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   CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  16.11.2012, 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.358 din 12.11.2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 34, absentând motivat 
domnul consilier Ganea Laurenţiu şi domnul consilier Drăgănuţă Constantin.   

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. Am să dau citire ordinii de zi de astăzi 
16 noiembrie 2012: 

    
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 31.10.2012; 
 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a Sumelor 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor; 

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

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău 
pe anul 2012; 

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

4. Proiect de hotărâre privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma implementării 
proiectului „Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a 
învăţământului preşcolar şi şcolar clasele I – VIII din mediul rural şi şcolile de Artă şi 
Meserii din judeţul Bacău; 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii aparţinând domeniului 
public al judeţului Bacău şi aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Bacău; 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea pre-acordului de finanţare dintre Municipiul 
Bacău, Judeţul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare;  

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

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului 
Bacău a unui bun imobil;  

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
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8. Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerii de concesionare a unui bun imobil aflat 
în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea Consiliului Judeţean Bacău;  

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Bacău;  

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău;  

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

11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău;  

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

12. Diverse. 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării judeţului Bacău, în calitate de membru 
asociat la ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ VALEA TROTUŞULUI 
BACĂU, a Actului constitutiv, a Statutului asociaţiei, a cuantumului cotizaţiei şi plata 
acesteia. 

          Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 
          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 in forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

          

◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 
ordinare din data de  31.10.2012.   

 

Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 

 

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

 
◄ Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă  

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a Sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 
achitarea arieratelor; 

 

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: Domnule Mihăilă, înainte de a vă da cuvântul, vă 
rog, pe cât este posibil, să facem abstracţie de faptul că suntem în campanie electorală şi 
cu atât mai mult dacă, eventual, suntem şi candidaţi. Intervenţiile noastre să fie cât mai 
puţin influenţate de calitatea de candidat. Vă rog, domnule Mihăilă. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da, domnule preşedinte. Cu atât mai mult cu cât 
timpul nostru este foarte preţios şi poate terminăm şedinţa mai repede. Am să intru direct 
în subiect.  
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu nu mă grăbesc nicăieri. Numai să nu avem 
intervenţii politice, pe cât posibil. 

♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da, o să vedeţi că este punctuală şi chiar nu are 
legătură cu zona în care candidez. Sigur că nu ne aşteptăm ca după această rectificare să 
fie achitate toate arieratele. Totuşi, nu mai facem acum discuţii vis-a-vis de criteriile după 
care au fost împărţite, că deja le ştim. Aş avea totuşi o rugăminte. O rugăminte mare. La 
Livezi sunt şi acolo arierate mari, vreo trei miliarde opt sute de lei vechi şi aş dori măcar 
o parte din sumă să fie cumva, să luăm, să vedem de unde luăm, de unde punem, măcar 
două sute de mii de lei să dăm şi la Livezi. Acesta este amendamentul pentru care am 
făcut această intervenţie. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu, - 
domnul Mihăilă, ce să vă spun, o să vă supun aprobării amendamentul, eu aş rămâne pe 
poziţia exprimată de executiv, fără a neglija faptul că în sală sunt doi ordonatori principali 
de credite, subsemnatul, preşedinte al consiliului judeţean şi nu întâmplător, cauzat de 
punctul de la Diverse primarul comunei Mănăstirea Caşin, domnul Apreotesei. Sunt 
consilii locale şi Consiliul Judeţean Bacău care au înţeles să fie disciplinaţi financiar şi să 
respecte legea finanţelor publice şi să nu înregistreze arierate. Sigur că ne putem simţi 
frustraţi de faptul că nu putem şi noi astăzi achita nişte arierate, Consiliul Judeţean şi 
Consiliul Local Mănăstirea Caşin sau celelalte consilii locale. Am încercat cu această 
repartiţie să împăcăm pe cât mai mulţi, să închidem arieratele mai vechi. Sunt comune 
care în special şi-au schimbat primarul în iunie 2012 unde s-au găsit arierate şi de peste 
10 miliarde lei vechi. Dau exemplul  comunei Podu Turcului, sunt arierate la Ordonanţa 7 
care a fost mai bine finanţată în anii 2007–2008 şi mai slab finanţată în anii 2009–2010. 
Iarăşi, ca la fiecare rectificare, ca la fiecare aprobare de buget, nu toată lumea poate să fie 
mulţumită. Dar cred că aşa cum ne-am propus la fiecare proiect de hotărâre de acest gen, 
să fie cât mai puţini nemulţumiţi. Sigur că şi comuna Livezi poate fi o comună 
nemulţumită de faptul că nu are nici un leu repartizat. Mai sunt şi altele care nu au nici un 
leu repartizat. Mergem mai departe în formula propusă şi sperăm (am înţeles că după 15 
decembrie vom mai avea o hotărâre de guvern similară) sperăm atunci să mai închidem 
arierate şi să mai închidem din nemulţumiri. Asta este propunerea cu care mergem mai 
departe, eu vă supun spre aprobare propunerea executivului, dacă nu mai sunt observaţii. 

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

şi se aprobă cu 26 de voturi „pentru” şi 5 „abţineri”, respectiv domnii consilieri Bondor 
Silviu, Ochenatu Eugen, Burcă Eugen, Enăşoae Petru şi Mihăilă Petrică. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt 5 „abţineri”.  Este de presupus că nu mai are 

rost să supun la vot a doua propunere, cea cu amendamentul, deci formula propusă de 
executiv merge mai departe.     

   
 ◄ Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2012.  
 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aveţi o expunere la mapă începând de luni. Peste 
expunerea la mapă a mai apărut o propunere de modificare a propunerii iniţiale în sensul 
că UAT Moineşti renunţă la 2 miliarde lei vechi de la Heliport şi le doreşte realocate către 
investiţia pe care o avem împreună cu Consiliul Local Moineşti, strada Aurului Negru, 
reabilitare strada Mihai Eminescu şi pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă, alocăm doar 
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550 mii lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a creditelor bugetare pentru obiectivul de 
investiţie ,,Execuţie lucrări de intervenţie la imobilul situat în municipiul Bacău, strada 
Mihai Eminescu nr.25 D,, - CMJ, Comisariatul Militar inclusiv cheltuieli conexe în 
investiţii. Am mai adoptat asemenea hotărâri în ultimile 2–3 luni, începem să periem 
toate capitolele de investiţii ale Consiliului judeţean unde avem economii, le punem în 
evidenţă şi le alocăm la investiţiile care au mers mai bine din varii motive.  
  

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 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  redistribuirea unor rechizite rămase 
în urma implementării proiectului „Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de 
susţinere a învăţământului preşcolar şi şcolar clasele I – VIII din mediul rural şi şcolile de 
Artă şi Meserii din judeţul Bacău. 

 

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Întotdeauna am avut un asemenea proiect la ordinea 
de zi. S-au constatat în fiecare an diferenţe mai mici sau mai mari între numărul 
rechizitelor comandate în baza situaţiilor transmise de Inspectoratul Şcolar şi cele pe care 
le-am distribuit în septembrie a fiecărui an, în ultimii 4 ani.  
(Se cieşte din expunerea de motive). 
 Am mai avut asemenea hotărâri. Având în vedere că avem un consiliu nou, v-am relatat 
pe scurt despre ce este vorba în această hotărâre. 
         

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

 

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

 

◄ Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii 
aparţinând domeniului public al judeţului Bacău şi aflate în administrarea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Bacău. 

 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acum am observat că lipseşte domnul consilier 
judeţean Drăgănuţă. Cred că s-a armonizat punctul de vedere al dânsului cu cel al 
executivului şi revenim cu un proiect care a stat aproape 5 luni la executivul consiliului 
judeţean. Repet, sunt câteva spaţii ce urmează a fi închiriate la spital nu din dorinţa de a 
genera neapărat venituri pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă, cât din dorinţa de a oferi 
câteva spaţii de alimentaţie publică în general, care să vină în sprijinul populaţiei şi ca o 
necesitate pentru populaţia care apelează la serviciile Spitalului Judeţean de Urgenţă. Vis-
a-vis de  tarifele de la care pleacă licitaţia şi contravaloarea taxelor de participare şi a 
caietului de sarcini au fost discuţii în consiliul judeţean precedent.   

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

 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi 
se aprobă în  unanimitate. 
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◄ Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pre-acordului de finanţare 
dintre Municipiul Bacău, Judeţul Bacău, Compania Regională de Apă Bacău şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este încă o piesă la tot ce înseamnă absorbţia 

fondurilor europene cele de pe POS Mediu, un pre-acord de finanţare cu BERD-ul care 
angajează bugetul în primul rând al Companiei Regionale de Apă Bacău şi după aceea 
bugetul municipiului Bacău, bugetul judeţului Bacău. Nu sunt foarte multe amănunte de 
furnizat pe acest proiect de hotărâre doar că, repet, acel proiect de 118 milioane de euro 
pentru alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Bacău, merge mai departe. 

  
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

şi se aprobă în  unanimitate. 
   
◄ Se trece la punctul 7 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş  prezintă  

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în 
domeniul public al judeţului Bacău a unui bun imobil.  

 
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: Din partea ONG-ului CREDO dacă participă 

cineva?  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Poate să vă răspundă domnul consilier Bălan 

Paustin, cred. 
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Sigur că voi fi de acord cu acest proiect de hotărâre, 

chiar am rămas plăcut surprins văzând că se face ceva şi pentru locuitorii romi din Poiana 
Târgului. Aş fi vrut să mă lămurească pentru ce perioadă concesionează şi cam ce ar vrea 
să facă pe acea suprafaţă de aproximativ 3900 de m2. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este o întrebare în avans pentru că era mai firească 
la punctul următor, dar este bună şi acum. 

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Am anticipat concesionarea. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Foarte bine. 
♣ Dl Marcu Costică, consilier: Am văzut că intră şi pe serele din Buhuşi şi mai sunt 

şi nişte spaţii pe acolo, pe partea cealaltă dezvoltă şi colectarea de fructe de pădure, dar 
m-ar bucura dacă s-ar face ceva pe o durată mai consistentă, şi chiar aş veni cu 
propunerea domnule preşedinte, pentru prima perioadă de doi ani să stabilim o redevenţă  
poate mai simbolică pentru a le creea condiţiile de dezvoltare şi ulterior să intrăm cu nişte 
preţuri ale redevenţei mai mari. Asta cu scopul de a-i sprijini şi de a-i ajuta. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Binevenită şi la timp intervenţia 
dumneavoastră, deoarece condiţiile de a concesiona  acest bun vor fi aprobate printr-o 
nouă hotărâre de consiliu judeţean. Domnul Fantaza are amănunte. Vă rog, domnule 
Fantaza. 

♣ Dl Fantaza Ciprian, director executiv: Potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă nr 54/2006, concesionarea se face la o propunere însuşită de către consiliul 
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judeţean sau la initiativa consiliului judeţean. Condiţiile concesionării urmează a fi din 
nou aprobate în consiliul judeţean. Întâi aprobaţi propunerea de concesionare şi după 
aceea se întocmeşte documentaţia de atribuire a contractului. Vă mulţumesc.  

♣ Dl Marcu Costică, consilier: Şi eu vă mulţumesc pentru lămuriri. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bălan doriţi să interveniţi ?  
♣ Dl Bălan Paustin, consilier: Da.Vreau să lămuresc un lucru. Dorim acest contract 

de concesionare pe o perioadă cât mai lungă deoarece au în intenţie colegii de la această 
organizaţie, înfiinţarea unor întreprinderi sociale care să aibă o perioadă nedeterminată de 
funcţionare. Sperăm să aibă şi succesul scontat pentru că sunt programe europene care 
dorim să fie aplicate în zona Buhuşi, Blăgeşti, Poiana Negustorului, acolo unde situaţia 
localnicilor o ştim toţi cum este. Deci, în condiţiile în care consiliul judeţean acceptă un 
contract de concesionare cât mai lung, beneficiază acest grup ţintă care aţi văzut că în trei 
proiecte sunt aproximativ 600 de familii care vor beneficia de aceste proiecte. 
Mulţumesc. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, noi suntem un organ care, sigur, 
hotărâm nişte lucruri pentru viitor şi vreau ca fiecare dintre noi să aibă responsabilitatea 
termenilor. Eu nu am auzit încă până acum în nomenclatorul legii comerţului, de 
întreprindere socială. L-aş ruga pe domnul consilier să-mi explice ce este aceea o 
întreprindere socială ? Mulţumesc. 

♣ Dl Bălan Paustin, consilier: Întreprindere socială este un concept nou în 
România. În Occident această noţiune şi această formă de organizare a întreprinderilor 
sociale există de 20 de ani. La noi este un concept nou. Întreprinderea socială se bazează 
pe activitatea unui grup comunitar care are ca scop obţinerea unor venituri care se 
reinvestesc în acea întreprindere socială şi crează noi locuri de muncă. Deci tot ceea ce se 
reinvesteşte, se face cu acordul comunităţii şi eu cred că trebuie sprijinită această 
iniţiativă care este un concept nou în România. Dacă trebuie, vă pun la dispoziţie toată 
documentaţia aferentă întreprinderilor sociale.  

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul vicepreşedinte Brăneanu subscrie şi 
dânsul la ce spune domnul consilier Bălan. Şi vă dau un exemplu de întreprindere socială. 
Sunt cei care mai vând bureţi, ghebe, afine, mure, zmeură, pe marginea drumului şi acum 
vor intra în această întreprindere socială în mod organizat. Vă rog, domnule consilier 
Floroiu. Cred că dumneavoastră nu aveţi dubii cu întreprinderea socială ?! 

♣ Dl Floroiu Ionel, consilier: Nu, nu am absolut nici o problemă cu întreprinderea 
socială. Nuanţarea domnului doctor, cred că este mai importantă iniţiativa decât 
nuanţarea dumneavoastră. Pentru acel grup ţintă din zona Blăgeşti, Poiana Negustorului, 
Buhuşi, ştim că este o comunitate de romi foarte importantă acolo, iniţiativa este extrem 
de lăudabilă, să dea Dumnezeu să o ducem la bun sfârşit şi felicit această organizaţie 
pentru iniţiativă şi cred că sunteţi în asentimentul nostru, al meu, să votăm cu două mâini 
pentru iniţiativa asta. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Deci să fie clar eu nu am spus că sunt împotrivă. Am 
vrut numai o lămurire pentru că nu am ştiut. Daţi-mi voie să nu ştiu tot ce este în lumea 
asta. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect. 
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Mulţumesc. 
 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 

şi se aprobă cu 33 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, respectiv domnul consilier Bălan 
Paustin. 
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 ◄ Se trece la punctul 8 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea propunerii de concesionare 
a unui bun imobil aflat în domeniul public al Judeţului Bacău şi administrarea 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 cu 33 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, respectiv domnul consilier Bălan 
Paustin.   

 
 ◄ Se trece la punctul 9 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al 
aparatului de specialitate 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 10 al ordinii de zi.  Domnul preşedinte Benea Dragoş  

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate 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 11 al ordinii de zi. Domnul preşedinte Benea Dragoş îi dă 

cuvântul domnului director DGASPC Braşoveanu Sorin pentru a prezenta expunerea de 
motive la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 Diverse al ordinii de zi. Domnul preşedinte Dragoş Benea 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării judeţului 
Bacău, în calitate de membru asociat la ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE 
LOCALĂ VALEA TROTUŞULUI BACĂU, a Actului constitutiv, a Statutului asociaţiei, 
a cuantumului cotizaţiei şi plata acesteia.   

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu trebuie să explic nimănui scris sau oral 

importanţa GAL-urilor pentru unităţile administrativ-teritoriale din mediul rural. Ştiţi 
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foarte bine că în urmă cu trei luni am sprijinit GAL-ul de pe Valea Muntelui. Acum a 
venit momentul pentru Valea Trotuşului, aşteptăm cu interes şi celelalte GAL-uri, în 
special cel de pe Valea Zeletinului, care este cel mai dinamic, dar încă nu a atras 
proiectele de care e nevoie. Este absolut firesc, consiliul  judeţean să vină în sprijinul 
acestor GAL-uri, să pornească cu suma de bani necesară pentru început, să atragă 
proiecte, să facă licitaţii şi primăriile, societăţile comerciale de acolo, să beneficieze de 
fondurile rurale care sunt prevăzute pe aceste GAL-uri. Precizez că cele mai active GAL-
uri de până acum, este GAL-ul de pe Valea Trotuşului, GAL-ul de pe Valea Muntelui şi 
cel condus de doamna primar de la Tamaş. Sunt trei GAL-uri extrem de atractive care au 
atras şi vor atrage fonduri europene. 

 
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 Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi. Mă adresez în 
primul rând noilor colegi. Întrucât structura compoziţiei consilierilor şi a consiliului 
implicit, de-a lungul a cel puţin  trei mandate s-a tot schimbat. Domnule preşedinte, m-a 
incitat punctul de pe ordinea de zi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a  
aparatului propriu. Întreb. După câte ştiu eu care am fost prezent la ultimele mandate de 
consilier, regulamentul nostru de organizare şi funcţionare conform legii trebuie revizuit. 
Dacă dumneavoastră credeţi că este oportun  să-l punem din nou în discuţie sau  mergem 
pe acela aprobat acum cel puţin 10 ani în urmă după câte ştiu eu, pentru că în ultimele 
două legislaturi nu s-a făcut vorbire despre el. Dacă dumneavoastră consideraţi că nu este 
necesar, ca să nu avem comentarii cu privire la funcţionarea inclusiv al comisiilor, îl 
acceptăm pe acela care este şi mergem aşa. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Există o comisie care trebuie revăzută şi actualizată 
şi sigur că din ianuarie sau după ce aprobăm bugetul din februarie să înceapă să lucreze 
mai în linişte pentru că ştiţi foarte bine că anul 2012 a fost un an destul de agitat şi atunci 
din februarie 2013 poate, această comisie ar trebui să lucreze şi cred că este timpul să 
lucreze la un document care într-adevăr a devenit extrem de învechit, ca să-i spun aşa. 
Mulţumesc pentru intervenţie. Dacă mai sunt alte intervenţii ? 

 

Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 16.11.2012, drept  
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

          
     PREŞEDINTE,            

   Dragoş  BENEA                        SECRETARUL JUDEŢULUI,       

                                                                                  Elena Cătălina ZARĂ 
                                                                                  
 
 
                                                                                                                                                                   Întocmit: 
 

                                                                                                                                                Consilier, Nicoleta CIULINĂ           


