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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

 
PROCES VERBAL 

 
încheiat astăzi, 26.11.2014, 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.408 din 21.11.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 36 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 33, absentând  motivat,  
domnii consileri Griţcu Gabriel, Ganea Laurenţiu şi Şova Sorin. 

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 26.11.2014. Am să dau citire 
ordinii de zi:  

  
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 07.11.2014; 
 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier judeţean al 
domnului MIHAI ICHIM;  

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

3. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier judeţean al 
domnului CODRUŢ NICOLAE ENACHE;  

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

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.96/25.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Judeţean 
Bacău;  

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

5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului 
BANDEA TOMA;  

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

6. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumurilor 
de interes local situate pe raza comunei Zemeş;  

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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.9 
din 23.01.2014 privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu Municipiul Moineşti 
în vederea realizării şi finanţării în comun a obiectivului „Transformare Club „Lira” 
în Casa de Cultură Municipală care să îndeplinească şi rolul de centru zonal de 
cultură”;  

Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în consiliul de administraţie la 

Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la unele 
instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău;  

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

10. Proiect de hotărâre privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma 
implementării Proiectului „Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de 
susţinere a învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău;  

Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul 

„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”; 
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de aeroport practicate de Regia 

Autonomă Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău;  
 Iniţiator: dl.Floroiu Ionel –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

  
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia 

de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2014-2015;  
 Iniţiator: dl.Floroiu Ionel –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

  
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 

2014 al Consiliului Judeţean Bacău;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 
15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean 

Bacău, pe anul 2014;  
Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 

 

16. Proiect de hotărâre privind efectuarea unei modificări în Programul de investiţii al 
bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2014 şi aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare, adaptare şi 
împrejmuire pavilion din str. Liceului nr.26, cartier Zăvoi, Comăneşti, în 
vederea furnizării de servicii sociale pentru beneficiarii cu handicap 
neuropsihic; 

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

17. Proiect de hotărâre privind  revizuirea structurii organizatorice a Planului Local de 
Acţiune pentru Mediu al Judeţului Bacău şi a listelor cu reprezentanţi din fiecare 
componentă a structurii aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr.13/2013;  

Iniţiator: dl.Dragos Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport public de 
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019;  

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 
efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, ca urmare a 
finalizării licitaţiei de atribuire electronică a traseelor din data de 14.11.2014;  

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

20. 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 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare 
a persoanelor adulte cu handicap; 

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

22. Informare privind eficienţa serviciului poliţienesc în asigurarea climatului de 
siguranţă publică pe primele 9 luni ale anului 2014 şi realizarea indicatorilor de 
performanţă minimali recomandaţi în Planul Strategic pentru acest an; 

Prezintă: dna.Coşa Luminiţa Maricica – preşedinte A.T.O.P.Bacău 
23. Diverse  

          
  Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii la ordinea de zi prezentată. 
  
  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 extraordinare a Consiliului judeţean din 07.11.2014;     

  
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş avea o 

mică observaţie, vis-a-vis de ultima frază, care din punctul meu de vedere constituie o 
inexactitate. După punctul 2 de la Diverse, am solicitat o intervenţie pe care 
dumneavoastră aţi ignorat-o şi nu aş face prea mult caz de acest lucru, mai ales că nu 
este prima oară când se întâmplă. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier, o clipă. Dacă vorbiţi de 
procesul verbal al şedinţei precedente, ar fi trebuit ca la comisie să discutaţi acest lucru, 
dacă nu cumva aţi descoperit în această dimineaţă inadvertenţa.   

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Inadvertenţa acum am descoperit-o. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Numai puţin. Trebuia să discutaţi cu cei care au 

redactat procesul verbal. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Dar nu acesta este subiectul cel mai important.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Atunci haideţi să aprobăm procesul verbal şi după 

aceea spuneţi ce aveţi de spus. 
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♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Rugămintea mea este că acea interpelare care 
voiam să o fac în şedinţa din 07 noiembrie, să-mi daţi posibilitatea să o fac astăzi,  
deoarece vă asigur că este actuală. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. La Diverse. 
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da, la Diverse sigur. 
 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal ale şedinţei anterioare 

în forma prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
  
◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier 
judeţean al domnului MIHAI ICHIM.  

   
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 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   
prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier 
judeţean al domnului CODRUŢ NICOLAE ENACHE.  
 

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 4 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.96/25.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Judeţean Bacău. 

  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Se propune evident, înlocuirea domnului consilier 

Ichim Mihai. Vă rog să faceţi propuneri! 
♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Propun să facă parte din comisia de 

numărare a voturilor pe domnul consilier Bondor Silviu. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt propuneri? 
  
 Nemaifiind alte propuneri, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre  şi se aprobă 

în unanimitate prin vot deschis. 
 

◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   
prezintă proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al 
domnului BANDEA TOMA. 
 

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

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Comisia de validare dacă a verificat dosarul? 
♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Am verificat dosarul, nu sunt probleme. 
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 Nefiind observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă în unanimitate. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Îl invităm pe domnul Bandea Toma să depună 

jurământul de consilier judeţean.  
Domnul Bandea Toma depune jurământul. 
 
◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă proiectul de hotărâre privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a 
drumurilor de interes local situate pe raza comunei Zemeş.   
 

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 proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.9 din 23.01.2014 privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu Municipiul Moineşti 
în vederea realizării şi finanţării în comun a obiectivului „Transformare Club „Lira” în 
Casa de Cultură Municipală care să îndeplinească şi rolul de centru zonal de cultură”.  
 

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

 
 Nefiind observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre în forma prezentată 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în consiliul de 
administraţie la Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău.  

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aici înţeleg că avem vot secret. Consiliul de 

Administraţie la această instituţie este format din 9 membri şi trebuie să desemnăm al 
doilea  reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău. Vă rog propuneri!  

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Comisia de cultură şi educaţie propune pentru 
Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău, 
pe domnul consilier Vasile Cautiş. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt alte propuneri? 
 
Nemaifiind alte propuneri, se completează buletinul de vot pentru vot secret.  
 
◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la 
unele instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău.   
 

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
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Nefiind 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 proiectul de hotărâre privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma 
implementării Proiectului „Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de susţinere 
a învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău. 
 

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

 
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Am vizualizat un pic proiectul de hotărâre, este o 

cifră 575 şi hotărârea este pe 568 văd şi o propunere de 479 şi cred că ar trebui să 
lucrăm un pic la cifrele astea să vedem pe ce mergem.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Le-am citit 7 cu 121 şi 447. 
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Ce voiam să mai adaug, ajungând la capitolul 

ghiozdanul şcolarului. V-aş propune pe viitor (proiectul este normal şi oportun pentru 
cei cu nevoi sociale), dar mă gândesc pe viitor să confecţionăm două tipuri de 
ghiozdane  şi anume pe mărimi. Categoria preşcolari şi categoria elevi clasa I-IV să fie 
de anumită mărime, iar pentru categoria elevilor claselor V-VIII, de altă mărime. Eu le-
am văzut, ştiu cum arată, sunt ghiozdane corespunzătoare, dar haideţi să vedem că un 
copil mai mic nu poate duce un ghiozdan de aceeaşi categorie ca cel din clasele V-VIII. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Oricum propunerea dumneavoastră vine în 
completare la o adresă pe care urmează să o trimitem către Inspectoratul Şcolar prin 
care solicităm să ne spună la ce programe naţionale se adresează cele trei categorii la 
care ne adresăm noi deja, ce modificări au mai apărut, astfel încât să actualizăm acest 
proiect. Nu înseamnă nici diminuat, nici majorat, ci efectiv să îl actualizăm, să vedem 
exact de ce mai este nevoie, să nu ne suprapunem cu programele naţionale şi clar că va 
fi o discuţie în luna ianuarie vis-a-vis de acest proiect. 

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Cred că şi financiar ghiozdanele mai mici au un 
preţ… 

♣ D-na Bogea Angela, director executiv: Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, 
vreau să vă spun că ghiozdanele sunt pe mărimi. Preşcolarii au ghiozdan de o anumită 
mărime, şcolarii de la I-IV au o anumită mărime a ghiozdanului, iar cei de la clasele V-
VIII, au o altă mărime. Deci ghiozdanele sunt pe dimensiunile adaptate copiilor.   

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Mulţumesc. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu sper ca cifrele de aici să bată şi sper ca cifrele 

să fie corecte, dimensiunile sunt diferite, dar oricum propunerea domnului consilier 
trebuie luată în calcul şi cu atât mai mult cred că ştiţi că am avut o discuţie, să trimitem 
către Inspectoratul Şcolar, doamna inspector şcolar Şotcan este aici, am avut o discuţie 
şi cu dânsa, să vedem exact şi să nu ne suprapunem pe nişte proiecte naţionale, să 
vedem cum actualizăm acest proiect, pentru anul 2015. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 11 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş  îi dă 

cuvântul doamnei administrator public Nina Chiper pentru a prezenta proiectul de 
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hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul „Sistem integrat 
de management al deşeurilor solide în 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 12 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş    

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de aeroport practicate de Regia 
Autonomă 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 13 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş    

prezintă  proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul 
pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2014-2015. 
 

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

 
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Am eu o intervenţie aici. De ce ne oprim la 

abonament pentru două zile? Nu am putea merge pe trei zile şi mai mult? Tarifele mi se 
par corecte, sunt aliniate cu zona nord-est, avem pârtie la Piatra, la Gura Humorului, la 
Vatra Dornei, eu mai cunosc din tarife şi sunt corecte. Dar haideţi să propunem un tarif 
şi pentru trei zile şi peste trei zile. De ce ne oprim la două zile? Se schiază şi trei şi patru 
zile, dacă corelăm cu programul pe care îl aprobăm… Am văzut că programul este 
corect. Şi chiar potrivit pentru sezonul nostru. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci care este propunerea concretă? 
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Să stabilim şi un tarif pentru trei şi mai multe zile, 

la abonament.  
♣ Dl Botezatu Romil, director SALVAMONT: Domnule preşedinte, domnilor 

consilieri,  tarifele propuse pentru acest sezon sunt aceleaşi tarife ca şi anul trecut. Din 
experienţă, dacă ne uităm pe tarifele propuse, cine vrea să schieze trei zile, îşi cumpără 
un abonament de o zi, 60 X 3 = 180, iar propunerea pentru trei zile ar fi fost de două 
sute de ron pentru fiecare persoană. Deci cine vrea să schieze trei zile, poate să-şi ia un 
abonament de o zi, în fiecare zi, care adunate cele trei sume, dau sub valoarea sumei 
unui abonament de trei zile. Abonamentul de trei zile este specific zilelor de vineri 
sâmbătă şi duminică.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu am experienţă în chestiunea asta, nu ştiu să 
dau opinie cât de cât… 

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Cum stimulăm schiorul pentru trei zile de schi? 
Dacă îl aliniem cu aceleaşi preţuri?  
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♣ Dl Botezatu Romil, director SALVAMONT: Pentru trei zile de schi îşi cumpără 
trei abonamente zilnice 60 X 3 = 180.  

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Păi în forma asta dacă scădem tariful, îl stimulăm 
să stea trei, patru zile. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Aveţi o propunere concretă? Aţi făcut o 
analiză şi o propunere? O supunem consiliului judeţean ca şi amendament la acest 
proiect de hotărâre şi dacă consiliul judeţean şi-o însuşeşte, este ok. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vedeţi, de asta mai sunt şi comisii, domnule 
consilier. Este bine să le dezbatem în comisie. Eu sunt bucuros că se naşte o asemenea 
discuţie, că aflăm  mai mulţi, dar… 

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Să avem în vedere problema asta. 
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: S-o avem în vedere dar, nu aţi venit cu o 

propunere concretă. 
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Credeţi că trece dacă fac propunerea? 
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Dacă era viabilă şi documentată… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi să încercăm. 
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Aş merge la adult  110 şi la copil elev student… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier, staţi puţin că nu suntem la 

pătrunjel aici. Trebuie fundamentate astea. Tarifele astea trebuie puţin fundamentate, 
singura rugăminte pe care am avut-o…. 

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Dacă pe două zile avem 100 la adult… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Singura rugăminte pe care am avut-o la domnul 

vicepreşedinte şi la domnul director a fost, (şi a fost în dezbatere publică subiectul), 
singura mea rugăminte a fost să asigurăm cheltuielile de funcţionare ale pârtiei şi să 
avem tarife care să încurajeze prezenţa acestui obiectiv şi să asigurăm cheltuielile de 
funcţionare să nu cumva să subvenţionăm acest obiectiv. Acum dacă veniţi…ba cu o 
100, ba cu 110, în două trei secunde pare uşor neserioasă.  

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Haideţi să facem tarif abonamente pentru trei şi 
mai multe zile, 100 lei, respectiv 60 lei, să menţinem acelaşi tarif cu două zile. Dacă vi 
se pare corect domnul director?... 

♣ Dl Năstasă Claudiu, vicepreşedinte: Numai un pic, domnule consilier. Domnul 
preşedinte, bănuiesc că aceste tarife până la urmă au fost stabilite de o comisie şi sunt 
nişte calcule care se fac şi care trebuie luate în seamă. Până la urmă nu putem stabili noi 
dacă tariful propus astăzi ca la piaţă cum a spus domnul preşedinte, dacă este cel corect, 
până nu stabilim exact şi concret ceea ce avem de făcut mai departe pe un calcul de bun 
simţ.  

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Eu aş mai adăuga ceva. Deci, aceste tarife au 
fost în dezbatere publică până acum 5 zile, când au apărut la dumneavoastră la mapă. Ca 
orice cetăţean al judeţului Bacău sau de oriunde, dumneavoastră trebuia să veniţi cu o 
propunere,  o luam în calcul şi să ajungem în şedinţa Consiliului judeţean cu propunerea 
dumneavoastră de modificare. Atâta timp cât în perioada de dezbatere publică, 
dumneavoastră nu aţi venit cu nici o propunere, acum în şedinţa Consiliului judeţean,  
noi am înţeles că tarifele sunt corecte şi sunt acceptate de către cetăţenii judeţului.  

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Să avem în vedere pentru sezonul următor. 
Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi să formulaţi propunerea dumneavoastră în 
scris şi o luăm în calcul chiar şi pentru sezonul acesta. Dar să parcurgem nişte etape.  
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♣ Dl Botezatu Romil, director SALVAMONT: Domnule preşedinte, domnilor 
consilieri, modificarea tarifelor se poate face lunar. Dacă ajungem la concluzia că după 
o lună de zile de funcţionare simţim nevoia unor abonamente de 3 zile, 5 zile, o lună de 
zile, vin cu o propunere fundamentată cu preţurile acestor abonamente, pentru şedinţa 
din decembrie, dacă este nevoie. Dar fundamentată.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu zic că şi propunerea dumneavoastră şi a 
domnului consilier Marcu pot fi acceptate. Nu putem încheia domnule consilier cu 
interpelarea „să se aibă în vedere”. Haideţi formulaţi în scris o propunere pentru 
următoarea şedinţă şi imediat venim…o lucrează şi domnul director şi vă spune care ar 
fi problemele dacă sunt şi venim şi o aprobăm în decembrie. O lăsăm pe site în 
dezbatere  pentru că vorbim de tarife şi revenim fără nici un fel de problemă. Măcar la 
comisie dacă aţi fi discutat subiectul acesta, era foarte bine. Vă propun spre aprobare 
proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat de executiv cu amendamentul că aşteptăm 
propunerea în scris a domnului consilier Marcu. 

 
 Nemaifiind 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 proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe 
trimestrul III 2014 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. 
 
◄ Se trece la punctul 15 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Bacău, pe anul 2014.  

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul vicepreşedinte Floroiu Ionel are de 

prezentat un amendament, deoarece a venit ieri după amiază o hârtie de la Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin care s-a repartizat o 
sumă pe care trebuie să o utilizăm. 

♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Deci, aşa cum spunea şi domnul preşedinte,   
s-a primit de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstice,  
suma de 898 de mii de lei pe care, pe de o parte trebuie să-i trecem la venituri şi pe de 
altă parte la cheltuieli, de aşa manieră încât Direcţia de Asistenţa Socială şi Protecţia 
Copilului să plătească subvenţiile la persoanele cu handicap. Acesta ar fi amendamentul 
pe care îl fac la bugetul Consiliului judeţean. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Subvenţii ale Consiliului judeţean, da? 
♣ Dl Floroiu Ionel, vicepreşedinte: Da. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În rest aţi văzut sunt mici reglaje, probabil că vom 

mai avea o ultimă rectificare a bugetului propriu în luna decembrie.  
 
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 cu amendamentul 

domnului vicepreşedinte Floroiu Ionel şi se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 16 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş  îi dă 

cuvântul doamnei director Gireadă Cornelia pentru a prezenta proiectul de hotărâre 
privind efectuarea unei modificări în Programul de investiţii al bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul Modernizare, adaptare şi împrejmuire pavilion din str. Liceului 
nr.26, cartier Zăvoi, Comăneşti, în vederea furnizării de servicii sociale pentru 
beneficiarii cu handicap neuropsihic. 
 

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

 
 Nefiind observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă în unanimitate. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Între timp a venit şi rezultatul  votului pentru 

alegerea unui membru în consiliul de administraţie de la punctul 8 din ordinea de zi. 
Domnul Cautiş Vasile a întrunit 28 de voturi „pentru”, 4 voturi „nule” şi 1 „abţinere”.  

 
◄ Se trece la punctul 17 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul doamnei director Gireadă Cornelia pentru a prezenta  proiectul de hotărâre 
privind revizuirea structurii organizatorice a Planului Local de Acţiune pentru Mediu al 
Judeţului Bacău şi a listelor cu reprezentanţi din fiecare componentă a structurii 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.13/2013.  

  
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

şi se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 18 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş  îi dă 

cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta  proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin 
servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019.  
 

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

 
 Nefiind observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă în unanimitate. 
 
◄ Se trece la punctul 19 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta proiectul de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, ca urmare a finalizării 
licitaţiei de atribuire electronică a traseelor din data de 14.11.2014. 
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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 20 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului vicepreşedinte Năstasă Claudiu pentru a prezenta 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 21 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş   

prezintă  proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

  
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.   Informarea privind  eficienţa serviciului 

poliţienesc în asigurarea climatului de siguranţă publică pe primele 9 luni ale anului 
2014 şi realizarea indicatorilor de performanţă minimali recomandaţi în Planul Strategic 
pentru acest an. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La acest punct îl avem prezent pe domnul 

Inspector şef de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie, domnul Oprişan Vasile pe care am 
să-l rog să intervină. 

♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău: Bună 
ziua, domnule preşedinte, domnilor consilieri, îmi cer scuze că nu am fost pregătit să iau 
cuvântul, vreau să vă prezint pe scurt activitatea Poliţiei judeţului Bacău pe 9 luni în 
anul 2014. Vreau să vă informez că activitatea Poliţiei Judeţului Bacău s-a desfăşurat în 
baza programelor stabilite obiectivelor de la începutul anului. Noi ca obiectiv principal 
am avut reducerea infracţionalităţii la nivelul judeţului Bacău, ceea ce am şi reuşit să o 
facem. Spre informarea dumneavoastră vreau să vă spun că infracţionalitatea la nivelul 
judeţului Bacău, a scăzut cu 5,4%, datorită eforturilor depuse de poliţiştii judeţului 
Bacău şi nu numai, de eforturile de buna cooperare pe care am avut-o cu toate 
structurile care au atribuţiuni pe linia asigurării şi menţinerii ordinii şi liniştii publice şi 
aici aş vorbi de structurile de jandarmi, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bacău, 
Gruparea  Mobilă de Jandarmi, Poliţia Locală unde este înfiinţată, care ne-a sprijinit în 
desfăşurarea activităţii. Avem patrule în stradă care împreună cu aceşti lucrători  au dus 
la scăderea infracţiunilor stradale. Aici putem spune că infracţionalitatea stradală a 
scăzut cu câteva procente în aproape toate localităţile din judeţul Bacău. În ceea ce 
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priveşte traficul rutier, aici nu am putut să rezolvăm problemele aşa cum ni le-am 
propus. Avem creşteri la numărul accidentelor rutiere cu consecinţe grave, a crescut 
numărul morţilor, ca o consecinţă gravă, dar a scăzut numărul răniţilor grav. Pentru noi 
există o prioritate pentru perioada următoare pentru ca la sfârşitul anului 2014, să ne 
înscriem în obiectivul stabilit de reducerea accidentelor de circulaţie. În ceea ce priveşte 
activitatea ATOP, a fost destul de importantă, ceea ce a contribuit în mod deosebit la 
reducerea infracţionalităţii şi mărirea siguranţei cetăţenilor. În şedinţele pe care le-am 
organizat lunar, pe comisii, fiecare şi-a adus aportul de consilier judeţean care face parte 
din acest ATOP. Ne-am deplasat în judeţ unde am avut întâlniri cu autorităţile locale, cu 
cetăţenii şi am văzut problemele cu care se confruntă pe de o parte cetăţenii cât şi 
poliţiştii, cu neajunsurile şi lipsurile pe care le au. Am luat toate măsurile, s-au remediat 
şi sperăm că şi infracţionalitatea scăzută este şi datorită acestor activităţi depuse de către 
membri ATOP. În continuare, este sezonul rece, iar ceea ce spuneam, pe linie de poliţie 
rutieră, trebuie să intervenim să fim prezenţi acolo unde vor fi probleme şi nu numai, în 
perioada sărbătorilor de iarnă, ştim cu toţii că toţi ne aprovizionăm, mergem în centre 
comerciale şi trebuie să mărim numărul poliţiştilor prezenţi în stradă şi împreună cu 
structurile de jandarmi vom asigura liniştea şi siguranţa cetăţenilor atât pe timp de zi cât 
şi pe timp de noapte în stradă cât şi locuinţelor cetăţenilor. Eu cam atât am avut de spus, 
sunt multe de prezentat pe genuri de infracţiuni, pe activităţi concrete, de altfel şi 
activitatea inspectoratului unde sunt o mie şi ceva de lucrători, deci sunt multe de spus 
dar eu mă rezum la ceea ce  v-am spus. Dumneavoastră dacă aveţi probleme vă rog să 
mi le spuneţi ca noi să putem să luăm măsuri pentru a le remedia. Vă mulţumesc 
domnule preşedinte. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Dacă sunt interpelări? 
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Apreciez în mod deosebit rigurozitatea informării  

realizate de către conducerea ATOP, de asemenea şi completarea binevenită de către 
inspectorul şef prezent aici lângă noi. De asemenea, consider că acele reduceri de 
indicatori în domeniul infracţional se datorează în primul rând şi multitudinilor de 
acţiuni care s-au organizat pentru prevenire. Am urmărit aici pe hârtie, din punct de 
vedere statistic dar, această statistică se găseşte în reducerea numărului de infracţiuni. 
Deci, apreciez  în mod deosebit aportul adus de către Inspectoratul de Poliţie  precum şi 
celelalte instituţii care fac parte din  activitatea de prevenire şi urmărirea fenomenului 
infracţional. Am câteva neclarităţi ca să le zic aşa. De asemenea, vreau să mai fac o 
precizare, că m-a bucurat în mod deosebit modul de a reda această grafică şi faptul că se 
foloseşte şi în fenomenul social să zic aşa, rezultatele care se întâmplă din punct de 
vedere statistic. Şi cu toate acestea la penultima pagină, citesc din conţinutul textului, 
„defalcat pe fiecare structură de poliţie rurală care funcţionează la nivelul judeţului 
nostru situaţia infracţionalităţii sesizate pe primele 9 luni ale anului în comparaţie cu 
cele 9 luni din 2013 se prezintă astfel:”, şi este jos în pagină o grafică destul de plăcută 
aşa cum am mai spus şi mai înainte. Dar îmi pun câteva întrebări: deci este vorba de 
poliţia rurală şi în grafic se găseşte municipiul Bacău, municipiul Oneşti, municipiul 
Moineşti, poate nu înţeleg eu, poate este acelaşi lucru, poliţia rurală. Asta este o primă 
întrebare. A doua întrebare: Mă uitam cu atenţie dacă este acelaşi lucru, poliţia rurală 
poliţie urbană, nu este nici o problemă. Dar mă uitam la graficul din municipiul Bacău 
în 2013 au fost 582. M-am dus la graficul cu Răcăciuni unde populaţia este net 
inferioară faţă de Bacău şi avem 992. Şi mai sunt grafice în afară de Răcăciuni mai este 
Traian, Buhoci, ce se întâmplă acolo? Au o populaţie de câteva mii, în jur de 6000 de 
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locuitori, fenomenul este de 992. Dacă mă duc în anul 2014 este acelaşi lucru. Deci 660 
în 2014 în Bacău, 870 în Răcăciuni. Deci, ce se întâmplă cu acest raport?  

♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef: Da. Domnule preşedinte, vreau să vă informez 
că întradevăr eu nu ştiu, graficul spune aici, că pe structura de poliţie rurală care 
funcţionează la nivelul judeţului nostru, situaţia infracţionalităţii sesizate pe primele 9 
luni ale anului 2014, în comparaţie cu cele 9 luni din 2013, se prezintă astfel:...deci  aici 
probabil…nu ştiu cine a făcut şi a redactat acest material, probabil că s-a strecurat o 
greşeală dar, este făcut pe fiecare localitate, ne dăm seama că este poliţia urbană, 
municipiul Bacău este urban, municipiul Moineşti, dar nu cred că este nici un fel de 
greşeală pentru că vorbim aici de secţia 1 Poliţia Bacău, secţia 2 Moineşti, care este tot 
rurală, la Oneşti este secţia 3 rurală şi secţiile de poliţie tot rurală. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna preşedintă ATOP, Maricica Coşa vrea să 
completeze pentru că materialul aparţine ATOP-ului. 
 ♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef: Dar nu este nici un fel de greşeală.  
 ♣ D-na Coşa Maricica, consilier, preşedinte ATOP: Exact. Vreau să spun că dacă 
ne uităm în susul paginii, spune clar la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean  
Bacău şi de aici începe urbanul şi s-a început cu ruralul. Deci, nu este nici o greşeală. 
 ♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef: Vorbim de secţia 1 Bacău. Bacăul este secţia 1 
rurală. Secţia 2 Moineşti rurală, toate secţiile sunt rurale. Deci, nu puteau să fie 582 de 
infracţiuni şi în componenţa… diferenţa este… şi dacă îmi permiteţi în Buhoci, sunt 6 
sate iar, în secţia Răcăciuni sunt 12 sate. Deci, asta este diferenţa de număr de 
infracţiuni. Şi ca număr de populaţie este firesc, pentru că Buhoci are 6 sate după cum 
ştiţi, iar Tamaş şi Gioseni erau o singură comună acum câţiva ani, numărul de populaţie 
este scăzut aici, avem Sascut care are o populaţie destul de mare, avem Răcăciuni cu o 
populaţie destul de mare, avem Corbasca unde avem un număr mare de cetăţeni de etnie 
romă, avem Valea Seacă, satul Pălămida şi altele care sunt numai de etnie romă, prin 
programele care au avut loc la nivel naţional aceste comune au fost dotate cu autoturism 
special pentru intervenţie în comunităţile de romi. Deci, astea ar fi explicaţiile pentru 
care numărul infracţiunilor sunt mai mari decât în celelalte zone. Vă mulţumesc.  
 ♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Da. Mulţumesc pentru lămuriri. Sunt chestiuni 
tehnice de care nu mi-am dat seama. Era bine de precizat într-un text aici. Dacă era, nu 
puneam această întrebare. Încă o dată mulţumesc pentru precizări. 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, domnul consilier Cautiş care este obişnuit 
să lucreze cu grafice şi cu statistici comparative şi a reuşit să încurce şi pe doamna Coşa 
şi pe domnul Oprişan. Dacă mai sunt alte întrebări la această informare? Dacă nu, 
intrăm în punctul de Diverse. Dacă mai sunt alte înscrieri la cuvânt în afară de domnul 
consilier Mihăilă Petrică? Dacă nu, îi dau cuvântul domnului consilier Mihăilă. 
 ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am promis că 
subiectul este actual şi se numeşte sănătate. M-aş referi la evenimentele tragice care au 
avut loc la sfârşitul lunii trecute în Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, când pe 
parcursul unei săptămâni şi-au pierdut viaţa doi tineri, unul de 18 ani şi unul de 23 de 
ani. Doi tineri care au fost internaţi în Spitalul Judeţean de Urgenţă cu diverse afecţiuni. 
Deci într-o săptămână doi  tineri au intrat pe picioare în Spitalul Judeţean de Urgenţă şi 
au ieşit în sicrie. Sigur, am citit în presă diverse explicaţii ale diverşilor angajaţi ai 
spitalului, inclusiv medici şi care mai de care mai sofisticate. Mi s-a părut că în spiritul 
clasic românesc tradiţional, de regulă sunt vinovaţi decedaţii. La fel de grav mi s-a părut 
că mama uneia dintre victime a fost evacuată cu poliţia şi jandarmeria probabil copleşită 
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cu siguranţă de durere. Domnilor colegi, domnule preşedinte, vă daţi seama că aceste 
lucruri pe lângă tragedismul clar trebuie luate foarte în serios şi trebuie luate măsuri să 
nu mai auzim de asemenea evenimente în Spitalul judeţean. Sigur, pe aceşti doi tineri 
nu-i mai poate aduce nimeni printre noi. Este adevărat. Dar aş vrea ca în termenul cel 
mai scurt, solicit conducerii spitalului un raport scris în legătură cu aceste evenimente, 
un raport care să fie prezentat plenului consiliului judeţean. Vă mulţumesc. 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, domnule consilier. O să vă răspundă domnul 
manager. Cred că sunt şi nişte anchete în derulare pe aceste subiecte, inclusiv Colegiul 
Medicilor, inclusiv Parchetul. 
 ♣ Dl Popa Adrian, manager SJU Bacău: Inclusiv Colegiul Medicilor, inclusiv 
Ministerul Sănătăţii a delegat persoane care să ancheteze acest caz, inclusiv anchetă 
internă. Nu au ajuns încă la un final, dar sigur vor fi prezentate într-un raport şi 
consiliului judeţean, dacă se cere. 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Bun. Şi domnul inspector şef are să vă dea un 
răspuns pentru că ancheta este în derulare. 
 ♣ Dl Oprişan Vasile, inspector şef: Da. Şi noi avem în derulare dosare penale în 
lucru, deci vom face ancheta corespunzător şi vom da soluţii legale la finalizarea 
anchetei.  
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Trebuie văzut în ce măsură au venit pe 
picioare, este de discutat aici şi sigur că nici eu şi nici domnul Mihăilă nu suntem 
specialişti. Aşteptăm opinia specialiştilor, comisia Ministerului Sănătăţii, Colegiul 
Medicilor, anchetele aflate în derulare Inspectoratului Judeţean de Poliţie, şi atunci o să 
le anexăm la mapă şi vom vedea dacă  trebuie luate măsuri.  De văzut dacă trebuie luate 
măsuri în funcţie de acele rapoarte, să vedem ce măsuri suplimentare trebuie luate.  
Dacă mai sunt alte intervenţii?    

Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului  Judeţean  Bacău  din data de 26.11.2014, pentru 
care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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