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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
                                                      PROCES - VERBAL 

 
încheiat astăzi, 22 decembrie 2005, în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Bacău 
 
     Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.106 alin (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, prin Dispoziţia nr. 362 din 21.12.2005 a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău. 
     Din totalul de 37 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 34 de consilieri, 
absentând motivat domnii consilieri  Lefter Ioan Silviu,  Jugănaru Mircea şi doamna 
vicepreşedinte Bogea Angela. 
     Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
     Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 
     Preşedintele Consiliului judeţean, domnul Benea Dragoş prezintă spre aprobare 
următorul proiect al ordinii de zi:  
 
  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului judeţean din 29.11.2005. 
 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului      
Judeţean Bacău şi al judeţului Bacău pe anul 2005. 

 
3. Proiect de hotărâre privind redistribuirea "Subvenţiilor primite de bugetele 

locale din fondul de intervenţie pentru înlăturarea efectelor calamităţilor 
naturale produse în judeţul Bacău în anul 2005" . 

 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico- economice    

pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE SPAŢIU IN VEDEREA 
ORGANIZǍRII UNOR EXPOZIŢII TEMPORARE CU LUCRǍRI DE 
ARTǍ PLASTICǍ". 

 
5. Diverse. 

 
      Punctul I de la Diverse: proiect de hotărâre privind participarea la realizarea 
proiectului Expediţia ACONCAGUA - 2006" şi cofinanţarea acestuia cu echivalentul 
a 5000 euro.  
      Punctul II de la Diverse: proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 
2006 a concediului de odihnă anual neefectuat în 2005 de către Preşedintele şi 
Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Bacău. 

 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire  la ordinea de zi prezentată. 
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 Nefiind observaţii, ordinea de zi este aprobată  cu unanimitate de voturi. 
 

      <> Se trece la primul punct din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului secretar 
general Traian Milon pentru a supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 
anterioare. 

           
        ♣  D-l Milon Traian, secretar: Potrivit prevederilor art.43 alin.(6) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, ”înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la 
dispoziţie consilierilor, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care 
ulterior îl va supune spre aprobare”. 
     Având în vedere că s-au realizat prevederile mai sus menţionate, rugăm pe domnul 
preşedinte să supună la vot procesul-verbal al şedinţei din 29 noiembrie 2005. 
      ♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Supunem la vot procesul–verbal al şedinţei 
anterioare.          

 Nefiind observaţii, procesul - verbal este aprobat  cu unanimitate de voturi. 
 

      <> Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 
executiv Hăinelă Olga  pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău şi al judeţului 
Bacău pe anul 2005. 

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

 
      Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 
 
      <> Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul  doamnei director 
executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta  expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind redistribuirea "Subvenţiilor primite de bugetele locale din fondul de 
intervenţie pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Bacău 
în anul 2005" . 

 
           Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă 
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
                                                                                                   
      ♣ D-l. Drăgănuţă Constantin, consilier:  Domnule preşedinte, în perioada în care 
au fost  inundaţiile, printre comunele care au avut de suferit, a fost şi comuna 
Urecheşti. Observ că la comuna Urecheşti nu s-a alocat nici un fel de sumă. Am înţeles 
că nu au fost finalizate documentaţiile pentru comuna Urecheşti, dar eu aş propune ca 
să ne orientăm cu o anumită sumă şi pentru această comună. Aş propune o sumă între 
două miliarde şi două miliarde şi jumătate, pentru că sunt, din ceea ce ştiu eu, lucrări 
efectuate cam de 6 miliarde şi nedecontate pentru comuna Urecheşti. Probabil că 6 
miliarde n-o să putem să alocăm, dar propun, măcar jumătate din sumă să alocăm şi 
comunei Urecheşti, pentru a-şi plăti datoriile din perioada inundaţiilor.  
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      ♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Da. Tehnic va trebui să propun rectificarea unei 
sume, şi haideţi să fac eu o propunere, de două miliarde de lei, de la alte poziţii, să 
aprobăm noua listă şi să mergem din nou în Comitetul judeţean de urgenţă, pentru 
aprobarea şi a acestui obiectiv. Mai sunt câteva zile până la sfârşitul anului şi sunt 
puţine zile în care vor lucra băncile şi practic tot astăzi va trebui să convocăm 
Comitetul judeţean de urgenţă pentru a înainta propunerea Consiliului judeţean, pentru 
că şi noi acum, discutăm o propunere a Comitetului judeţean de urgenţă. Deci, propun 
să alocăm şi comunei Urecheşti în condiţiile în care aduce actele, (atenţie, documentele 
prin care susţine tot ce a prezentat  domnul consilier), suma de două miliarde de lei pe 
care să o recuperăm sau să o refacem de la mai multe poziţii (comune), şi mă gândesc 
să luăm  500 milioane de la Rotunda, 250 milioane de la comuna Ştefan cel Mare, 250 
milioane de la Slănic Moldova, 500 milioane de la comuna Asău, 250 milioane de la 
comuna Ardeoani. În total avem un miliard şapte sute cinci zeci mii lei. Deci, trebuie 
convocat oricum acest Comitet judeţean de urgenţă, pentru că aseară la ora 24, s-a 
terminat această listă pe care o citim cu toţii astăzi, şi după cum ştiţi, ieri în Comitetul 
judeţean de urgenţă, am propus să se plătească toate sumele până-n două miliarde, tot 
ce este datorie, şi ce este peste două miliarde să aplicăm un procent în mod egal. 
Numai că, atunci când am trecut la fapte, s-a văzut că nu se poate. Am luat în calcul şi 
acea Hotărâre de Guvern de 35 de miliarde de lei care practic nu este de 35 de miliarde 
de lei, este de 10 miliarde, ceilalţi 25 de miliarde sunt sume alocate altor obiective 
afectate de  inundaţii, dar care nu au trecut prin Comitetul judeţean de urgenţă şi atunci 
am rămas cu 10 miliarde. Şi tot  montajul şi tot calculul nostru de ieri din Comitetul 
judeţean de urgenţă a căzut, ca urmare şi propunerea mea a căzut. Am refăcut 
calculele, a primit toată lumea câte puţin, nu a primit nimeni întreaga sumă. Am luat în 
calcul, de exemplu cum ar fi comunele Ştefan cel Mare şi Caşin care au primit bani şi 
prin Hotărârea de Guvern, şi la care nu am mai dat  foarte mult. Am încercat să ţinem 
un echilibru şi vom veni cu aceste liste în Comitetul judeţean de urgenţă, să aprobăm şi 
acolo. Am încercat să împăcăm pe toată lumea. Comuna Dofteana este cea mai de bun 
simţ comună din judeţul Bacău. A avut distrugeri de ordinul miliardelor de lei şi a 
primit 500 de milioane fără să solicite nici un leu. Au fost comune oportuniste la aceste 
inundaţii şi comune care s-au descurcat singure. Propun suma de un miliard şapte sute 
cinci zeci mii lei.  
 
      Se votează această propunere pentru comuna Urecheşti, şi se aprobă cu  
unanimitate de voturi. 

 
      ♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Pentru Urecheşti se acordă această sumă în 
măsura în care se aduc şi documentele, şi s-ar putea să mai avem o surpriză plăcută de 
la  municipiul Bacău. Deocamdată nu am primit nici un document prin care cele 29 de 
miliarde ar fi cheltuite, dar sigur aceasta va necesita o nouă convocare de urgenţă a 
dumneavoastră. Să vedem dacă se va ajunge până acolo. Deocamdată, Consiliul local 
Bacău spune că va cheltui 29 de miliarde de lei, dar nu avem documente şi am luat în 
calcul că Primăria Bacău blochează această sumă de 29 de miliarde. Oricum, Primăria 
Bacăul a disponibilizat 4 miliarde 4 sute de mii de lei. A spus că nu le poate cheltui, şi 
să vedem şi cu aceste 29 de miliarde ce se întâmplă.  
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      <> Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 
executiv Gireadă Cornelia pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru obiectivul de 
investiţii "AMENAJARE SPAŢIU ÎN VEDEREA ORGANIZǍRII UNOR 
EXPOZIŢII TEMPORARE CU LUCRǍRI DE ARTǍ PLASTICǍ". 

                                                                                                         
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii referitoare la expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre prezentate. 
 
      Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

                         
            <> Se trece la punctul 1 de la punctul „Diverse” şi se dă  cuvântul domnului 
director executiv Constantinescu Stere pentru a prezenta expunerea de motive şi 
proiectul de hotărâre privind participarea la realizarea proiectului "Expediţia 
ACONCAGUA - 2006" şi cofinanţarea acestuia cu echivalentul a 5000 EURO. 

  
      ♣ D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Înainte de aprobare şi de a da curs observaţiilor 
şi propunerilor, l-aş ruga pe domnul  Albu Marius de la Alpin Club Bacău, să ne facă o 
scurtă prezentare. Din câte ştiu eu acest vârf ACONCAGUA este cel mai înalt vârf din 
America de Sud  sau din  continentul american. 

        
      ♣ D-l Albu Marius, Alpin Club Bacău:  Ne propunem să cucerim vârful toată 
echipa, să realizăm  un material video şi o expoziţie foto. Totodată vrem să 
popularizăm sportul în rândul tineretului, cu prezentări la şcoli şi la licee, în municipiul 
Bacău şi în  celelalte municipii din judeţul Bacău. Vrem să luăm legătura cu 
oficialităţile din oraşul Menduza  pentru a duce un dosar de prietenie din partea 
oraşului Bacău. 

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

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

 
      <> Se trece la punctul 2 de la punctul „Diverse” şi se dă  cuvântul domnului  
director executiv Gherghelescu Stelian  pentru a prezenta expunerea de motive şi 
proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2006 a concediului de odihnă 
anual neefectuat în 2005 de către Preşedintele şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 
Bacău. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii referitoare la expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre prezentate. 
 
      Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 



 5

 
      ♣ D-l Benea Dragoş, preşedinte: Vă informez că în perioada  11- 31 ianuarie cât 
voi fi în concediu,  va prelua toate prerogativele doamna vicepreşedinte Bogea Angela. 
Oricum până atunci vom mai avea o şedinţă de consiliu judeţean, în care va trebui să 
discutăm bugetul pe 2006, fie pe 29 decembrie 2005 , fie pe 9 ianuarie 2006. Rămâne 
să vedem în ce măsură direcţia buget-finanţe va reuşi să se descurce  în această 
perioadă extrem de încărcată. 

                
Alte intervenţii la punctul Diverse: 
 
      ♣ D-l. Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, îmi cer 
permisiunea să vă informez că începând de astăzi, reprezint în Consiliul judeţean, 
Partidul Democrat al cărui membru sunt, şi din partea căruia am onoarea să vă transmit 
multă sănătate, prosperitate şi sărbători fericite. Vă mulţumesc. 
      ♣ D-l Pocovnicu Constantin, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş 
avea o propunere pentru acest final de an. Pentru că am avut onoarea noi, băcăuanii să 
fim prin reprezentanta noastră Narcisa Lecuşanu pe podiumul mondial la handbal, 
propun să-i acordăm un premiu şi o diplomă de onoare, aşa cum au procedat şi cei de la 
Craiova pentru reprezentanta lor. Propun să facem şi noi acelaşi lucru în măsura în care 
putem dispune acest lucru, financiar. Mulţumesc. 
      ♣ D-l Benea Dragoş, preşedinte: Da, o vom lua în discuţie pentru următoarea 
şedinţă. Avem cadrul legal, am mai acordat la gimnastică şi vom lua în calcul şi 
această propunere. 

     
         Nemaifiind alte intervenţii, domnul Preşedinte Benea Dragoş, declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău. 

  Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
 
 
 
   PREŞEDINTE,  

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
            Dragoş  BENEA 

     Traian  MILON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.C./N.C./1ex. 
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