
 1

                  
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
                                                             PROCES - VERBAL 

 
încheiat astăzi, 16 mai 2007, 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, prin Dispoziţia nr.129 din 
10.05.2007 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică 
în presa locală. 
      Din totalul de 37 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 36 de consilieri, 
absentând motivat  d-na consilier Biri Daniela. 
      Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
      Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, 
permiteţi să încep şedinţa ordinară;   
      Deci pentru şedinţa de astăzi, ordinea de zi este următoarea: 
 
1.  Aprobarea procesului verbal  a şedinţei ordinare din 28 aprilie 2007. 
 
2. Proiect de hotărâre privind  ocuparea unui post vacant de consilier judeţean. 

   Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi finanţarea proiectului "Lansarea 
albumului fotografic de promovare a imaginii judeţului Bacău, intitulat: 
Mărturisiri. Bacău, o identitate europeană" 

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

4. Proiect de hotărâre privind   asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău, prin 
autorităţile lor deliberative, în vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunii 
culturale "Julio Iglesias" -Romantic Classics - în judeţul Bacău. 

  Iniţiator: D-l. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău 
 

 5. Proiect de hotărâre privind  abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău 
nr.150/29.11.2005 şi aprobarea dării în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Bacău a terenului în suprafaţă de 4827,75 mp, situat în incinta Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Bacău, necesar realizării obiectivului de investiţii "Spitalul 
Municipal Bacău" 

      Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău 
                                                                                             
  6. Proiect de hotărâre privind  declanşarea procedurilor pentru achiziţia serviciului 
de proiectare şi a lucrărilor de execuţie pentru realizarea "ELEMENTULUI 
ARHITECTURAL SPECIFIC JUDEŢULUI BACĂU PENTRU 
PERSONALIZAREA / VIZUALIZAREA/ MARCAREA PRINCIPALELOR 
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INTRĂRI ÎN JUDEŢ PE DRUMURILE NAŢIONALE ŞI DRUMURILE 
JUDEŢENE" 

   Iniţiator: d-na. Angela Bogea - vicepreşedinte Cons. Jud. Bacău  
                                                                                                      
  7. Proiect de hotărâre privind  constituirea comisiei de evaluare a candidaţilor şi a 
proiectelor de management la concursul de proiecte de management organizat pentru 
ocuparea funcţiei de director la Biblioteca Judeţeană "C Sturdza" Bacău.  

   Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte Cons. Jud. Bacău 
 
 8.  Diverse. 
                Proiect de hotărâre privind declararea zilei de 10 iunie ca ZIUA    
ABSOLVENTULUI. 
              

      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă  au 
observaţii la ordinea de zi.   
 
      Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi  şi se aprobă în unanimitate. 

 
          ◄ Se  trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al 
şedinţei din data de 28 aprilie 2007 şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Elena 
Cătălina Zară. 
 
      ♣ D-ra. Elena Cătălina Zară, secretar al judeţului: Potrivit prevederilor art.42 
alin.(5) coroborat cu alin. art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre aprobare, procesul-
verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai sus menţionate, rugăm 
pe d-l. preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei Consiliului 
judeţean Bacău din data de 28.04.2007. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la procesul verbal prezentat. 

 
      Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi se 
aprobă în unanimitate. 
 
     ♣  Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei secretar al 
judeţului Zară Elena Cătălina  pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind  ocuparea unui post vacant de consilier judeţean. 
 
      Domnul Romedea Gheorghe depune jurământul pentru funcţia de consilier 
judeţean. 

   
      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 validarea mandatului de consilier judeţean. 
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      ♣ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnişoarei Zară Elena 
Cătălina pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  
aprobarea şi finanţarea proiectului "Lansarea albumului fotografic de promovare a 
imaginii judeţului Bacău, intitulat: Mărturisiri. Bacău, o identitate europeană. 

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt dator cu câteva precizări înainte de a vă 
întreba dacă sunt interpelări. În primul rând este de la sine înţeles, că întreg Consiliul 
judeţean, va fi invitat şi acum oficial, şi printr-o invitaţie scrisă, la lansarea de la 
Tescani pe data de 5 iunie. De ce 5 iunie?, pentru că atunci este liberă data în 
calendarul Nadiei Comăneci. Şi pentru că veni vorba de Nadia Comăneci, ea va fi cea 
care va lansa acest album, şi va fi şi pe coperta acestui album. Peste 80% din suma pe 
care o aprobăm astăzi, este destinată încheierii contractului cu Nadia Comăneci, pentru 
folosirea tuturor drepturilor de imagine, pe care dânsa le deţine prin firma de 
impresariat, cu menţiunea că a avut solicitarea expresă aceeaşi, pe care a avut-o şi la 
contractul de publicitate încheiat cu RAFO Oneşti, ca suma pe care o va încasa să fie 
donată unei case de copii, sau unui orfelinat din judeţul Bacău. Nu am nici un motiv să 
pun la îndoială bunele intenţii ale celei mai mari ambasadoare a României pe toate 
meridianele. Vor fi invitate aproximativ 200 de persoane, foşti prefecţi, foşti preşedinţi 
de consiliu judeţean, foşti primari, foşti deputaţi, foşti senatori, oameni care au 
însemnat ceva în istoria judeţului Bacău, cred că va fi un moment important. Este o 
lucrare pe care noi am aprobat-o aici, este realizată  exclusiv din fondurile Consiliului 
Judeţean Bacău.  Este o lucrare de care   judeţul Bacău are nevoie.  
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
 
      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, indiscutabil, 
aşa cum aţi afirmat şi dumneavoastră, Nadia Comăneci este poate cel mai mare 
ambasador pe care l-a avut România vreodată. Însă  nu pot să nu observ, că aprobăm 
un buget care pentru judeţul Bacău, aşa cum spunea doamna vicepreşedinte Bogea este 
făcut din firimituri pe la  rectificări din cei de  la masa bogaţilor, iar suma este destul 
de mare pentru a nu şti care sunt rezultatele acestei activităţi. Poate fi o activitate de 
această valoare de 800 şi ceva de mii de roni ? care se termină la ora 12 noaptea, şi a 
doua zi să nu percepem nici un rezultat al acestei activităţi. De aceea ar fi fost mai 
interesant şi mai bine, să ne gândim. Sau mai bine să vedem şi noi macheta, proiectul 
acestei cărţi, "Mărturisiri". Sincer vă spun, un profesor de filozofie şi de sociologie 
dublu licenţiat, aseară îmi spunea, cuvântul "mărturisiri" nu poate spune decât ceva 
trist. Este cazul să ne detaşam de acest aspect bacovian al judeţului Bacău şi să 
încercăm, poate putem modifica ceva prin consultări, poate s-au făcut comisii şi poate 
au ajuns la vreun rezultat. Mi se părea normal să vedem şi noi o machetă a acestui 
produs care a costat un miliard jumătate. 
     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci în primul rând acţiunea nu va dura până la 12 
noaptea. Este o acţiune care se preconizează a se face  în maxim în 3-4 ore începând de 
la ora 11,00-12,00 cu finalizare la ora 15,00-16,00. Deci nu vă imaginaţi cine ştie ce. 
Am ieşit din municipiul Bacău pentru a pune în valoare un alt edificiu cultural 
important al judeţului Bacău, Casa memorială "George Enescu" de la Tescani. Dacă 
dumneavoastră consideraţi că nu este necesară prezenţa Nadiei Comăneci nici în acest 
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album, nici la lansare, vă puteţi exprima această opţiune printr-un vot împotrivă, şi 
sigur că atunci pică tot acest montaj. Vis-a-vis de titlul acestei lucrări, de macheta 
acestei lucrări, şi ce trebuie să conţină această lucrare, a fost făcut un caiet de sarcini pe 
care l-am aprobat inclusiv în consiliul judeţean, a fost şi o dezbatere publică organizată 
în ziua de 23 decembrie cu ce trebuie să conţină acest album, nu a fost făcut în secret. 
El acum practic este în tipografie şi responsabilitatea îmi aparţine şi mie şi firmei care 
a lucrat acest album, cu menţiunea că acel caiet de sarcini după care a lucrat firma şi a 
câştigat licitaţia, a fost aprobat aici, şi dezbaterea publică pe ceea ce trebuia să  conţină 
această lucrare a fost făcută. Sigur că nu va fi albumul perfect, sigur că este contestată 
înainte de a apare, dar îmi asum aceste lucruri. Oricum este mult mai mult decât ce a 
fost până acum. Adică nimic. Sper să fie ceva bun, care să dăinuie pe cel puţin 4-5 ani 
şi să reprezinte judeţul Bacău pe următorii 4-5 ani şi toate oficialităţile acestui 
municipiu şi acestui judeţ să se poată mândri cu această realizare. Sigur vor fi critici, 
vor fi comentarii, pentru că nu am văzut încă lucrarea perfectă, şi nu cred că o 
atingeam eu acum. Este o observaţie cu titlul "Mărturisiri", ne-am asumat acest lucru. 
Poate să vină un alt profesor licenţiat în sociologie şi să  spună că este foarte nimerit 
acest titlu. Nu vreau să intru într-o polemică de acest gen. Subiectul proiectului de 
hotărâre de astăzi este în primul rând alocarea unei sume de bani pentru lansarea 
acestui album, care, am spus de la început, că peste 80%  sunt întregul unui contract 
care îl vom încheia cu firma de impresariat a Nadiei Comăneci, care ar fi făcut 
precizarea şi o fac şi eu public şi nu fac un secret din acest lucru, toţi banii vor merge 
către o casă de copii din judeţul Bacău. Sigur că va fi la alegerea dânsei. Dacă vrem să-
i cumpărăm drepturile de imagine şi să înţelegem că este absolut necesară prezenţa 
dânsei în acest album. Dacă cineva crede că-i poate cere acest lucru Nadiei Comăneci 
să nu solicite acest efort financiar din partea Consiliului judeţean, care până la urmă tot 
în judeţul Bacău rămâne, este liber să o facă. Să contacteze firma de impresariat şi să 
înceapă o discuţie, care la mine a durat 3 luni. Am avut bunul simţ să nu încerc să-i 
sugerez că având în vedere, că este un album al judeţului Bacău de unde a plecat, să nu 
perceapă un onorariu, atâta timp cât toţi banii vor fi donaţi unei case de binefacere din 
judeţul Bacău. Nu am motive să nu dau credit Nadiei Comăneci. Eu o situez mai presus 
de orice suspiciune financiară sau de alt gen. Nu ştiu alte amănunte picante să va dau, 
legate de această manifestare, doar doamna Gabriela Vrânceanu Firea care şi ea este o 
băcăuancă de-a noastră, reprezentativă la nivelul mass-mediei naţionale, va veni şi va 
modera, sau va prezenta, sau va conduce lansarea acestui album, întreaga manifestare. 
Repet, nu mai mult de 3 ore nu va fi o acţiune care să aibă un efect imediat a doua zi, 
este o acţiune în timp, şi eu cred că Nadia Comăneci deja prezentă pe coperţile acestui 
album înseamnă mai mult decât ne putem imagina astăzi. Şi când spun acest lucru, mă 
gândesc la orice librărie din orice colţ al lumii. De fapt eu o să ţin şi cuvântul de 
deschidere acestei lucrări, mi-am argumentat şi dacă este cazul să-mi argumentez 
tendinţa de a mă îndrepta către Nadia Comăneci, nu cred. Amintiţi-vă anul 1976 (eu nu 
ştiu, pentru că aveam un an), dar sunt foarte mulţi din această sală, când nu exista 
internet, nu exista telefon mobil, nu existau mijloacele de comunicare de astăzi, şi toţi 
din Noua Zeelandă şi până în America de Sud, din Asia şi până în Africa, toată Europa, 
America de Nord, trimiteau fel de fel de vederi, scrisori, şi scriau doar atât Nadia 
Comăneci, România, Europa sau Bacău. Dar cam asta era destinatarul. Aşa s-a 
popularizat cel mai bine numele judeţului Bacău şi cred că nu este cineva mai potrivit 
să ducă imaginea sau ponderea de imagine a acestui album. Cu toate riscurile, şi fac 
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această afirmaţie astăzi, cu toate riscurile la care mă pot expune, nu cred că puteam 
identifica alt obiectiv turistic sau altă personalitate care să deţină ponderea de imagine 
în acest album.  
      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Nu ştiu, şi spre ruşinea mea, dar vă propun, dacă 
tot facem ceva, să fie până la capăt, dacă doamna Nadia Comăneci are titlul de  
cetăţean de onoare al judeţului Bacău. Şi dacă nu, vă propun acum, ca la o şedinţă 
extraordinară  până la data de sau la o proximă şedinţă ordinară sau extraordinară, să-i 
acordăm titlul de cetăţean de onoare al judeţului. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, este o propunere normală, a mai fost făcută 
această propunere. Nu există titlu de cetăţean de onoare a judeţului, doar al 
municipiului şi al municipiului Oneşti. La judeţ nu l-am înfiinţat, trebuie să-l înfiinţăm, 
îl putem înfiinţa, am picat acuma dintr-o extremă în alta. Da, reţin propunerea. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, într-adevăr ne-a surprins pe 
toţi, chiar şi pe colegii mei din comisia de cultură ne-a surprins suma aceasta atât de 
mare, şi când am văzut că este vorba de cei 630 de milioane de lei pentru Nadia 
Comăneci chiar s-a ridicat o singură problemă. Fiind băcăuancă, era normal să aibă 
chiar ea onoarea de a lansa această carte nu să o plătim cu aproape 20 de mii de euro. 
Ceea ce ne-aţi spus dumneavoastră că a spus că va dona aceşti bani la o casă de copii, 
probabil că în contractul pe care îl va face consiliul judeţean cu această instituţie de 
impresariat să fie stipulat în contract această sumă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: A cerut dânsa expres şi am spus acest lucru, ca să 
evit un moment penibil de a spune că dânsa nu ştiu ce trebuia să facă. Deci a spus de la 
început, a spus şi dânsa, am spus şi în presă, nici un leu din ce va încasa Nadia 
Comăneci, ( acum nu vreau să facem un subiect că se poate răstălmăci foarte mult pe 
acest subiect), deci un leu nu va merge în contul personal al  Nadia Comăneci, vor fi 
donaţi, (aşa cum a făcut şi cu RAFO Oneşti), vor fi donaţi unei case de binefacere din 
judeţul Bacău. Orice alt comentariu pe această temă, mi se pare deja aberant. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Era bine dacă era precizat, chiar în expunerea de 
motive sau în raport. 
      ♣  Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi dacă am precizat eu aici verbal?  
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Da, e bine dar să fie stipulat în contract. Pentru 
că este o sumă destul de mare. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, ce vorbesc aici, îmi asum 
public şi are aceeaşi valoare juridică cu ce mi-aş asuma în scris. Pentru că este 
înregistrat, este proces verbal, aveţi încredere că ştiu ce vorbesc. Am şi spus-o, am spus 
şi în declaraţia de presă şi o spun şi acum. Repet, ce vorbesc la microfonul acestei 
şedinţe, are aceeaşi valoare juridică. Dacă nu se va stipula acest lucru în contract, sunt 
pasibil de orice. 
      ♣ Dl Pocovnicu Constantin, consilier:  Nu vreau să intru în detalii, dar probabil că 
marea majoritate dintre noi cunoaşte faptul că o personalitate mondială de anvergura  
Nadiei Comăneci participă la evenimente unde este solicitată în anumite condiţii de 
marketing, în anumite condiţii de imagine şi, probabil, ca şi la alte personalităţi, nu 
poate să vină şi să spună că … vin gratuit acolo, pentru că este o strategie care este în 
spate la toată această acţiune. Pe de altă parte, aş vrea să exprim un punct de vedere 
personal, şi aş vrea să nu diluăm importanţa unui album de prezentare a Bacăului care, 
la această dată, nu există. Este o pată de ruşine şi vreau să ne asumăm acest lucru, 
pentru imaginea judeţului Bacău, că nu avem o asemenea carte de vizită. Nu cred că e 
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cazul să ne ascundem în acest moment, după sintagme de genul că bugetul anul acesta 
este mic, anul trecut a fost mic, cu siguranţă la anul va fi mic, cu siguranţă în anii 
viitori va fi făcut tot din firimituri, ideea este, că pentru imaginea Bacăului, putem face 
eforturi financiare care presupune realizarea unui album. Cât despre prezenţa Nadiei, 
nu cred că mai este cazul să comentăm cât de potrivită este alegerea ei, sau cât de 
nepotrivită. Ideea este că, şi aş vrea să concluzionez acum, pentru actualul Consiliu 
judeţean, în formula care ne aflăm aici, s-ar putea să fie una dintre singurele iniţiative 
duse la capăt, care peste un an de zile când nu vom mai fi în această echipă, va rămâne 
o iniţiativă vizibilă, pentru mandatul pe care l-am făcut patru ani. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, a existat 
această reţinere în comisia de cultură, dar înţeleg acum precizarea făcută de domnul 
preşedinte, care lămureşte lucrurile care erau în suspans ca să zic aşa. Situaţia se 
referea tot la sumă. În condiţiile în care această sumă este donată unui cămin, cred că 
nu mai poate fi, această reţinere, nici a comisiei noastre în legătură cu aprobarea 
acestui proiect. Am participat la comisia consultativă atunci când s-a discutat proiectul 
acestui album. S-au făcut un număr de observaţii şi după informaţiile pe care le am, s-
au corectat, şi s-au introdus, propunerile care au fost utile pentru acest album. Pe cât 
posibil. Sigur nu cred că trebuie reţinut numai culpa dacă v-a exista a preşedintelui, 
pentru că a existat o comisie, iar Consiliul judeţean a aprobat această chestiune. 
Trebuie să ne asumăm toţi această responsabilitate, pentru că este nevoie de o 
asemenea carte, şi trebuie să considerăm că este foarte utilă pentru judeţul Bacău. Deci 
reţinerea precizez încă odată, s-a referit la destinaţie. În legătură cu locaţia unde va fi 
făcută acţiunea, am o mică observaţie: Sala de concerte de la Tescani nu are mai mult 
de 40 de locuri dacă se face afară şi intră 200 de oameni înseamnă că trebuiesc luate 
măsuri că dacă plouă, acţiunea nu poate avea loc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Preconizăm, mizăm pe o vreme favorabilă, şi 
credeţi-mă că nu cunosc astăzi decât 30% din ce va însemna ziua de 5 iunie. Dar 
mizăm pe o vreme favorabilă, şi dorim să se facă afară, unde se organizează concerte. 
În spate. 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Deci  în aceste condiţii noi comisia de cultură am 
dat avizul favorabil, dar aveam această reţinere. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aţi văzut şi diferenţa de la 630 până la 810 sunt 
destinaţi unei acţiuni de ţinută. Pentru că noi Consiliul Judeţean Bacău suntem gazdele, 
noi cei 37 de consilieri de aici, vom avea peste 150 de invitaţi. V-am spus cam care va 
fi profilul celor invitaţi, teoretic am putea sări şi de 200, dar de la două sute nu mai 
încăpem acolo ş nu va mai putea fi o acţiune de ţinută. Îmi asum acest album, în 
măsura în care de acest album au venit mult mai mulţi consilieri cu propuneri şi în 
şedinţă, şi în afara şedinţei, de doi ani, nu am reuşit să o punem în practică, am reuşit 
acum, s-a făcut o dezbatere publică în luna decembrie, s-a elaborat un caiet de sarcini 
care nu numai că a fost publicat în Monitorul oficial, a fost aprobat şi în Consiliul 
judeţean. Cum să spun, oricine credea că are ceva bun de adăugat în acest album putea 
oricând să bată la uşa preşedintelui Consiliului judeţean aşa cum a făcut-o de atâtea ori, 
şi să vină cu orice fel de sugestii şi orice fel de completare. A veni astăzi şi a spune, hai 
domnule să mai punem nu ştiu ce şi nu ştiu cum acum, când lucrarea este la tipografie 
şi mai sunt 3 săptămâni până la eveniment, zic eu că ar arunca în aer tot proiectul. Sunt 
pregătit şi pentru această formă de protest dar, nu cred că este cazul, pentru că toţi am 
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fost de acord că avem nevoie de această lucrare. Şi eu cred că va ieşi o lucrare cât se 
poate de bună. Lucrarea perfectă nu am pretenţia că vom atinge.  
      ♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Domnule preşedinte stimaţi colegi, vă propun ca 
o sinteză acestui album în formă digitală să fie pe pagina web a Consiliului judeţean 
încă de la momentul trecerii la imprimarea ei în tipografie, pentru ca lumea care 
accesează pagina noastră, să cunoască iniţiativa noastră, şi acest proiect. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu voiam ca tot ce propuneţi dumneavoastră aici, 
să se întâmple după data de 5 iunie. Acest album nu-l voi vedea nici eu nici pe data de 
4 iunie. Vreau să fie o surpriză chiar şi pentru mine, cu excepţia copertei şi câtorva 
poze care le-am văzut, a machetei şi a cuvântului pe care l-am redactat, fără poza mea 
ca să nu apară discuţii şi comentarii. Am avut această solicitare ca până pe 4 iunie să 
nu îmi parvină nici un exemplar şi să facem un eveniment din acest lucru. După 5 iunie 
orice formă de lansare şi promovare acestui album să fie pe pagina de internet. Am 
primit solicitarea aceasta pentru că lansarea să fie o surpriză şi să  fie  făcută de către 
Nadia Comăneci. Cred că ar atenua din prezentarea albumului până atunci dacă ar 
apărea. 
      ♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: O variantă pentru pagina web, cred că trebuie 
gândită de aceeaşi oameni, dar după 5 iunie. 
      ♣ Dl Pricope Corneliu, consilier: Domnule preşedinte am o întrebare pentru o mai 
completă informare. Din banii cei rămaşi s-a hotărât tipărirea exemplarului într-un 
anumit tiraj sau urmează de acum? Care este tirajul de producţie al acestui exemplar? 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: 2500 de exemplare. Vedem ce economii se vor 
face şi la această acţiune şi la album, dacă se vor face, şi banii îi putem discuta. 
Inclusiv la această acţiune se pot face economii, la această acţiune de 810 milioane. 
Ştiţi că am avut aceste surprize plăcute şi la revelion şi la Crăciun, întotdeauna am 
prins suma mai mare pentru a avea posibilitatea să facem un lucru bun.  
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte stimaţi colegi, am vorbit de 
lansare, dar m-ar interesa să ştim costurile realizării acestui album.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să vă dau colecţia unui ziar şi o să aflaţi toate 
aceste amănunte. Dacă nici de acest album nu se mai ştie  şi de costurile lui...?! 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Să reamintim aceste sume. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să vă dau suma finală. Până acum în afara 
avansului nu s-a cheltuit nici un leu, chiar a fost nevoie de suplimentarea  numărului de 
pagini, ceea ce a necesitat  un adiţional de aproximativ 60 de milioane dacă asta este o 
sumă mare, şi de aceea aş vrea să prezint suma finală la sfârşit inclusiv cu lansarea. Şi 
atunci cine va dori să facă din acest subiect un subiect va avea o sumă fixă de două 
miliarde jumătate sau două, sau trei miliarde ca să vorbească în cunoştinţă de cauză şi 
să nu fie expus unor critici nefondate.  

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

se aprobă în unanimitate. 
 

      ◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind   
asocierea Judeţului Bacău cu Municipiul Bacău, prin autorităţile lor deliberative, în 
vederea finanţării şi realizării în comun a acţiunii culturale "Julio Iglesias -Romantic 
Classics"- în judeţul Bacău. 
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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. 
 

      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Am să fac şi aici nişte precizări, este un prim pas 
şi nicidecum ultimul, în limita posibilităţilor pe care ni le va permite eventualul 
contract care se va încheia între firma de impresariat consiliul local şi consiliul 
judeţean, deci trei parteneri în acest proiect, contractul va ajunge la cunoştinţa fiecărui 
consilier judeţean, în măsura în care ne va permite contractul. Adică o dischetă şi atât. 
Pentru că sunt nişte clauze de confidenţialitate care nu le pot eu negocia, şi nu le-am 
impus eu. Vor fi din câte am înţeles. Noi astăzi  aprobăm doar asocierea cu Consiliul 
Local Bacău, nicidecum aprobarea concertului. Eventual dacă tot aprobăm asocierea cu 
Consiliul Local al municipiului Bacău, putem vota pentru sau împotriva acestei 
asocieri sau pentru sau împotriva organizării unui asemenea eveniment, important 
cultural pentru judeţul Bacău. Am văzut comentarii în presă, inclusiv astăzi, că bugetul  
acestei acţiuni ajunge undeva la 385 de mii de euro, aşa este, dar numai că aceste 
calcule care au fost făcute, sunt ori rău voitoare ori în necunoştinţă de cauză. Am 
precizat şi în conferinţa de presă, şi în şedinţa de consiliu judeţean, că nu vom susţine 
mai mult de 35-40% din bugetul acestei manifestări, în proporţii egale noi, şi consiliul 
local. Din ce estimez eu astăzi ar fi undeva în jurul sumei de 70 de mii de euro 
consiliul judeţean, şi 70 de mii de euro consiliul local. Sigur că având în vedere că în 
judeţul Bacău sunt în continuare 500 de km de drum judeţean care au probleme, poate 
părea deplasată o asemenea propunere sau poate fi foarte mult comentată oportunitatea 
organizării unui asemenea recital. Avem de optat. Oricum cu 70 de mii de euro nu vom 
asfalta cei 500 de km de drum judeţean, acest drum îl vom asfalta tot pe fonduri 
europene pe care avem pregătită documentaţia şi nu vreau să picăm în fel de fel de 
comentarii de acest gen, cu bugetul prea sărac. Este oportun sau nu este oportun pentru 
imaginea judeţului. Chiar astăzi urmăream ştirile, dimineaţă, şi vedeam că în acest 
week-end în Bucureşti se întâmplă un eveniment auto, ca să-i spun aşa, un concurs de 
formula 3 la care primăria municipiului Bucureşti este organizator şi care blochează o 
sumă importantă de ordinul milioanelor de euro pentru organizarea acestui festival. De 
ce face acest lucru? pentru imaginea capitalei  României. Nu pentru că Bucureştiul nu 
are în continuare probleme de rezolvat. Le are în continuare. Dar este importantă şi 
organizarea unui asemenea raliu sau un asemenea eveniment. Trebuie să optăm, dacă 
credem că efortul este prea mare, putem să renunţăm la această acţiune. Eu am primit 
această solicitare şi am considerat necesar să o supun atenţiei dumneavoastră, nu am 
supus-o astăzi, am supus-o încă în urmă cu o lună şi jumătate. Repet este primul şi nici 
de cum ultimul pas, urmează un contract care va fi aprobat de fiecare consilier judeţean  
în parte, încercând să respectăm clauzele de confidenţialitate, care există nu numai la 
Julio Iglesias ci la marea majoritate a artiştilor de calibru. 
      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, mă văd nevoit 
ca partizan acestei idei, în şedinţa trecută  m-am exprimat public că ar fi o mare onoare 
pentru judeţul Bacău, şi acum aud că am fost nominalizaţi înaintea rivalilor de la Iaşi 
ca judeţ de importanţă în zona Moldovei. Să facem o precizare. Suma în ansamblul ei 
nu este mare. Printr-un contract negociat perfect se pot recupera chiar cei 385 de mii de 
euro la un preţ destul de rezonabil al biletului. Eu cred că pentru o aşa manifestare un 
milion de lei ceea, ce înseamnă 30 de euro, la o capacitate de 10 mii de locuri la 
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stadionul municipal Bacău, ar recupera în totalitate suma propusă după asociere cu 
consiliul local în vederea acestui spectacol.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să intrăm în amănuntele acestei discuţii când, 
domnule Bunea, o să fiţi invitatul meu special la negocieri. Nu cred că vom avea 
posibilitatea să intrăm  într-un asemenea calcul, nu este o acţiune din care consiliul 
judeţean să câştige strict financiar, este o acţiune din care consiliul judeţean, primăria 
Bacău şi judeţul Bacău, trebuie să câştige ca imagine. Organizatorul acestui concert nu 
va ceda drepturile pentru vânzarea biletelor şi pentru drepturile de publicitate. Este o 
chestiune care se poate constitui şi o comisie care să participe la aceste negocieri, mor 
discuţiile din start. Pentru că cei care aduc firma de impresariat şi îl aduce pe Julio 
Iglesias la Bacău, ei trebuie să-şi recupereze cheltuielile, ei riscă banii, noi nu riscăm 
banii, pentru că pe ei îi costă 385 de mii de euro, iar aceşti 140 de mii sunt o parte din 
cei 385 de mii pe care dânşii trebuie să-i recupereze.  Dar oricum veţi vedea contractul 
şi dacă vreţi, eu o să vă şi invit la discuţii cu firma de impresariat. Oricum mai sunt 
paşi. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte aţi specificat bine că şi eu 
am avut nişte discuţii cu câţiva consilieri de la consiliul municipal, şi au precizat şi 
dânşii că era vorba de o sumă  de 70 de mii de euro pentru fiecare parte. Atât consiliul 
local 70 de mii cât şi consiliul judeţean. Întrebarea sună în felul următor: De la 140 de 
mii şi până la 385 de mii suma este mare şi nu ştiu cine suportă această diferenţă? 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O suportă cealaltă parte contractantă, firma de 
impresariat care îşi poate recupera aceste cheltuieli sau nu. Deci noi dacă nu venim cu 
această sumă de 140 de mii de euro, concertul la Bacău nu este atractiv. Pentru că nu-şi 
poate recupera banii din bilete. Ridică preţul biletelor şi nu se vor mai vinde. Cel puţin 
aşa este percepţia dânşilor despre zona Moldovei.  
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Deci aici se vorbeşte doar de bugetul alocat, 
bugetul evenimentului. Nu se discută de banii alocaţi de  consiliul judeţean. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Încă nu pentru că ar fi greşit din partea mea să 
spun 70 de mii sau 80 de mii sau 60 de mii. Oricum ei şi-au făcut calculele şi fără un 
sprijin din partea autorităţii locale, nu vin aici să facă acest concert pentru că nu-şi 
recuperează banii. Pentru că la Timişoara se poate vinde un bilet cu 60-70-80 de euro 
sau 50 de euro, cel mai ieftin, la Bacău s-ar putea să fie o problemă. Asta este percepţia  
dânşilor.  
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Deci bugetul care îl avem noi acum în faţă de 385 
de mii de euro este făcut de acea agenţie de impresariat. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Exact şi va fi detaliat. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Deci este făcut de dânşii nu de nimeni altcineva.  
     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, de dânşii, care conţine onorariul, securitate, 
conţinea chirie stadion care va pica având în vedere că intră şi consiliul local aici. Sunt 
multe.   
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Am înţeles, probabil că la următoarea şedinţă o să 
apară şi la noi la mapă care este bugetul şi cheltuielile. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O să apară şi bugetul şi contractul. Contractul s-ar 
putea să apară numai pe 37de dischete. Are nişte clauze de confidenţialitate pe care o 
să trebuiască să ni le asumăm fiecare în parte. Nu ştiu cum voi regla această problemă 
astfel încât să împac şi transparenţa şi confidenţialitatea pe care o solicită cealaltă parte 
contractantă. Sunt anumite clauze pe care trebuie să le înţelegem. 
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      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Ştiu că sunt anumite cheltuieli care trebuiesc puse 
din buzunar fără acte. Dar... tocmai de asta. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci diferenţa de la 140 la 385 şi-o recuperează 
(speră) din vânzarea biletelor şi din publicitate. Numai că vânzarea biletelor în această 
zonă, ridică probleme pe care nu le ridică la Sibiu, la Timişoara, la Constanţa, în plin 
sezon estival sau în Bucureşti, care nu mai discutăm. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Deci precizez, nu cred că ştie cineva împotrivă că 
vine Julio Iglesias la Bacău, dar se discuta de suma aceasta exorbitant de mare. Nu ştiu 
dar mie mi s-a părut foarte mare. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu s-a discutat niciodată că noi vom acoperi 
această sumă în totalitatea ei. Nu, suntem coparticipanţi. 
      ♣ D-na Lungu Tudoriţa, consilier: Domnul preşedinte, vreau să-i pun o întrebare 
domnului Dogaru. Am înţeles că informaţia Bacăului a făcut un sondaj de opinie, câţi 
locuitori ai Bacăului s-au dovedit a fi interesaţi de acest spectacol, asta, aşa ca să ştim 
şi noi pentru că nu ştiu dacă am avea imaginea bună dacă ne-am trezi cu stadionul gol. 
Mă întreb atunci imaginea care ar fi? Ce informaţii aveţi domnul Dogaru? 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Recunosc că nu ştiu ce anume vorbiţi. Este 
ziarul meu dar nu mă implic în această activitate. 
      ♣ D-na Lungu Tudoriţa, consilier: Interesant. Dumneavoastră sunteţi de regulă 
foarte interesat de banii consiliului judeţean. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Nu ştiu dacă a fost o asemenea întrebare în 
ziarul informaţia. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, a fost vot pe site. Şi sondajul de opinie are 
doza de subiectivism. Dar un sondaj pe site.  
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Eu nu cred că stadionul va fi gol. Probabil dacă 
ar fi venit Julio Iglesias cu băiatul dânsului, probabil că ne trebuia un alt stadion. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Substratul este altul domnule consilier, că 
dumneavoastră aveţi o oarecare indulgenţă faţă de consiliul judeţean în ultimele două 
luni. A mai sugerat doamna consilier Lungu în şedinţa trecută. 
      ♣ D-na Lungu Tudoriţa, consilier: Nu, domnule preşedinte, de data asta nu. Era 
interesant să ştim dacă s-a făcut un sondaj şi dacă oamenii sunt interesaţi de acest 
spectacol. Asta am vrut să ştiu domnule preşedinte. Nu am vorbit gratuit. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu . Nu s-a făcut. Dar oricum pentru mine nu este 
un reper foarte important votul pe site. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Doamna Lungu, eu vă pot preciza un singur 
lucru. Dacă un cântăreţ de muzică uşoară sau populară poate aduna până la 4-5 mii de 
oameni, nu cred că  Julio Iglesias nu poate aduna 50-60 de mii. Deci firma probabil şi-a 
făcut un calcul şi sunt siguri.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Exact, noi omitem nişte chestii economice. Este 
pur şi simplu o afacere pentru firma de impresariat care şi-a fixat 4 locaţii sigure. 
Constanţa Timişoara, Sibiu, Bucureşti. Şi-au făcut un buget de un milion şi jumătate pe 
care încep să şi-i recupereze din vânzarea biletelor, din publicitate, din fel de fel de 
mijloace legale. Nu ştiu dacă se va face sau nu se va face, dar oricum dacă se va face 
va fi o surpriză. Vor veni mai mulţi oameni la un concert plătit decât la un concert 
neplătit, organizat vreodată în municipiul Bacău. 
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      Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
se aprobă în unanimitate. 

    
      ◄ Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul doamnei director 
Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind  
abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.150/29.11.2005 şi aprobarea dării în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău a terenului în suprafaţă de 
4827,75 mp, situat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, necesar realizării 
obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal 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 Huluţă Ghiorghe, consilier:  Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu vis-a-vis 
de acest proiect am avut întotdeauna o poziţie contra acestui proiect, din 2005 când a 
venit ideea spitalului  municipal nu am fost de acord  cu amplasamentul acestui spital 
municipal. Terenul noi l-am dat odată. Acum nu facem alt ceva decât să abrogăm şi 
terenul rămâne dat, dar numai se schimbă destinatarul. În loc de Autoritatea de 
Sănătate Publică o să dăm la Consiliul local. Nu pot să mă abţin şi să nu spun că se 
încurcă toate traseele Spitalului judeţean. Deja noi în şedinţa  trecută  votasem acea 
extindere a urgenţelor de la Spitalul judeţean. Din nou trebuie alte intrări, alte 
poziţionări, deja traseul desparte Spitalul judeţean în două, pavilionul central de 
celelalte pavilioane, îngrămădirea celor două spitale, de cetăţeanul nu o să ştie unde să 
ajungă pentru că o să fie o confuzie ba că este Spital judeţean, ba că este Spital 
municipal. Vor fi secţii în Spitalul municipal şi nu vor fi în Spitalul judeţean, şi invers. 
Locaţia susţin că este proastă. Însă pentru a nu fi acuzaţi noi, consiliul judeţean că 
blocăm o aberaţie a  lui Stavarache şi că acest spital nu aduce nimic bun, dar nu  vrem 
să blocăm o acţiune a consiliului local, eu votez să se dea acest teren, dar să fim cu 
ochii pe construcţia acestui spital ca dintr-o participaţiune publică să nu se transforme 
într-un spital privat, pentru că sunt convins, consiliul local din resursele proprii nu va 
putea duce la bun sfârşit acest proiect şi atunci trebuie asociaţie cu capital privat. Aşa 
se va duce acest spital în domeniul privat. Dar să fim atenţi, măcar să punem o condiţie  
sau să urmărim ceea ce se întâmplă. Sunt pentru a da terenul să nu blocăm un proiect al 
consiliului local, că vom fi judecaţi de cetăţenii Bacăului. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, fiecare este responsabil de ce spune, oricum 
construcţia unui spital nu poate fi o aberaţie, este riscant să spui aşa ceva. Poate locaţia 
este chinuită. Noi am dat acest teren Autorităţii de Sănătate Publică în anul 2005, 
Guvernul României a cheltuit bani pentru un studiu de fezabilitate care indică 
oportunitatea ridicării acestui spital în acea zonă, în schimb Guvernul României nu 
finanţează acest edificiu, automat dacă vrem să se construiască acest spital, trebuie să-l 
dăm autorităţii locale în speţă Consiliului Local Bacău, pentru a avea posibilitatea 
legală a cheltuirii sumelor de bani, alocate acestui obiectiv. Deci nu putem spune că a 
construi acest spital este o aberaţie.  Studiul de fezabilitate a luat în calcul şi viitorul 
flux care va fi în curtea  actualului spital judeţean. Studiul de fezabilitate indică 
oportunitatea înfiinţării acestui spital. Noi nu avem motive foarte multe să ne opunem. 
      ♣ Dl Huluţă Ghiorghe, consilier: Sunt de acord să-l dăm. Chiar am propus să-l 
dăm să nu-i blocăm, dar să-i urmărim cum se construieşte şi cum se încurcă. 
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte; Haideţi să dăm o notă de seriozitate la acest 
subiect. Până acum am vorbit şi de Nadia Comăneci şi de Julio Iglesias şi de nu mai 
ştiu ce, haideţi că este un subiect important. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu ca cetăţean al 
judeţului Bacău, nu pot decât să mă bucur că Bacăul va avea două spitale judeţene şi 
un Spital municipal. Ce nu am înţeles eu din această expunere de motive, este faptul că 
s-a aprobat prin Hotărâre de Guvern construirea unui Spital judeţean din fonduri 
guvernamentale, şi că locaţia pe care noi am dat-o prin hotărârea anterioară, nu a 
corespuns cerinţelor construirii unui Spital judeţean. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu, staţi. Domnule consilier staţi că le-aţi 
mixat puţin. Noi nu am alocat, exceptând această suprafaţă, noi nu am alocat altă 
suprafaţă de teren. Spitalul judeţean de care spuneţi dumneavoastră în strategia 
naţională cu fonduri guvernamentale (amplasamentul) este aprobat tot de consiliul 
local în „oborul de vite”. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Eu vreau să vă spun că iniţial, Spitalul judeţean 
aprobat prin hotărâre de guvern şi prin lege a fost pe locaţia pe care noi dăm acum 
terenul în administrare. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu nu ştiu acest lucru. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Problema a fost ulterior. Pentru că s-a dorit să se 
inducă populaţia din Bacău, că se face un Spital municipal, din fonduri 
guvernamentale, iar acum, lucrurile sunt foarte clare: avem un Spital judeţean existent, 
avem finanţare pentru încă un Spital judeţean, şi acum se doreşte construirea unui 
Spital municipal pe fondurile Consiliului Local Bacău. Este foarte clar. Acum sunt 
discuţii privind locaţia. Este problema consiliului local, ce doreşte să facă acolo. Este 
problema lor cum îşi prioritizează investiţiile, deşi construcţia unui Spital municipal 
ridică probleme deosebite. Eu vreau să mai ridic o problemă pe Legea 50. Pentru că 
vor fi probleme de a da autorizaţia de construcţie pentru că acest teren este în 
administrare, şi la Legea 50 pentru condiţiile de proprietate pentru care se dă 
autorizaţia de construcţie, administrarea nu este trecută. Dar este treaba consiliului 
local. Eu ca şi dumneavoastră voi vota pentru, pentru că m-aş bucura să existe 3 spitale 
în municipiul Bacău.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O singură precizare am de făcut. Eu nu am ştiut 
niciodată în mod oficial şi vă mărturisesc că şi neoficial, că pe amplasamentul pe care 
l-am aprobat în 2005 şi îl aprobăm şi astăzi, a existat vreodată intenţia construirii unui 
nou Spital judeţean. Nu ştiu.  Repet nici oficial, nici neoficial. Dar asta este o precizare 
care trebuie spusă. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Aceiaşi problemă care a ridicat-o domnul consilier 
Huluţă, că circulă zvonul prin oraş că neexistând la consiliul local fonduri pentru 
construcţia unui Spital municipal va intra într-un  parteneriat privat. Ceea ce înseamnă 
că noi de fapt dăm în administrare terenul în Parcul „Cancicov”, sau aproape de parcul 
Cancicov pentru ca nişte medici să-şi facă un spital privat. Ceea ce după părerea mea 
nu este corect.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, o să trecem în amendament. O să trecem în 
hotărâre şi ulterior în contractul de administrare.  
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, cred că discuţiile 
alunecă într-o zonă în care ar trebui să consultăm sau să ţinem cont de câteva probleme 
prioritare. Domnul consilier Huluţă că a fost preşedinte în consiliul de administraţie a 
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Spitalului judeţean, cunoaşte foarte bine care este situaţia sănătăţii în judeţul Bacău. 
Mă refer aici la problema calităţii actului şi serviciilor medicale. Noul Spital municipal, 
care conform proiectului răspunde cererii calitative a condiţiilor impuse de comunitatea 
europeană, pentru acreditarea unităţilor spitaliceşti. Actualul spital nu a avut şi nu 
poate să obţină autorizaţiile de funcţionare conform normelor actuale din considerente 
obiective (ca şi concept de proiectare, ca şi concept de circuit al bolnavilor, ca şi 
amplasament al diverselor secţii). Problema care cred că pentru noi ar trebui să rămână  
pe primul plan, este dacă dorim, ca pentru populaţia Bacăului şi nu numai a oraşului 
Bacău, (pentru că la acest spital municipal vor fi sigur trataţi şi alţi bolnavi) să 
asigurăm o bază. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Alţi bolnavi decât din municipiul Bacău nu vor fi 
trataţi ca să lămurim problema. 
      ♣ Dl Ichim Miha, consilier: Domnule preşedinte, daţi-mi voie să spun, ca medic, 
ştiu că şi acest spital va avea un serviciu de primiri urgenţe. Că altfel nu se poate. 
Urgenţa este obligatorie, inclusiv pentru persoane străine venite din altă ţară. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Până va fi gata acest spital va exista Unitatea de 
Primiri Urgenţe modernizat. 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte sunt în această meserie de 44 de 
ani am lucrat puţin şi în afară şi cunosc toate treburile acestea. Comunitate europeană 
ne impune, ca orice cetăţean care vine în Bacău şi are nevoie de asistenţă, să aibă 
aceeaşi calitate a asistenţei, cum o are în Frankfurt, sau la Londra, sau unde doriţi 
dumneavoastră. Dacă vrem să fim egali în acest club care se cheamă comunitatea 
europeană. Deci aici cred că ar trebui noi, să reflectăm în primul rând. Problemele de 
bucătărie, de organizare, de legislaţie, astea sigur că se rezolvă pe baza actualei 
legislaţii. În ce priveşte aglomeraţia circuitelor, şi în special domnul fost preşedinte  
Huluţă face obiectul discuţiei mijloacelor de transport. Vrea să vă spun că la ora asta în 
incinta Spitalului judeţean, toate autoturismele şi toate mijloacele de transport care sunt 
acolo, sunt în proporţie de numai 20% ale medicilor şi ale corpului medical, şi restul 
sunt ale altora, care pentru simplu motiv că trebuie să se facă bani, se percepe, se 
staţionează se parchează şi aşa mai departe. Dacă se organizează, lucrurile se vor 
schimba oarecum. Dar cred că nu pentru acest circuit noi trebuie să facem astăzi obiect 
de discuţie, dacă aprobăm, sau nu aprobăm, de fapt numai ca intenţie amplasarea şi 
construirea acestui spital. A doua problemă, în ce privesc fondurile, din câte ştiu,  
inclusiv de la domnul primar Stavarache, ştiu că are asigurat  baza necesară pentru 
demararea lucrărilor, aprobările necesare,  pentru  a face acest Spital municipal. În ce 
priveşte frica (cu drobul de sare) că mâine vine în coparticipaţie doctorul Ichim şi 
construieşte acolo un spital, este total fals. Şi am să vă spun şi de ce. Legea noastră 
sanitară spune clar cum să se construiască. S-au făcut clinici private, şi nu mai sunt 
mulţi care vor să mai facă. Aşa că această angoasă ar trebui să nu o luăm ca un prim 
obiectiv în momentul în care noi apreciem să votăm sau nu. Vă solicit ca în calitate de 
medic, stimaţi colegi consilieri, să gândim puţin pentru viitorul judeţului. Eu am venit 
aici în Bacău în anul 1974-1975 când la puţin timp s-a dat spitalul actual în folosinţă. A 
fost bun în perioada asta, ne gândim ce vom face bun pe perioada următoare. În ceea ce 
priveşte ce a spus domnul consilier Chiriac, Spitalul judeţean este în altă locaţie. Al 
doilea Spital judeţean, are cu totul şi cu totul alt regim într-un contest mai general de 
reformă a sistemului sanitar, şi nu face obiectul discuţiei ordinii de zi de astăzi. Vă 
mulţumesc. 
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     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pe mine nu m-aţi convins cu excluderea variantei 
cu construcţiile private. Deci în România s-au ridicat foarte multe spitale pe parteneriat 
public - privat. Deci nu m-aţi convins pe această problemă, şi nu este o angoasă, este o 
prevedere pe care consiliul judeţean o pune şi este de bun simţ. Deci s-au făcut spitale 
prin parteneriat public - privat, slavă domnului. 
     ♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Ca să eliminăm suspiciunea de care tot s-a vorbit aici 
referitor la Spitalul municipal că vor intra parteneri privaţi, propun ca astăzi în şedinţă 
să aprobăm un amendament prin care să spunem că dăm terenul în administrarea 
Consiliului local cu condiţia ca Spitalul municipal să fie de domeniul public, şi nu are 
ce să caute nici un fel de investiţie privată sau în participare cu investitori privaţi la 
construcţia acestui Spital municipal. Şi cu ocazia aceasta eliminăm toate suspiciunile 
de care tot am vorbit aici.  
     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, domnule consilier am înţeles. D-ra secretar 
Zară Elena deja îşi notează aceste observaţii şi le va formula în contractul de 
administrare pe care îl vom  încheia cu consiliul local. Cine nu trece acest amendament 
care îl vom vota sau nu,  îşi asumă responsabilitatea. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, stăm de jumătate de oră, şi 
vorbim de terenul acesta pentru Spitalul municipal, în loc să ne bucurăm că se face 
acest Spital municipal. Domnule Huluţă, dumneavoastră aţi spus că, a construi un 
Spital municipal în Bacău este o aberaţie. Nu este o aberaţie. Eu zic că este un 
amplasament destul de bun. Probabil că dacă îl făceam undeva la Sărata sau la 
Şerbăneşti abia atunci trebuia să ridicăm problema. 
     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule, sunt câteva obiecţiuni pe care consilierii 
le-au ridicat. 
     ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Eu ţin să vă spun că am văzut şi proiectul 
spitalului, şi am înţeles că în maxim două luni de zile s-ar putea să se pună şi piatra de 
temelie la acest spital. Probabil că domnului Huluţă de asta îi este frică că va începe 
construirea acestui spital. Eu vă spun sigur că primăria Bacău se va descurca financiar 
şi n-o să trebuiască să apeleze la diferite persoane fizice sau juridice.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deja nu mai este problema noastră. 

   ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Păi tocmai  asta este. Nu e problema noastră. Nu 
ştiu de ce s-a mai ridicat această problemă vis-a-vis de ce asociaţi va avea primăria. 
Haideţi să votăm şi să terminăm problema. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acum doi ani când s-a aprobat acest proiect nu au 
fost discuţii nici de două minute, şi nu s-a făcut nimic. Acum dacă vorbim o oră s-ar 
putea să se facă. Aşa că staţi liniştit.  Mai vorbim dacă este cazul. Numai să se facă.  
      ♣ Dl Pocovnicu Constantin, consilier: Voiam scurt de tot, să vă propun să votăm, 
pentru că de la început s-a achiesat la faptul că suntem toţi de acord cu acest proiect 
pentru acordarea în administrare a acestui teren. Era interesant totuşi ca o observaţie, 
dacă pe acest subiect, să nu fi aflat de la domnul Ichim sau de la domnul Dogaru că 
există proiectul, că primăria are toate fondurile, că au văzut acest proiect. Era interesant 
dacă domnul primar Stavarache îşi făcea puţin timp şi venea aici şi ne prezenta despre 
ce este vorba. Mulţumesc. 

      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: De-a lungul anilor Consiliul judeţean a cedat 
societăţi comerciale, regii autonome, terenuri, clădiri, consiliului local, rămânând cu 
activitatea de protecţia copilului şi asistenţă socială, cu muzeele pe care le finanţăm. 
Haideţi odată cu carnea macră pe care o cedăm consiliului local, poate îi dăm şi o parte 



 15

din activităţile pe care le finanţăm noi. Pentru că bugetul consiliului local este de 10-15 
ori mai mare decât bugetul nostru. În ceea ce priveşte votul, eu sunt împotriva 
amplasamentului spitalului pe terenul respectiv, şi voi vota împotrivă. Municipiul 
Bacău duce lipsă de spaţiul verde, circul des în zonă, în municipiul Bacău se circulă 
din ce în ce mai greu, nu văd o soluţie eficientă prin construirea Spitalului municipal 
acolo. Este necesară construcţia unui Spital municipal, dar nu în acea zonă.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră aţi folosit un termen cel puţin 
ciudat: "Carne macră". Dacă dumneavoastră credeţi că acel teren mai poate fi folosit şi 
pentru altceva decât este acum, vă înşelaţi. Deci nu dăm un teren care are nu ştiu ce 
potenţial de dezvoltare, nu ştiu ce minune. Consiliul judeţean a mai dat consiliului 
local, este adevărat, în vechiul mandat, Teatrul „Bacovia”, Teatrul de vară, care astăzi 
arată ca o grădină botanică, dar nu ştiu cum să spun, ce obiective am cedat noi, aşa cum 
le-aţi numit dumneavoastră "carne macră". 
      ♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Regia de Apă, actualul Termloc şi multe altele. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aoleo, mă aduceţi la Burebista. Termlocul am 
impresia că nu l-am votat eu. Cred că eraţi consilier pe aici pe vremea aceea. Când aţi 
dat spaţiile din bani publici unei societăţi comerciale. Eu nu vreau să deschid acest 
subiect, pentru că vor fi unii care se vor supăra inclusiv din această sală. Nu vorbim 
acum de vot din anii 1993-1994. Haideţi să fim serioşi. 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, cred că riscăm 
să cădem într-un populism ieftin. Cine este împotriva construirii spitalului pe locaţia  
propusă, nu înseamnă că este împotriva construirii unui Spital municipal. Şi chiar 
domnul Huluţă când a spus că este o aberaţie, nu s-a referit la faptul că ar fi o aberaţie 
construirea unui Spital municipal, ci locaţia. Noi ştim cu toţii, şi am intrat de foarte 
multe ori într-un spital, când am avut probleme, că accesul este foarte anevoios acum 
în Spitalul judeţean. A construi pe locaţia propusă un Spital municipal, înseamnă că nu 
va funcţiona cum trebuie nici Spitalul judeţean şi nici Spitalul municipal. Ba 
dimpotrivă în Spitalul judeţean accesul se va face şi mai greu. De aceea, cred că locaţia 
propusă trebuie folosită aşa cum este folosită şi acum. Să rămână spaţiul acela aşa cum 
este acum. Să se construiască un Spitalul municipal, sunt convins că se pot găsi 4000 
de m.p în altă parte. De aceea voi vota împotrivă. 

 
      Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele 
formulate de către domnul consilier Huluţă, domnul consilier Chiriac şi domnul 
consilier Floroiu şi se aprobă cu 3 voturi împotrivă respectiv domnişoara consilier Stan 
Nadia, domnul consilier Ochenatu Eugen şi domnul consilier Mihăilă Petrică. 
 
      ◄ Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului arhitect şef 
Stoina Gheorghe  pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
privind declanşarea procedurilor pentru achiziţia serviciului de proiectare şi a lucrărilor 
de execuţie pentru realizarea "ELEMENTULUI ARHITECTURAL SPECIFIC 
JUDEŢULUI BACĂU PENTRU PERSONALIZAREA / VIZUALIZAREA/ 
MARCAREA PRINCIPALELOR INTRĂRI ÎN JUDEŢ PE DRUMURILE 
NAŢIONALE ŞI DRUMURILE JUDEŢENE" 
  
      ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Fac precizarea la punctul 6 că a apărut în presă o 
istorie mai mare ca mine. Nu intenţionăm să facem monumente la intrarea în judeţul 
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Bacău. Este pur şi simplu semnalistică, şi semnalistica are rolul de a semnaliza intrarea 
în judeţul Bacău. Cât mai frumos şi cât mai rezistent posibil. Nimic altceva. Nu 
monumente. Noi nu vrem să facem monumente la intrarea în judeţul Bacău. Vrem dar 
nu avem această pretenţie acum. 

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

 
      ♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, îmi menţin 
propunerea care am făcut-o la şedinţa anterioară, atunci când am discutat despre acest 
proiect, şi vă propun ca soluţia de proiect pentru semnalizare să aibă în vedere 
repararea, modernizarea semnalizărilor care există în prezent. Argumentez această 
propunere prin faptul că circulând în ţară, dar şi în afara ţării, nu am văzut, (decât cu o 
singură excepţie o iniţiativă asemănătoare cu cea pe care noi am avut-o şi care a 
dovedit a fi fără succes), şi de aceea cred că ceea ce există acum, poate fi reparat, 
îmbunătăţit şi adus la o formă estetică atrăgătoare şi nu mai trebuie să cheltuim bani 
pentru alte soluţii, alte proiecte, alte licitaţii, ci pur şi simplu ceea ce avem să aducem 
la o formă de prezentare civilizată aşa cum cred că doriţi şi dumneavoastră toţi cei de 
aici din sală.  Aşa încât aici la art. 2 aş zice, să avem în vedere, nu  o soluţie de proiect, 
ci repararea modernizarea şi întreţinerea celor existente. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier sunt şi locuri unde nu există 
nimic, şi le vizăm şi pe acele.   
      ♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Da. După modelul celor existente să se facă şi în 
altă parte. Am văzut că nu sunt uniforme sunt destul de variate ca volum, dimensiuni, 
pentru ce să cheltuim alţi bani. Merită? 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: În principiu, susţin propunerea domnului consilier 
Bontaş, dar aş merge mai departe şi aş spune că pe drumurile noastre judeţene, nu 
avem panouri indicatoare pentru localităţi. Unii primari mai gospodari, s-au apucat ei şi 
au făcut aceste panouri, dar nu le-au făcut standard. Fiecare comună are un alt panou şi 
dă o imagine foarte proastă. Este de apreciat iniţiativa şi efortul lor, dar cel puţin pe 
drumurile judeţene, cred că ar trebui să venim noi consiliul judeţean să identificăm de 
câte panouri am avea nevoie, şi ce costuri sunt. Eu ştiu că au fost identificate, şi astfel 
încât să punem unitar pentru toate localităţile de pe drumurile judeţene. Asta am zis în 
completarea  hotărârii de astăzi. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu ştiu dacă o completare. Probabil că va trebui 
ca Serviciul Judeţean de Drumuri să vină cu o statistică clară, să ne propună, ce costuri 
sunt şi aşa mai departe. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan, consilier: Trebuie făcută o evaluare şi un nou proiect de 
hotărâre. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar cu toate că au  fost făcute, şi ştiţi  bine ce se 
întâmplă în câmp. La câmp deschis ……. 
      ♣ Dl Chiriac Ioan consilier: Între timp ne-am mai civilizat şi noi, şi poate mai 
terminăm şi noi cu furturile astea.  
      ♣ Dl Pricope Corneliu, consilier: De fapt răspunsul la acest punct ridicat şi de 
domnul consilier Dumitru Bontaş, îl avem la punctul cu lansarea albumului pentru 
judeţul Bacău. Judeţul Bacău are nevoie de imagine, are nevoie de identitate, are 
nevoie de nişte elemente clare. Şi aceste lucruri fac parte din imaginea judeţului Bacău. 
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Acum putem discuta despre oportunitatea investiţiilor unor bani, în momentul de faţă, 
însă ăsta este un alt subiect. Dar de necesitatea unor astfel de investiţii din punctul meu 
de vedere este ceva oportun. Dacă nu avem bani, le facem mai târziu, dar eu cred că nu 
mai putem merge nici cu iniţiative locale după gustul fiecărei primar, sau fiecărei firme 
de imagine, nu mai putem merge după gustul unei minorităţi. Trebuie să hotărâm ceea 
ce este bun pentru judeţul Bacău, pentru că avem puterea asta să o facem, şi să ţinem la 
imaginea noastră. Să fie ceva unitar, dar definitoriu pentru judeţ. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Într-un fel voiam să fac o intervenţie aproape 
identică cu cea a domnului consilier Pricope. Sunt total împotriva propunerii domnului 
Bontaş. Este adevărat că sunt ceva bani pe care trebuie să-i cheltuim, oricum sumele pe 
care  iniţial voiam eu să le cheltuim erau mult prea mici, iar dacă vrem într-adevăr să 
vorbim despre imagine, imaginea costă. Şi cred că elementele arhitecturale specifice 
judeţului Bacău, la intrarea în judeţ sunt la fel de importante ca şi alte acţiuni pe care 
noi le facem pentru promovarea imaginii. Eu propun să mergem pe o acţiune 
profesionistă să facem aşa cum este stipulat şi aici în raport, să facem un concurs de 
oferte serios, şi profesioniştii să-şi pună cuvântul.  Probabil că domnul Bontaş se referă 
la chiciurile care se văd la câteva localităţi din judeţele învecinate. Este adevărat, 
trebuie să ne ferim de chiciuri. Dar dacă se va merge pe o selecţie de oferte şi acolo vor 
participa oameni care se pricep, la asemenea lucruri, eu zic că vor rezulta lucruri 
frumoase şi serioase. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vom organiza licitaţii şi vom vedea soluţia.  
Putem trece şi consilierii în comisia de licitaţie şi poate apar soluţii mai bune decât cele 
existente. Toată lumea vrea să se facă, unii cu bani mai puţini, alţii cu cât trebuie. 
Există două opinii. 
      ♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Cu 20-30 de milioane de lei vechi cât voiam noi 
nu poţi să faci asemenea lucruri. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu propun să vedem ce soluţii vor rezulta în urma 
licitaţiei  şi le vom aproba aici, şi după aceea le vom şi finanţa. Să văd cum reformulez 
punctul 6 . Cu amendamentul că revenim  cu soluţia declarată câştigătoare în consiliul 
judeţean, şi să fie îmbrăţişată de consiliul judeţean. Cu acest amendament propun 
punctul 6. Deci  practic nici actuala soluţie, şi nici o virtuală soluţie  nu este declarată 
câştigătoare. Să vedem poate apare o soluţie mai bună. Deci propun aprobarea 
punctului 6 cu amendamentul revenirii cu soluţia finală în consiliul judeţean. 

 
           Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 
revenirii cu soluţia finală în consiliul judeţean şi se aprobă cu 35 voturi pentru şi 1 vot 
împotrivă, respectiv domnul consilier Bontaş Dumitru. 

   
      ◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului director 
executiv Gherghelescu Stelian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre privind  constituirea comisiei de evaluare a candidaţilor şi a proiectelor de 
management la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea 
funcţiei de director la Biblioteca Judeţeană "C Sturdza" Bacău. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire  la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate. 
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Având în vedere că este vorba de persoane, se 
votează prin vot secret. 

 
      Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri. La vot au participat 31 de 
consilieri din 36 prezenţi la începutul şedinţei. 

 
       Rezultatul votului este următorul:  
 

- D-l.    Bontaş Dumitru -     28 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 voturi nule; 
- D-na. Repanovici Angela - 27 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 voturi nule; 
- D-l.    Enăşoae Petru -         26 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 2 voturi nule; 
- D-l.    Cimpoeşu Petru -      26 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 2 voturi nule; 
- D-na. Cosma Niculina -       27 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 voturi nule. 

 
      ◄ Se trece la punctul Diverse din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului 
consilier Bunea Cristian pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  
privind declararea zilei de 10 iunie ca  ZIUA  ABSOLVENTULUI. 

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

 
      ♣  Dl Dogaru Silvestru, consilier: L-aş întreba pe domnul consilier de ce a ales 
ziua de 10 iunie nu putea să fie 14, 15 iunie? Totuşi ştiu că pe data de 15 iunie se ia 
vacanţă.     
      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Este o dată aflată în proximitatea finalizării 
cursurilor în toate formele de învăţământ şi atunci pentru a nu pierde absolvenţii în 
diferite forme de pregătire a examenelor ce urmează, am zis să-i prindem în ultima fază 
de terminare a cursurilor. Şi am ales 10 iunie ca reprezentativă pentru toate formele de 
învăţământ pe care vi le-am evidenţiat în expunerea de motive. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O problemă am eu: este puţin cam târziu pentru 
acest an. Dacă vom cădea de acord ca această zi să fie ziua de 10 iunie, anul acesta cu 
siguranţă nu o putem organiza din motive de finanţare. 
      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Sunt de acord. Important este să reuşim să o 
instituţionalizăm, să avem această sărbătoare,  fie că la anul o vom bugeta şi o vom 
discuta. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu v-aş propune, să mai stea acest material la 
consilieri pentru că l-am primit cam târziu (astăzi), şi putem amâna având în vedere că 
anul acesta nu o putem face, dacă o vom institui, să o amânăm şi să facem o treabă 
serioasă. Aceasta este o iniţiativă şi ea trebuie sigur îmbrăcată. Are multe aspecte care 
trebuiesc completate pentru a face ceva care să dăinuie, care să rămână( 10 iunie ziua 
absolventului în judeţul Bacău). Repet propun amânarea acestui proiect având în 
vedere că anul acesta oricum nu putem să o organizăm din motive tehnice, financiare şi 
de timp. De asta propun amânarea. Ori aprobăm astăzi ori în luna iunie...  tot o 
aprobăm. 
      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Este un amendament simplu. Începând cu anul 
2008. 
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În anul 2008? Bine. Atunci  cine este pentru 
proiectul de hotărâre în forma prezentată cu aplicabilitate din 10 iunie 2008, când 
oricum vor fi alegeri? 
     ♣ D-na Bogea Angela, vicepreşedinte: Deci luaţi în calcul că 10 iunie 2008  va fi zi 
de alegeri pentru candidaţii la primărie, consiliul judeţean, etc. 
     ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Anul viitor. Dar nu asta este problema. Vă 
mărturisesc că mă abţin pentru că nici măcar nu am discutat-o. Este o iniţiativă, corect, 
o luăm în discuţie, o lăsăm o lună să o mai studiem... 
     ♣ Dl Pocovnicu Constantin, consilier: Domnule preşedinte, ca să găsim cea mai 
bună formă, ca să nu picăm pe o singură dată, poate dacă iniţiatorii sunt de acord, să 
mergem pe o săptămână de la început. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bunea sunteţi de acord cu amânarea 
acestui proiect de hotărâre pentru luna iunie?  
      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Nu, domnule preşedinte putem să cuprindem în 
expunere amendamentele pe care le-am spus.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt amendamente spuse la viteză. Deci acest 
material l-am citit la mapă. Deci efectiv la mapă. Pot să mai am obiecţiuni şi sigur voi 
mai găsi  pe parcurs, care să îmbunătăţească proiectul. Repet. Deci asta este rugămintea 
mea dacă aprobăm pentru viitor putem aproba şi luna viitoare. Domnii consilieri 
trebuie să-l mai studieze măcar o lună. Cel puţin eu aşa voi vota. 
      ♣ Dl Bunea Cristian, consilier: Atunci eu propun să intre pe ordinea de zi la 
şedinţa din luna iunie, cu aplicabilitate din 2008.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci va fi  proiect de hotărâre pe ordinea de zi din 
luna iunie. Este cel mai simplu, şi cine are de adus îmbunătăţiri, le poate aduce până 
atunci  foarte bine. 

                         
       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  AL JUDEŢULUI, 
        Dragoş  BENEA                                           
                  Elena Cătălina ZARĂ 
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