaţiile 
neocupate care aveau o valoare nerealistă, în actualele condiţii ale pieţei imobiliare 
de la 6 euro la 2 euro. Deci propunerile de aici sunt propuneri constructive şi noi 
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suntem de acord cu ele, pentru că, converg la ideia de bază de a ne putea extinde 
cât mai rapid. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Atunci adoptăm raportul comisiei şi oricum 
bugetul dumneavoastră va trebui uşor refăcut şi nu poate fi aprobat astăzi. 

♣ Dl Iordache Adrian, director, Parc Industrial HIT: Da. În bugetul nostru 
trebuie să vedem că până la urmă costurile efective nu ştiu dacă sunt alese de S.C. 
Parc Industrial, sau sunt de extindere, cel puţin sunt ale proprietarului nu ale 
administratorului. Eventual noi putem gândi prin prisma noilor preţuri. Pentru că 
dacă intră noile preţuri, noi spunem că vom putea găsi  clienţi interesaţi de noile 
preţuri. Cum am spus, 6 euro este un preţ în afara realităţii pe piaţa imobiliară. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu citesc încă o dată propunerile: 
schimbarea încadrării spaţiilor considerate birouri, 5000 mp cu un grad de 
contractare de sub 10% în spaţii de mică producţie şi prestări servicii la care să se 
practice o chirie lunară de 2 euro mp/ lună faţă de 4 euro mp/ lună cât este în 
prezent. Mai jos de 2 euro nu se poate coborî, nu? 

♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: 2 euro este preţul pe care îl practică 
acum la halele industriale pentru producţie.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Schimbarea încadrării spaţiului 
destinat pentru cantină ( alimentaţie publică) în spaţiu de producţie industrie 
alimentară la care să se practice o chirie lunară de 2 euro mp/ lună faţă de 6 euro 
mp/ lună cât este în prezent. Deci două propuneri, ok. 

-Reducerea spaţiului destinat funcţionării administrative a birourilor SC 
“Parc Industrial” S.R.L. cu intrare separată, fără să perturbe activitatea 
partenerilor economici. E destul de largă. 

♣ Dl Iordache Adrian, director, Parc Industrial HIT: Deci din punctul nostru 
de vedere tot ce se poate închiria se poate închiria. Asta a fost şi discuţia noastră. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă se închiriază, se duce şi spaţiul 
automat. 

♣ Dl Iordache Adrian, director, Parc Industrial HIT: Cu cât vin mai mulţi 
clienţi cu atât sunt mai multe venituri. Deci nu ne deranjează.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Comisia în majoritate este de acord cu 
extinderea Parcului, cu menţiunea ca aceasta să se facă cu fonduri proprii. Păi 
fonduri proprii... Da. Deci noi trebuie să adoptăm practic propunerile pentru 
eficientizarea activităţii: cele 4, cele două schimbări, reducerea spaţiului, ok, şi 
ofertarea spaţiilor existente la nivel internaţional.   

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, aş avea o singură 
observaţie. Sigur că la propunerile de eficientizare subscriu, noi am avut 5 sau 6 
întâlniri, este adevărat, dar am rezerve vis-a-vis de pct. 2 art. 1,  cel legat de 
demararea procedurilor privind concesionarea. Eu aşa am înţeles din discuţiile 
noastre, pentru că raportul s-a făcut şi ni s-a transmis pe e-mail, noi în discuţiile pe 
care le-am avut, am spus că vom face toate procedurile legate de închirieri sau 
eventual concesionări pentru spaţiile aflate în acest moment goale. Adică clădirile 
care nu sunt ocupate. Cele care sunt ocupate, halele în regimul actual adică de 
închiriere exact aşa  cum sunt acum. Deci în afară de art 1, în rest subscriu în 
totalitate. Deci art.1, de la pct 2. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Reformulaţi pe scurt. Care este propunerea? 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Voiam să spun ca să fiu foarte riguros... 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi spuneţi sau propuneţi? 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Voiam să spun că mă abţin vis-a-vis de 

textul de la pct 2 art.1 şi citez: Se aprobă demararea procedurilor legale pentru 
întocmirea studiilor de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a 
imobilelor din patrimoniu judeţului Bacău aflate în administrarea S.C. “Parc 
Industrial” S.R.L. Voiam să spun că acele hale care acum sunt ocupate şi care aduc 
venituri substanţiale la Consiliul Judeţean, să rămână aşa cum sunt acuma adică să 
rămână închiriate. Să nu intre sub incidenţa acestui articol. Este punctul meu de 
vedere.  

♣ Dl Iordache Adrian, director, Parc Industrial HIT: Deci vreau să precizez 
că această ideie cu transformarea regimului juridic din închiriere în concesionare a 
fost o propunere a membrilor comisiei pe care am acceptat-o pentru că mi se pare o 
ideie foarte bună, ideia de concesionare care aduce practic nivelul de preţ rămâne 
acelaşi, regimul juridic am înţeles de la persoane care se pricep mai bine, aduce 
nişte avantaje suplimentare cum am spus şi la început, orice ideie care aduce o 
dinamizare şi o posibilitate de a creşte numărul de clienţi este bine venită. De asta 
am şi acceptat din prima,  ideea concesionării versus inchiriere.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci dumneavoastră spuneţi aşa: cele care 
sunt deja închiriate să nu intre sub incidenţa articolului. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Exact. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ok.  
♣ Dl Iordache Adrian, director, Parc Industrial HIT: Ideia este, pentru că şi 

aici este cu nuanţă pentru că am şi hale dar am şi birouri închiriate şi o să am două 
birouri alăturate unul concesionat şi unul închiriat?? Trebuie să vedem. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Mă refeream doar la hale. Birourile poate 
să... 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Noi în loc să simplificăm proceduri 
complicăm procedurile. Pe cuvântul meu. 

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Domnul consilier Mihăilă a făcut parte din 
comisie, şi toate problemele acestea eu zic că le-am lămurit. Vreau să-l întreb pe 
domnul consilier Pristavu, dacă procesul verbal este semnat şi de domnul Mihăilă. 
Deci noi am discutat în comisie toată treaba asta. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule Cautiş îmi cer scuze, îmi cer scuze, 
nu asta a fost ultima noastră înţelegere. Hai să fim sinceri.  

♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Ne facem de ruşine. 
♣ Dl Pristavu Mihai, consilier: Comisia a fost să stabilească regimul juridic 

al acestor clădiri. De comun acord împreună cu conducerea Parcului şi toată 
comisia, am hotărât că schimbarea vânzării spaţiilor comerciale în concesionare  
aduce mari avantaje privind administrarea şi dezvoltarea ulterioară a Parcului. 
Pentru că prin concesionare...  

♣ Dl Iordache Adrian, director, Parc Industrial HIT: Şi întreţinerea. De aici 
s-a plecat cu discuţia. Prin concesionare se oferă posibilitatea...  

♣ Dl Pristavu Mihai, consilier: Să cadă în sarcina chiriaşului sau a 
concesionarului Aceasta este esenţa, să limităm acum numai la cele care sunt 
închiriate /neînchiriate dacă facem extinderea o parte din spaţii vor deveni libere 
pentru că actualii proprietari se vor muta, iar pe urmă iar trebuie să facem un caiet 
de sarcini privind concesionarea. Deci ne vom limita în momentul de faţă la cele 
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aflate sub contract şi  cele neaflate sub contract,.. ne complicăm existenţa. Noi am 
hotărât păstrarea proprietăţii asupra obiectivelor a Consiliului judeţean şi 
concesionarea acestora  pentru eficientizarea activităţii din cadrul Parcului, urmând 
ca celelalte... 

♣ Dl Iordache Adrian, director, Parc Industrial HIT: După cum ştiţi am 
agreat ideea de la început, iar concluziile comisiei... nu am participat la şedinţă, nu 
le ştiu. Astăzi le aflu pentru prima dată. Deci sunt de acord cu concesionarea, este 
o ideie bună, dar ce s-a deliberat în comisie din păcate nu am ştiut.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci vă supun aprobării schimbarea 
încadrării spaţiilor considerate birouri 5000 de mp cu un grad de contractare de sub 
10% în spaţii de mică producţie şi prestări servicii la care să se practice o chirie 
lunară de 2 euro mp/lună faţă de 4 euro mp/lună cât este în prezent, pe de o parte, 
pe de altă parte, schimbarea încadrării spaţiului destinat pentru cantină (alimentaţie 
publică) în spaţiu de producţie industrie alimentară la care să se practice o chirie 
lunară de 2 euro mp/lună faţă de 6 euro mp/lună cât este în prezent.  

Ce mai supunem aprobării, domnule Drăgănuţă? Demararea procedurilor 
legale… 

♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Trebuie şi punctul 2 art. 1 supusă 
atenţiei. Există şi în comisie, a fost o abţinere a domnului Mihăilă pentru că nu-i de 
acord  cu concesionarea întregului Parc. Comisia în ansamblu a fost de acord cu 
această concesionare, fiindcă nu se întâmplă nimic dacă... 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi asta e, citeam acuma să-l aprobăm şi pe 
acesta. Demararea procedurilor legale pentru întocmirea studiilor de oportunitate 
privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilelor din patrimoniul judeţului 
Bacău aflate în administrarea S.C. „Parc Industrial” S.R.L. astea trei lucruri le 
aprobăm. 

♣ Dl Drăgănuţă Constantin, consilier: Ideea de concesionare, nu trebuie să 
fugim de ea. Pentru noi înseamnă o vânzare iar, inclusiv pentru hale, partea de 
mentenanţă nu mai intră în sarcina noastră fiindcă de acum chiar şi la halele care 
sunt vechi, noi trebuie să le asigurăm. Trebuie să le întreţinem. Ăsta este punctul 
meu de vedere. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Supunem la vot cele trei aspecte pe care 
le-am pomenit mai înainte, le supunem aprobării. Cine este pentru?  

 
Se votează în unanimitate . Pentru punctul 2 art. 1 se votează cu 35 voturi 

„pentru” şi 1 „abţinere”, respectiv domnul consilier Mihăilă Petrică. 
 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Abţinere doar la punctul 2 art 1. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pe cale de consecinţă nu mai supun aprobării 

propunerea pe care aţi însăilat-o. Bun. Acum trebuie să vedem problema bugetului. 
♣ Dl Iordache Adrian, director, Parc Industrial HIT: Vis-a-vis de problema 

extinderii domnule preşedinte, cum v-am spus. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu am aprobat nimic legat de procedura de 

extindere dacă aţi observat. 
♣ Dl Iordache Adrian, director, Parc Industrial HIT: Da. Dacă de la asta am 

plecat... e ok s-au clarificat nişte lucruri care ne ajută în activitatea de funcţionare. 
Luni a fost o discuţie la Consiliul Local Hemeiuşi cu reprezentanţii de acolo vis-a-
vis de terenul care poate face obiectul extinderii într-o primă fază. Am înţeles că s-
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a identificat o suprafaţă de 17,5 ha, noi propusesem 20 de ha, are legătură, având în 
vedere că acel teren este islaz comunal,  din câte am înţeles, legea prevede 
identificarea unui alt spaţiu, a unui teren echivalent, pe teritoriu comunei care să 
înlocuiască suprafaţa care va fi scoasă din islazul comunal, să se creeze islaz în altă 
parte. S-a identificat această suprafaţă, pe teritoriul comunei Hemeiuşi, este un 
teren aflat în domeniul public al statului care deocamdată se află în administrarea 
Hidroconstrucţia sau Hidroelectrica.  S-au făcut nişte discuţii la Bucureşti, cei de 
acolo nu au avut nimic împotrivă de la Hidroconstrucţia, urmând ca procedurile să 
fie următoarele: din domeniul public al statului să se transfere în domeniul public 
al comunei Hemeiuşi, dar să se poată face acest schimb între terenuri. Nu ştiu 
exact. Poate doamna secretar Zară ne poate lămuri pe acest subiect, dar am înţeles 
că aceste proceduri au fost demarate. Tocmai la nivel principial vin cu rugămintea 
la dumneavoastră, la Consiliul judeţean în calitate de acţionar majoritar al Parcului 
să se aprobe demararea procedurilor de comun acord cu Consiliul Local Hemeiuşi 
pentru această extindere. Am înţeles că va trebui Hotărâre de Guvern, sunt o serie 
de proceduri care cred că depăşesc forţa.... 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu în şedinţa asta. Facem în următoarea 
şedinţă. 

♣ Dl Iordache Adrian, director, Parc Industrial HIT: Nu. Am spus-o să 
pregătim pentru următoarea şedinţă. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pregătim un proiect, îl dezbatem şi venim în 
faţa consilierilor. 

♣ Dl Iordache Adrian, director, Parc Industrial HIT: Da. Am înţeles. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun O să supunem aprobării bugetul doar al 

R. A. Aeroportul. Cel al HIT-ului trebuie refăcut, funcţie de aceste propuneri care 
au fost aprobate  şi practic vă supun aprobării doar bugetul  Aeroportului 
Internaţional.  

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea art.7 
alin.(3) din hotărârea nr.205/2013 privind stabilirea taxelor şi tarifelor, altele decît 
cele prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2014.   

 
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 13 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei anuale 
a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău către Asociaţia Naţională a 
Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică, pentru anul 2014.  

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

  
◄Se trece la punctul 14 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei 
şcolare de învăţământ special din judeţul Bacău pentru anul şcolar 2014 - 2015; 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna Şotcan, câteva cuvinte pe acest 

proiect?  
♣ D-na Şotcan Theodora, consilier: Este prevăzută aprobarea Consiliului 

judeţean pentru reţeaua învăţământului special, din judeţul Bacău. Pot să vă spun 
că suntem printre judeţele care au pe acest domeniu de activitate o reţea şcolară, 
care acoperă într-o oarecare măsură nevoile educaţionale ale acestor  copii cu 
nevoi speciale. Sunt judeţe în care astfel de instituţii de învăţământ nu există şi 
colegi de ai mei se confruntă cu mari probleme în  această direcţie.  

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Eu fac parte din comisia judeţeană de 
orientare şcolară şi profesională pentru unităţile speciale, vreau să vă spun că de la 
un an la altul, de la o etapă la alta, numărul solicitanţilor pentru a fi încadraţi în 
şcolile speciale creşte. Deci un număr mare de solicitanţi avem în fiecare an, dar 
vreau să apreciez faptul că    s-au făcut eforturi deosebite din partea Consiliului 
judeţean şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pentru 
a asigura toate condiţiile necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii în 
aceste instituţii speciale. Chiar spun eu, că uneori se dă o atenţie mai mare decât în 
unităţile obişnuite, tocmai pentru a da posibilitate acestor copii cu probleme 
speciale, să se bucure de condiţiile necesare. Vreau să mulţumesc pe această cale 
Consiliului judeţean, Inspectoratului Şcolar, Direcţiei Judeţene pentru Protecţia 
Copilului pentru modul concret privind  grija pentru aceste unităţi 
deosebite.Mulţumesc. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

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

 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi 

dă cuvântul domnului director DGASPC Braşoveanu Sorin pentru a prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adiţional 
nr.6 la contractul-cadru de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip 
rezidenţial a persoanei cu handicap, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.33/17.03.2008; 

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

  
◄Se trece la punctul 16 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Bacău nr.33/2014 privind acordarea finanţărilor 
nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean; 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Înţeleg că mai este un amendament de a 

coborî plafonul. 
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: În cadrul comisiei de cultură şi am înţeles că 

şi la alte comisii, s-a propunerea ca pentru a da posibilitatea să finanţăm un număr 
mai mare de proiecte suma minimă alocată să se reducă de la 10.000 de roni la 
5.000 de roni. În felul acesta vom avea posibilitatea să aprobăm un număr mai 
mare de proiecte. Vreau să vă spun că şi aici numărul proiectelor este mare atât la 
cultură cât şi la sport şi sigur, că nu vom avea posibilitatea să aprobăm toate 
proiectele, dar oricum numărul va fi mai mare dacă reducem suma. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci a coborât pragul de la 10.000 la 5.000 
roni. 

 
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 cu 

amendamentul propus  şi se aprobă  în unanimitate. 
                  
◄Se trece la punctul 17 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi 

dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea 
de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu 
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe 
unele trasee judeţene. 

 
 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 18 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi 

dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea 
de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii licenţei 
de traseu pentru prestarea serviciului de transport public de persoane prin curse 
regulate speciale pe traseul Bacău-Nicolae Bălcescu. 
 

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

  
◄Se trece la punctul 19 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi 

dă cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta expunerea 
de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării Programului de 
transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru 
perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr.187/17.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare.  

   
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 20 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiii pe 
drumurile judeţene, „Reabilitare Podeţ pe DJ 241, km.26+200 la Podu Turcului”. 

   
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

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

 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 

    ◄ Se trece la punctul 21 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea 
dreptului de preempţiune de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului 
„Palatul Ştirbei şi Parcul Ştirbei” situat în oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău. 
  

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

 
Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
  
  ◄ Se trece la punctul 22 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea unui 
drept de uz şi a unui drept de servitute asupra terenului în suprafaţă de 0,5 mp, 
respectiv 1,6 mp, aflat în domeniul public al judeţului Bacău şi în administrarea 
Centrului Militar Judeţean Bacău, în favoarea S.C. E-ON Moldova Distribuţie 
S.A.. 
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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 aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate 
 
◄ Se trece la punctul 1 de Diverse din ordinea de zi. Domnul preşedinte 

Benea Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind 
efectuarea unei modificări în programul de investiţii al bugetului propriu al 
Consiliului judeţean pe anul 2014. 

 
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. 
 
Dacă sunt intervenţii la punctul Diverse? 
  
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 28.03.2014, 
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 
PREŞEDINTE, 

            Dragoş  BENEA                                            SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                           Elena Cătălina ZARĂ  
 
 

 
 
 
 
                

                                                                                                                               Întocmit, 
                                                                                                                 Consilier  Nicoleta Ciulină 

                                                                                                                                        


