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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi, 12 martie 2009, 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.38 din 06.03.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 36 absentând motivat 
domnul consilier Enăşoae Petru.    

Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 

  La şedinţa consiliului judeţean au luat parte domnul prefect Pocovnicu Constantin 
Dorian şi doamna subprefect Lungu Tudoriţa. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, 
permiteţi să încep şedinţa ordinară din data de 12.03.2009. Şi înainte de a da citire ordinii 
de zi, avem bucuria şi onoarea de a avea doi vechi consilieri judeţeni, actualmente prefect 
şi subprefect al judeţului Bacău, în speţă domnul prefect Dorian Pocovnicu şi doamna 
subprefect Tudoriţa Lungu. Am să le dau cuvântul, după care vom intra în lucrările acestei 
şedinţe. 

♣ Dl Pocovnicu Constantin Dorian, prefectul judeţului Bacău: Bună ziua şi vă 
mulţumesc pentru invitaţie. O să-mi permit să spun şi sper, fără să deranjez pe nimeni, 
bună ziua stimaţi colegi şi vă mărturisesc că dincolo de toate celelalte întâlniri la nivel de 
instituţii, pe care le-am avut până astăzi, este singurul loc în care am emoţii evidente şi 
emoţii care depăşesc momentul oficial al acestei prezenţe, emoţii pentru că primii paşi 
administrativi în cariera administrativă i-am făcut în această instituţie, în consiliul 
judeţean. Primii paşi i-am făcut cu mulţi dintre dumneavoastră alături, şi prin prisma 
acestei experienţe, îmi doresc ca pe perioada mandatului de prefect să avem o colaborare 
cât mai bună, şi în aceeaşi măsură vă asigur de tot sprijinul şi de toată colaborarea mea 
personală. Mulţumesc. 

♣ D-na Lungu Tudoriţa, subprefectul judeţului Bacău: Bună ziua dragi colegi, 
bună ziua prieteni, o parte dintre dumneavoastră mă cunosc, şi recunosc faptul că am 
crescut politic între dumneavoastră. Mesajul a fost transmis de domnul prefect, acela de 
deschidere a echipei Prefecturii Bacău, este şi mesajul pe care îl transmite colegul meu 
Claudiu Bălan, care astăzi nu a putut să fie prezent aici. Îi mulţumesc domnului preşedinte 
că ne-a invitat astăzi la şedinţa  consiliului  judeţean. Vă doresc să adoptaţi numai hotărâri 
bune în acest an şi să fie un climat de colaborare şi bună înţelegere. Mulţumesc frumos. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Bine. Ordinea de zi a şedinţei aţi 
avut-o la mapă, însă am să vă propun ordinea de zi într-o nouă formulă: 
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1. Aprobarea procesului verbal  al şedinţei ordinare din 26 februarie 2009. 
 
2. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Parohia Romano-Catolică 

„Sf. Nicolae” din Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului de 
construire a lăcaşului de cult romano-catolic „Inima Neprihănită a Mariei.”  

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Spitalul de 
Pediatrie Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului „Conferinţa  
naţională de chirurgie pediatrică a Societăţii de Chirurgie Pediatrică din România”. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

 
 Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean  
Bacău precum şi repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din unele venituri ale statului pe anul 2009. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii licenţei de traseu a operatorului de 
transport S.C. „GRUP ATYC” S.R.L. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, care deserveşte 
traseul judeţean nr. 60 „N. Bălcescu - Bacău”, cuprins în „Programul de transport 
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 1 iulie 2008 - 30 
iunie 2011”, aprobat prin H.C.J. Bacău nr. 39/17.03.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 
 

                                                                

7. Diverse. 

Iniţiator: dl.Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
  

         
      La punctul „Diverse” o să am o propunere către dumneavoastră, ştiţi foarte bine, poate 
are legătură şi cu punctul 6 şi cu punctul legat de buget. Am considerat prioritară adoptarea 
bugetului şi abia apoi alegerea celor doi vicepreşedinţi. Dacă astăzi avem la mapă, şi 
probabil vom adopta bugetul consiliului judeţean pe anul 2009, eu vă propun la punctul 
Diverse să luăm în discuţie şi alegerea celor doi vicepreşedinţi. O fac în deplină cunoştinţă 
de cauză, pentru că practic consiliul judeţean nu mai are vicepreşedinţi din luna noiembrie. 
De aceea se află pe ordinea de zi şi acest punct legat de aprobarea avizelor eliberate de 
comisia tehnică, din dorinţa de a da drumul mai repede la documente care au stat 2, 3 sau 4 
luni. Din punctul meu de vedere, am dat o importanţă mai mică alegerii vicepreşedinţilor 
până astăzi, dar plecând de la ideea că astăzi vom adopta bugetul, consider că la punctul 



 3 

Diverse putem lua în discuţie alegerea celor doi vicepreşedinţi, astfel încât consiliul 
judeţean să între într-o logică firească şi să nu mai fie perturbat de fel de fel de evenimente 
până în anul 2012, capătul de linie al acestui consiliu judeţean.  

 
 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii la ordinea de zi.  
 
 Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată, şi se aprobă  

în unanimitate. 
  
 ◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al 

şedinţei ordinare din data de 26 februarie 2009 şi se dă cuvântul  domnişoarei secretar Zară 
Elena Cătălina. 

 
 ♣ D-ra Zară Elena Cătălina: Potrivit prevederilor art.42 alin.(5) coroborat cu  art.98 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre aprobare, 
procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile menţionate, rugăm pe 
domnul preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei Consiliului Judeţean 
Bacău din data de 26 februarie 2009. 

 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al 
şedinţei anterioare. 

 
Nefiind observaţii, se supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare şi 

se aprobă în unanimitate. 
 

◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  asocierea Judeţului Bacău 
cu Parohia Romano-Catolică „Sf. Nicolae” din Bacău în vederea finanţării şi realizării în 
comun a Proiectului de construire a lăcaşului de cult romano-catolic „Inima Neprihănită a 
Mariei.” 

 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 
 

♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, mă bucur să 
avem acest proiect de hotărâre după 4 ani de zile, timp în care, puteţi verifica din toate 
procesele verbale, am avut vreo trei sau patru intervenţii vis-a-vis de biserica catolică, loc 
care nu a fost finanţat sau pentru care nu a fost alocată nici măcar o sumă mică de bani. E 
bine că după 4 ani de zile văd un asemenea proiect de hotărâre şi că s-a găsit o variantă 
prin care consiliul judeţean poate intra într-o asociere de a construi un lăcaş de cult şi 
bisericii catolice. Ştiţi destul de bine că a doua finanţare este pentru biserica ortodoxă, 
această mare catedrală care a apărut în centrul Bacăului şi care poate va da Dumnezeu ca în 
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acest mandat să fie gata. Revin la proiectul de hotărâre de astăzi. Poate că în doi ani de zile 
va fi gata şi această biserică catolică, să putem merge astfel să sfinţim acest lăcaş de cult. 
Probabil că este vorba de o sumă modică la această oră, de 7 miliarde de lei pentru biserica 
catolică. Dacă va da Dumnezeu şi lucrările se vor derula în programul pe care l-a stabilit 
biserica împreună cu consiliul judeţean, sperăm ca în doi ani de zile, să reuşim să sfinţim 
această biserică. Vă mulţumesc şi am rugămintea ca toţi colegii din consiliul judeţean să 
fie de acord, pentru că mă repet, este pentru prima dată când consiliul judeţean alocă nişte 
bani bisericii catolice. Dacă veţi citi bine proiectul de hotărâre, veţi vedea că biserica 
catolică are un procent de aproximativ 15-17% din locuitorii oraşului Bacău. Vă 
mulţumesc şi vă rog să votaţi în consecinţă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumim şi noi. Dar nu este prima dată, e prima 
dată când se alocă o sumă mai importantă pentru un obiectiv important. A mai fost anul 
trecut, în baza Ordonanţei nr.350, dar nu strict bisericii catolice, ci unei fundaţii, dar e clar 
că e un pas pe care consiliul judeţean trebuia să-l facă şi niciodată nu e prea târziu. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în 

unanimitate. 
 

  ◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind asocierea Consiliului 
Judeţean Bacău cu Spitalul de  Pediatrie Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a 
Proiectului „Conferinţa  naţională de chirurgie pediatrică a Societăţii de Chirurgie 
Pediatrică din România”. 

 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 

 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Stimaţi colegi, pentru cei care sunt mai puţini avizaţi, 
vreau să fac precizarea că această manifestare, este o manifestare pur ştiinţifică, ocazie cu 
care şi corpul profesoral medical din Bacău, pe „palierul pediatrie” poate să dovedească 
încă odată, înalta pregătire profesională şi rezultatele pe care le-a obţinut în cele mai 
diverse şi neprezise situaţii în ce priveşte chirurgia pediatrică. Şi am să mă refer aici la 
faptul că, în ultima perioadă, asistăm fără voinţa noastră la o serie întreagă de condiţii care 
generează malformaţii congenitale, începând cu structura osoasă a nou născutului, cu 
organele interne ale nou născutului, ocazie cu care ştiinţa medicală, inclusiv corpul medical 
băcăuan, a reuşit să-şi însuşească tehnici şi metode care să salveze aceşti nou născuţi, să le 
dea o speranţă de viaţă. Vreau să vă spun că la acest gen de manifestări nu vin numai 
colegii din Moldova, Transilvania sau Muntenia, ci chiar dacă se intitulează conferinţă 
naţională, participă şi delegaţi ai vieţii medicale internaţionale. Şi cred că, cu această 
ocazie, ne facem noi un bine, ca renume, că Bacăul poate să găzduiască o astfel de 
întrunire ştiinţifică la cel mai înalt nivel şi că şi la Bacău speranţa de viaţă şi calitatea 
actului medical este la nivelul actual. De aceea subscriu întru totul şi felicit conducerea 
consiliului judeţean pentru această iniţiativă şi doresc ca şi cu alte ocazii să nu aibă nici o 
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rezervă când e vorba de asistenţă medicală. Vă mulţumesc şi sper că vom vota această 
hotărâre. 

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în 

unanimitate. 
  

      ◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului propriu al 
Consiliului Judeţean Bacău precum şi repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2009. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este o expunere de motive extrem de detaliată, iar 
proiectul a fost la mapa dumneavoastră începând cu data de 8 martie. Am înţeles că 
proiectul a fost dezbătut pe toate feţele la şedinţele de comisii de specialitate. Aştept 
intervenţii. Poziţia mea legată de aceste cifre de buget am făcut-o publică, nu mai repet, ne 
doream cu toţii mai mult, dar este evident că aşa cum bugetul naţional este un buget care se 
luptă cu criza, este clar că şi bugetul judeţului Bacău nu putea ieşi din această notă, şi va 
trebui să ne adaptăm la această conjunctură. Vă rog comentarii şi discuţii, pentru că sunt 
convins că vor fi multe. O singură menţiune am, vă cer scuze, a venit ieri o hârtie, în baza 
Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009, pentru plata drepturilor persoanelor 
cu handicap prevăzute la art.24 din Legea nr.448/2006, respectiv gratuitatea transportului 
interurban şi la art.58, respectiv prestaţiile sociale, a fost alocată suma globală de 1 milion 
700 mii lei, din care pentru judeţul Bacău 41.212 mii lei la capitolul asistenţă socială. Deci 
este o sumă care vine la judeţul Bacău şi se alătură bugetului, este finanţarea drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap. Punctual şi fără posibilitatea de a schimba destinaţia.  
 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 

 
      ♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Eu vreau să-mi exprim în plen dezamăgirea, atât în 
calitate de consilier judeţean, cât şi în calitate de locuitor al judeţului şi în special al 
oraşului Comăneşti. Noi, în calitate de consilieri judeţeni, cred că avem obligaţia să fim 
echidistanţi şi să tratăm toţi cetăţenii judeţului la fel. Studiind repartizarea bugetului pe 
unităţile administrativ teritoriale am constatat că acest buget are o tentă politică. Oraşul 
Comăneşti, vreau să vă spun că are în derulare 7 proiecte, cu cofinanţare pe anul 2009 cu o 
valoare de aproximativ 3 milioane 900 de lei. Eu cred că prin acest buget este pedepsită o 
întreagă comunitate şi locuitorii întregului oraş din cauza culorii politice a primarului. Aş 
vrea să vă amintiţi că locuitorii oraşului Comăneşti au adus voturi şi pentru PSD şi pentru 
PD-L,  nu numai pentru PNL. Vă mulţumesc.   
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Alte intervenţii ? Vă mulţumim şi noi.  

♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi, articolul care 
a stârnit controverse şi nemulţumiri, din cadrul proiectului de buget, este art.11, care sună 
aşa: Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale, a sumei de 41.795 mii  lei 
pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii locale, care necesită 
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cofinanţare locală conform Anexei  nr.1 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 
Am avut discuţii în comisia de buget-finanţe, am depus şi amendament privind modificarea 
acestei anexe, anexă care ar trebui să corespundă art.1 din proiectul de hotărâre şi ar trebui 
să corespundă şi art.33 alin. 3 din Legea nr.273. Permiteţi să citesc amendamentul propus 
de grupul de consilieri PNL din consiliul judeţean, faptul că repartizarea sumelor pe unităţi 
administrativ teritoriale din acest segment de finanţare, din sume defalcate din unele 
venituri ale statului, s-a făcut doar pe principii politice, fără să respecte legislaţia, fără să 
respecte principii, bineînţeles că a produs nemulţumiri nouă, ca şi consilieri judeţeni, care 
nu putem decât să luăm atitudine astăzi şi să susţinem corectarea acestei anexe şi 
echilibrarea finanţărilor, astfel încât să putem susţine proiecte şi pentru localităţile care au 
fost omise din anexă, iar altele au primit sume foarte mici. „Conform art. 33, alin. 3 pct.b 
din Legea nr.237/2006 privind finanţele publice locale, din sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, se repartizează 
autorităţilor publice locale prin hotărâre a consiliului judeţean, sume pentru susţinerea 
programului de dezvoltare locală şi pentru programul de infrastructură care necesită 
cofinanţare  locală. Conform anexei 1 din prezentul proiect de hotărâre aflat pe ordinea 
de zi la şedinţa de astăzi 12.03.2009, rezultă că nu s-au repartizat sume pentru 
cofinanţarea proiectelor de infrastructură, următoarelor unităţi administrativ- teritoriale: 
Comăneşti, Blăgeşti, Filipeni, Glăvăneşit, Iteşti, Onceşti, Parincea şi Prăjeşti. Din datele 
puse la dispoziţie de direcţia de specialitate a consiliului judeţean, aceste comune au în 
derulare proiecte de infrastructură locală, conform Ordonanţei de Guvern nr.7/2006 
pentru construirea de poduri, podeţe, canalizări şi baze sportive, Hotărârea de Guvern 
nr.577/1997 pentru programe privind alimentarea cu apă, Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernulu inr.118/2006 privind construirea de sedii pentru aşezăminte culturale sau 
diverse programe cu finanţare europeană pe fonduri preaderare şi postaderare. De 
asemenea, precizăm că în Anexa 1, unor unităţi administrativ teritoriale care nu figurează 
cu proiecte de finanţare a infrastructurii locale, li s-au repartizat sume importante, în timp 
ce altele, care au în derulare astfel de proiecte, au primit sume cu mult sub media alocată 
pe unitatea administrativ teritorială din judeţ, discrepanţele fiind mai mult decât evidente.  
În acest sens propunem modificarea Anexei 1, menţionată în amendamentul prezentat şi 
anume în sensul alocării sumelor cuvenite la cele 8 unităţi administrativ teritoriale omise 
de la finanţare, a suplimentării sumelor pentru administraţiile cărora li s-au repartizat 
sume foarte mici, prin realocarea judicioasă a resurselor pe toate unităţile teritorial 
administrative din judeţul Bacău. Am anexat la amendament propunerea de modificare a 
Anexei 1 coloana 3 din anexă. Deci, nu ne-am dus pe suma alocată pentru drumuri 
comunale, ci doar pe sumele defalcate din impozitul pe venit şi TVA pentru cofinanţarea 
proiectelor de infrastructură. Fac precizarea că am parcurs cu atenţie anexa nr.1 din 
proiectul de buget, făcând constatarea şi pot să exemplific localităţi care nu au în derulare, 
nu au contracte, nu sunt obligate la cofinanţări pe proiecte de infrastructură de dezvoltare 
locală. Am spus-o din start, consider că nu este o atitudine normală şi puteţi traduce cum 
vreţi, domnule preşedinte, starea de anormalitate. Oricum nu este normal ceea ce s-a 
întâmplat cu repartizarea acestor sume pe unităţi administrativ teritoriale. Ba mai mult, ieri 
la comisie, un coleg consilier de la PD-L, îmi reproşa că aşa s-a procedat şi în timpul 
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guvernării PNL. Pot exemplifica cu H.G.nr.1155/2008, că la o primă rectificare în 
noiembrie anul trecut, au primit sume destul de consistente aproape toate localităţile, 73 de 
localităţi din cele 92 cât sunt în judeţul Bacău, printre care şi localităţi cu primari PD-L. 
Chiar nu mi se pare normal să nu susţinem, să anihilăm, să anulăm din start posibilitatea 
administraţiilor locale să nu-şi susţină cofinanţările pe proiecte de infrastructură, proiecte 
în derulare, investiţii în derulare, sau investiţii deja aprobate la finanţare pe diverse 
segmente de finanţare. Dacă nu s-a depus la dumneavoastră, secretarului de la comisie i-am 
prezentat amendamentul, există anexa ataşată, dacă doriţi o pot şi citi, aş dori să ţineţi cont, 
că susţin ca să primească cu prioritate sume la echilibrare localităţile care au în derulare 
investiţii începute, programe începute. Pentru că nu este normal să îngheţe acum o 
investiţie începută, să nu şi-o poată continua sau să nu-şi poată prinde în buget. Sunt foarte 
multe localităţi, şi de la PNL, şi de la PSD, şi de la PD-L, care au baze sportive. Cei de la 
PNL nu-şi vor putea prinde în buget,  pentru că nu vor avea sursă de cofinanţare, că asta 
scrie în Legea nr.273. Am propus într-o notă d e bu n simţ, spu n eu, dimin u area fără 
discriminare de la toate localităţile, indiferent de culoarea politică a primarului din 
localitatea respectivă, a sumelor stabilite în anexă, şi suplimentarea, repartizarea corectă şi 
pentru celelalte 8 localităţi care nu au fost prinse deloc în anexe şi pentru celelalte care au 
avut sume foarte mici. Motivat tocmai de ceea ce stabileşte art.11 din proiectul de hotărâre, 
cofinanţarea pe proiecte. Mulţumesc.   

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Mai sunt intervenţii? Deci nu mai 
sunt nici un fel de intervenţii la buget? 

 ♣  Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, în cuvântul meu am 
să fac mai mult o nuanţă de declaraţie politică. Nefiind pus în situaţia să mi se spună 
„doctore, nu te pricepi la finanţe, las-o baltă şi ocupă-te de pansamente şi injecţii”, vreau să 
spun că din experienţa pe care o am împreună cu câţiva colegi, în această incintă, de după 
1990, consiliul judeţean a aprobat în repetate rânduri bugetele consiliul judeţean. Nu mi-a 
fost totuşi dat, indiferent care a fost structura politică sau coloratura politică a celor de la 
guvernare sau din opoziţie, să asist la o frapantă discreditare, şi dacă vreţi, o atitudine de 
haiducie politică, vă rog să o luaţi domnule preşedinte cu ghilimelele de rigoare, aşa cum s-
a orientat construcţia bugetului actual. Este inadmisibil ca dumneavoastră personal, colegii 
dumneavoastră de partid, colegii noştri de partid, care au primit votul unei suprafeţe foarte 
subţiri din numărul locuitorilor judeţului, cei 718 mii de locuitori, ca noi cei care ne aflăm 
vremelnic pe aceste scaune, şi avem o minoritate, să condamnăm existenţa şi dezvoltarea 
acestor colectivităţi. Pentru că nu pot numi altminteri, şi nu vă găsesc nici o justificare. 
Pentru ce nu s-a avut bunul simţ politic, ca măcar cu o cifră modică, dar absolut toate 
localităţile judeţului să fie prinse în acest buget? Pentru acest motiv, dacă domnii consilieri 
persistă şi vor aproba, fără a aproba amendamentul nostru, vă spunem că hotărârea 
grupului liberal va vota împotriva acestui buget. Vom găsi căile de atac legale, pentru că 
legea nu poate fi discriminatorie, domnule preşedinte şi domnilor din aparatul propriu al 
consiliului judeţean! Sunteţi salariaţi şi luaţi salariu din munca fiecărui cetăţean al judeţului 
şi trebuie să vă gândiţi la fiecare dintre aceştia. În concluzie, vă rog domnilor colegi, să 
reflectaţi şi să nu ne facem încă odată că nu înţelegem nişte necesităţi în condiţiile 
deosebite, mai ales de criză. Şi aşa încrederea populaţiei în elementul politic şi în 
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politicieni este din ce în ce mai scăzută. Ne-o facem singuri. Veniţi cu sufletul de data 
aceasta şi cu conştiinţa către cei pe care îi avem în preajma noastră şi care ne-au trimis să-i 
reprezentăm aici. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Palăr Ionel, deputat PNL: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vreau să-i felicit 
pe proaspeţii numiţi în funcţiile de prefect şi subprefect, şi le urez succes, sincer, fără nici 
un fel de conotaţie politică şi mă bucur mult că este o echipă tânără la Prefectura Bacău, 
pentru a continua activitatea în administraţia băcăuană. Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
este un privilegiu pentru mine de a mă reîntoarce în rândul dumneavoastră şi am să o fac 
de câte ori este nevoie, şi credeţi-mă că astăzi nu am venit aici, neapărat în calitate de 
parlamentar, dar ştiţi şi dumneavoastră că legea îmi permite să particip, de fapt fiecărui 
cetăţean al României îi este permis să participe la şedinţele de consiliu, pentru că sunt 
publice. Am să fiu foarte scurt. Nu vreau să generalizez dreptul la replică, nu am venit nici 
să urechesc pe absolut nimeni, nici să o fac pe interesantul. Vreau să vă spun câteva lucruri 
din suflet şi cu chibzuinţă îndelungată. În Parlamentul României am susţinut câteva 
proiecte importante pentru municipiul şi judeţul Bacău, şi pentru că ştim ce se întâmplă cu 
toţii, că raţiunea şi echilibru dispar şi patima politică este mai presus în Parlamentul 
României, deşi erau proiecte importante şi erau sustenabile, nu au fost susţinute pentru că 
PNL-ul, respectiv cel care le susţinea nu era la guvernare sau nu avea majoritate. Împreună 
cu fostul vicepreşedinte Nistor şi actualul preşedinte Benea, am reuşit să găsim soluţii de 
compromis, şi mă refer aici strict la împărţirea banilor pentru drumurile judeţene şi 
comunale. S-a încercat şi s-a găsit o formulă, vă spun şi de bun simţ, dar şi de echilibru, şi 
nu a suferit judeţul Bacău. Nu faceţi astăzi greşeala pe un buget auster, şi îi dau dreptate 
domnului preşedinte, de a văduvi anumite comunităţi pe o logică politică sau poate nu aş 
vrea să cred, de răfuieli personale, să văduvim aceste localităţi. Stimaţi colegi, să ştiţi că nu 
veţi pedepsi PNL-u l p entru că trei comune din colegiu lui nu vor primi bani, nu veţi 
pedepsi pe primarii liberali sau pe primarii PSD sau ce culoare politică vor fi ei, ci 
pedepsim comunităţile respective. Declar aici că nu voi folosi politic sub nici o formă acest 
lucru, deoarece poate dumneavoastră s-ar putea astăzi să nu acordaţi finanţări către aceste 
comunităţi. Dar să ştiţi că aceşti cetăţeni vor vota şi peste 3 ani, şi peste jumătate de an, şi 
peste 2 luni, şi s-ar putea să nu îl mai voteze pe Palăr, s-ar putea să nu-l mai voteze pe 
Laurenţiu de la Blăgeşti sau pe nu ştiu care, sau pe dumneavoastră domnule preşedinte, 
pentru că sunteţi preşedintele întregului judeţ. Haideţi să existe un moment nu zero, ci un 
moment plus unu al decenţei şi în administraţia băcăuană, de a fi totuşi echilibraţi şi nu a fi 
pătimaşi. Nu vreau să comentez mai departe, pentru că dumneavoastră puteţi deduce foarte 
clar când am dat 7 miliarde sau 8 miliarde într-o comună şi s-a dat 3 miliarde sau 2 
miliarde sau 5 miliarde în alte comune, este mai de bun simţ decât să lăsăm alte localităţi  
cu tolba goală, să lăsăm şcoli, să lăsăm drumuri care nu pot fi cofinanţate, să lăsăm 
proiecte începute. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l mai spun, stimaţi colegi, este că 
vechea guvernare, cu multe bune şi poate şi cu multe rele, nu a văduvit totuşi comunităţile 
din judeţul Bacău, pe proiectele guvernamentale, cu banii care au ajuns la bugetul naţional. 
Din 56 de localităţi din judeţul Bacău care au beneficiat de Ordonanţa nr.7 (poduri, podeţe, 
alimentări cu apă şi canalizare), dacă vă veţi uita, nici măcar un sfert nu sunt liberale. Eu 
cred totuşi că judeţul s-a dezvoltat uniform, se va dezvolta uniform, şi trebuie să ţinem cont 
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de acest lucru. Nu am a vă spune decât că vă voi mulţumi dacă veţi vota echilibrat şi 
raţional, iar dacă veţi face altfel, până la urmă, nu cred că pot eu să vin aici să vă ameninţ 
sau să spun lucruri care nu-şi au sensul. Probabil că peste 2-3 zile se va trece cu vederea şi 
se va uita acest moment, dar să ştiţi că la comunităţile respective acest lucru se va resimţi. 
Nu ştiu cine va câştiga capital politic. Nici măcar eu, care vă vorbesc aici, nu cred că voi 
câştiga capital politic dacă mă voi duce şi voi spune că nu s-a vrut să se voteze acest buget 
şi aceste comunităţi nu au fost sprijinite. Vă mulţumesc frumos şi vă rog să acţionaţi aşa 
cum consideraţi că aţi fi făcut dacă aţi fi fost în situaţia asta. Gândiţi-vă că aţi fi fost în 
opoziţie şi nu aţi fi fost la putere, şi gândiţi-vă că actuala structură a consiliului judeţean 
este alta decât cea care a fost, stimaţi colegi. Mulţumesc frumos. 

♣ Dl Danciu Marius, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, nu aş mai fi 
intervenit, dar vreau să se înţeleagă foarte clar…   

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O singură rugăminte am, domnule Danciu, să nu 
aruncaţi cu scaune pe aici ca la comisie. 

♣ Dl Danciu Marius, consilier: Cum? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Să nu aruncaţi cu scaune ca la comisie! 
♣ Dl Danciu Marius, consilier: Nu am aruncat cu nici un scaun. Există vreun coleg 

care poate să spună că am pus mâna pe scaun? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sau să ameninţaţi! Atâta vă rog! 
♣ Dl Danciu Marius, consilier: Nu am ameninţat pe nimeni. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Atât mulţumesc. Mai departe.  
♣ Dl Danciu Marius, consilier: Şi vă rog frumos nu mă mai întrerupeţi, pentru că eu 

nu v-am întrerupt. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nici nu v-am întrerupt. 
♣ Dl Danciu Marius, consilier: N-aş mai fi intervenit, dar voiam ca şi presa să vadă 

clar cum este bugetul pe care vrem să-l votăm astăzi. Şi am să dau citire la cifre. Pentru că 
nu vorbim pe cifre, le punem şi nuanţă politică. PSD-ul cu 35 de comune şi primari 
primeşte 208,95 mii RON, adică 208 miliarde, PDL-ul, cu 26 de comune şi primari 
primeşte 21 de mii 837 mii RON, adică 218 miliarde, PC-ul cu primari în 5 comune 
primeşte 2661 mii RON, adică 26 de miliarde, iar PNL-ul cu 27 de primari primeşte 3481 
mii lei, adică 34 de miliarde lei vechi. Asta înseamnă ca din cei 488 de miliarde de lei pe 
care noi îi împărţim în bugetul actual, PNL-ului care reprezintă o populaţie de peste 50% şi 
nu ar trebui să facem o coloratură politică acestor oameni, îi repartizăm undeva la 2%. Este 
un buget neserios din punctul de vedere al consilierilor PNL, iar ei au depus acest 
amendament. Eu aş avea o rugăminte, să întrerupeţi şedinţa, şi grupurile PSD şi PD-L, care 
aţi contribuit la acest buget, să aruncaţi o privire peste acest amendament al nostru, care ar 
fi de bun augur. A doua problemă: aş vrea să dau cuvântul domnului primar de la 
Comăneşti pentru că este un oraş care are foarte multe proiecte de dezvoltare locală. În 
şedinţa de comisie am întrebat-o pe doamna director Hăineală care au fost criteriile şi 
fundamentarea acestui buget, şi mi-a spus că cele 8 comune şi un oraş de formaţie PNL nu 
au avut proiecte de dezvoltare. Acest lucru este fals. Aş vrea să-i dăm cuvântul domnului 
primar. Aş mai avea un amendament. La anexa 2, dacă ne uităm pe fundamentarea 
bugetului, la capitolul…staţi un pic să ajung la el…  
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Până vă lămuriţi dumneavoastră, supun aprobării dacă  
sunteţi pentru întreruperea şedinţei? Cine este pentru? Se supune la vot continuarea 
şedinţei şi se votează cu 26 de voturi pentru şi 10 împotrivă. Şedinţa continuă. Vă 
mulţumesc. Am mulţumit şi în numele dumneavoastră domnule Danciu, pentru că altfel 
trebuia să întrerupem şedinţa. Mai departe, domnule Danciu! 

 ♣ Dl Danciu Marius, consilier: Deci avem la capitolul 13, alte acţiuni economice, 
bugetat cu 425 de miliarde, iar pe anexa 2 se regăsesc doar 200 de miliarde.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci au dispărut 200 de miliarde, asta spuneţi, sau ce 
vreţi să spuneţi dumneavoastră acolo? 

♣ Dl Danciu Marius, consilier: Da, în actele pe care ni le-aţi pus la mapă. Nu sunt în 
defalcare. Şi dacă am avea amabilitatea să-l ascultăm şi pe domnul primar Miron, primar al 
oraşului Comăneşti, să ne vorbească nouă, consilierilor judeţeni, şi cred că orice primar 
PNL din cei 7 primari de comune, care nu au primit bani, poate să vă vorbească despre 
proiectele de dezvoltare locală ale comunităţilor. Mulţumesc.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect. Domnule primar Miron, staţi numai puţin, 
vreţi să luaţi cuvântul, da? 

♣ Dl Miron Viorel, primarul oraşului Comăneşti: Dacă îmi permiteţi! 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă permit, pentru că eu conduc această şedinţă. 

Domnul consilier Danciu ar trebui să ştie că nu dânsul dă cuvântul, ci acela care conduce 
şedinţa. Vă rog, domnule primar.  

♣ Dl Miron Viorel, primarul oraşului Comăneşti: Domnule preşedinte, domnule 
prefect, doamnă subprefect, doamnelor şi domnilor consilieri, doar câteva cuvinte aş vrea 
să spun şi eu în legătură cu aprobarea bugetului pe anul 2009. Aş vrea să atrag atenţia 
consilierilor judeţeni că acest buget este constituit din veniturile şi încasările 
contribuabililor din judeţul Bacău, judeţ din care face parte şi localitatea pe care o 
administrez, oraşul Comăneşti. Asemenea cum este oraşul Comăneşti, mai sunt şi celelalte 
comune care au fost lăsate pe din afară. Nu este posibil ca un oraş cum este Comăneştiul, 
care a fost grav afectată de inundaţii, o zonă defavorizată, o zonă sărăcită, o zonă cu 
probleme grave şi foarte mari din punct de vedere economic, să fie exclusă din lista de 
buget pentru a fi cofinanţată la proiectele de infrastructură pe care le avem în derulare. La 
comisiile de specialitate, întrebând consilierii judeţeni din ce cauză nu au fost finanţate, mi 
s-a spus că oraşul Comăneşti nu a avut proiecte în derulare. Vreau să vă spun că am adus la 
consiliul judeţean toate proiectele în derulare şi ni s-a cerut să depunem şi contractele şi 
acordurile de grand prin care au fost semnate aceste proiecte. Vreau să vă spun că 
întâmplător, sau poate nu întâmplător, din acest consiliu judeţean, fac parte doi consilieri 
judeţeni care sunt din Comăneşti. Este vorba de doamna consilier Lucaş şi domnul 
consilier judeţean Bandea. Iată că oraşul Comăneşti este reprezentat aici, în consiliul 
judeţean, de doi consilieri judeţeni care demonstrează încă o dată că oraşul Comăneşti face 
parte din judeţul Bacău, că oraşul Comăneşti este reprezentat în consiliul judeţean, şi că 
toţi contribuabilii din oraşul Comăneşti plătesc taxe şi impozite, care au venit toate la 
bugetul judeţului, care sunt împărţite acum într-un mod mai mult sau mai puţin corect. Aş 
dori să atrag atenţia tuturor consilierilor judeţeni, să aibă în vedere că judeţul Bacău nu 
poate să fie cu un număr mai mic de 8 localităţi, sau aşa cum am dorit noi să împărţim 
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aceşti banii. Toate localităţile care fac parte din judeţul Bacău şi contribuie la bugetul 
judeţului Bacău, trebuie să primească sume pentru a-şi putea continua proiectele pe care le 
au în derulare.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Cu o precizare, că domnul consilier 
Bandea este pe listele PSD, iar doamna consilier Lucaş, dacă localele erau în acelaşi timp 
cu parlamentarele, nu cred că era astăzi consilier judeţean. Asta apropo de cine susţine 
Comăneştiul şi reprezentativitatea Comăneştiului în consiliul judeţean. Domnul Bandea a 
venit pentru că a fost pus pe un loc eligibil, iar doamna Lucaş, dacă erau organizate 
localele în acelaşi timp cu parlamentarele, nu mai era astăzi în consiliul judeţean. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Am şi eu un amendament de făcut, domnule preşedinte, 
să-l supun aprobării, dacă se poate. Este vorba de repartizarea pe unităţi administrativ- 
teritoriale a sumelor defalcate. La poziţia 35 coloana 6 aş vrea să adaug 100 de mii de lei, 
care vin din poziţia 51 coloana 6. Acolo sunt 200 de mii de lei. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai exact. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nicolae Bălcescu cu Gura Văii. A doua pagină. Am 

acordul colegilor mei pentru acest amendament. Aş vrea să fie supus aprobării, dacă se 
poate. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt alte intervenţii? Vă rog!  
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Da. Am discutat cu domnul Şapcă în cadrul grupului 

PDL, şi este posibil în acest moment, având în vedere că m-am ocupat strict de comunele 
PD-L în această zonă, să mutăm 50 de la… şi vă dau şi soluţia, de la Poduri 25, şi de la … 
imediat, tot din cadrul comunelor noastre, ca să nu afectăm alt buget…. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi, domnul consilier, haideţi până verificaţi 
poziţiile să mai ia cuvântul, cine mai vrea?   

♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, până când colegii noştri de la 
PD-L se hotărăsc de unde şi până unde să ia, eu vin cu o propunere cu care a venit şi colega 
mea, doamna Marcu, până una-alta haideţi să nu lăsăm cei 10% din populaţia judeţului 
chiar fără nici un ban. Şi ar fi indicat ca de la comunele care au sumele cele mai mari 
alocate să luăm câte un miliard şi să completăm câtuşi de puţin cele 8 localităţi cu anumite 
sume, pentru continuarea finanţărilor şi lucrărilor pe care le au în derulare. Nu am cerut o 
sumă extraordinar de mare, e vorba de aproximativ 15-20 de miliarde, care pot acoperi 
câtuşi de puţin aceste localităţi. Este vorba de 8 localităţi, şi ar fi bine ca să ne uităm pe 
listă şi să luăm de la localităţile care au sumele cele mai mari şi să putem să echilibrăm 
cele 8-9 localităţi care au rămas fără sume alocate. Eu nu cred că cerem luna de pe cer, dar 
s-ar putea face un compromis la ora actuală, pentru că indiferent că suntem consiliul 
judeţean PNL, PSD sau PD-L, reprezentăm un anumit electorat sau oamenii acestui judeţ. 
Şi noi şi dumneavoastră la fel. Şi ar fi păcat. Este vorba de aproximativ 10% din populaţia 
judeţului Bacău, care nu primeşte nici un ban. Nu cred că s-ar supăra nici o comună care 
primeşte 7, 10, 9, 11, 12 miliarde, să renunţe la 500 sau 700 de milioane ca să putem da şi 
la Comăneşti, la Blăgeşti, la Prăjeşti. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am notat. Domnul primar de la Filipeni vrea să 
intervină? 
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♣ Dl Banu Vasile, primarul comunei Filipeni: Vreau să vă informez că am fost chemat 
la negocieri. Am negociat, am dat lista, am dat priorităţile. Am pe Ordonanţa nr.7 o bază 
sportivă pe care am scos-o la licitaţie şi am câştigat şi licitaţia. Nu am plătit un leu 
proiectarea. Să ştiţi, domnule preşedinte, că m-a sunat doamna de la proiectare şi mi-a spus 
că-mi ia casa dacă nu-i dau banii. De unde să-i dau eu bani? Ştiţi, primăria pe care o avem 
şi  b an ii care au ven it an u l trecut d e la Gu vern i-am dus în fonduri pentru primărie. 
Primăria încă din 2004 trebuia să o dăm  în folosinţă. S-au investit 12 miliarde în ea, şi 
dacă anul acesta nu-i punem acoperişul, pot să-i pun o bombă să sară în aer că nu ne mai dă 
voie IGSIC-ul şi alte foruri. Doamna Hăineală ştie, doamna Gireadă la fel. Dar eu nu 
înţeleg, chiar am rămas stupefiat, cum să nu dea un leu la o comună săracă şi vai de steaua 
ei. Mulţi nu au după ce bea apă în comuna aceea. Drumul judeţean îl ştiţi cum este! Este 
spart total, ca după război. Pe cuvântul meu, dragi consilieri, am rămas cu un gust amar. Ce 
să le zic eu la oamenii aceia? Poate eu ştiu, că sunt frate cu Mihai Banu? Ce să zic, că pe 
mine nu mă interesează, eu nu vorbesc politic, dar un leu... Să nu alocaţi la o comună 
nenorocită?! Îmi pare foarte rău, şi vă dau cuvântul meu, că o să le spun la toţi sătenii: 
uitaţi domnilor ce a ajuns ţara asta!!! Un leu, să nu-mi dea un leu, domnule? Atât am avut 
de spus. 

♣ Dl Avram Constantin, consilier: Domnule preşedinte, am şi eu un amendament. 
Ţinând cont de faptul investiţiei de la Filipeni, şi că primarul a încercat să susţină acest 
punct de vedere, ţinând cont de faptul că primăria este pornită din 2002 şi acolo sunt 
cheltuieli deja făcute, propun consiliului judeţean să ajusteze cu 1,5% sumele toate din 
anexa 1 pentru a continua investiţia, pentru că este păcat. Acolo este un sediu de primărie 
cu o pernă de balast. Au trecut şapte ani de zile, şi pentru că în aceşti şapte ani nu au fost 
posibilităţi decât pe fosta Ordonanţă 45 privind alocarea de sume ca să ţină în viaţă 
investiţia, propun colegilor şi dumneavoastră, acest amendament din anexa 1 pentru 
absolut toate localităţile cuprinse aici, pentru că este vorba de 10-15 milioane de la  fiecare 
localitate, să termine odată această investiţie. Este o investiţie de şapte ani şi riscăm să 
rămânem cu ea aşa. Într-adevăr la sediul primăriei IGSIC-ul a avut un raport defavorabil, şi 
numai intervenţia rapidă a adus construcţia în situaţia de a putea fi continuată. Dar apelez 
la acest amendament tocmai din dorinţa de a se termina, de a se pune capacul la acea 
clădire, pentru că se pierd banii deja investiţi în această clădire în anii precedenţi. Este 
adevărat, nu mulţi, şi chiar şi din punctul de vedere al Curţii de Conturi, investiţia va trebui 
oricum finalizată, găsită o formulă. Vă mulţumesc.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai sunt intervenţii? Da. Sigur, erau anticipate aceste 
discuţii legate de buget. Eu nu am pretenţia că este bugetul perfect şi care mulţumeşte pe 
toată lumea, aşa cum nu s-a întâmplat niciodată la consiliul judeţean. Dar cu siguranţă este 
un buget gândit pe reducerea diferenţelor dintre mediul urban şi mediul rural. Nu o să mă 
auziţi să pronunţ aici nici un nume de partid, pentru că nu am avut asta în calcul la 
construirea bugetului. Văd că tot se pomeneşte aici de voturi, se spune de partide, se spune 
de nu ştiu ce negocieri. Este clar că nu este un buget care să mulţumească pe toată lumea, 
dar poate să spună cineva care este diferenţa între comuna Săuceşti (din punct de vedere 
politic întreb), care are un program declarat eligibil pe FADR şi comuna Iteşti care nu are 
nici un proiect? Care este diferenţa din punct de vedere politic? Nici una, vă spun eu. 
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Domnule Danciu, dacă o să mă mai întrerupeţi, nu o să faceţi decât să confirmaţi circul pe 
care îl aveţi în genă! Până una alta, domnule consilier Danciu, am să vă rog ceva! 
Dumneavoastră, am impresia că lucraţi la ROMTELECOM, din câte ştiu eu. Vedeţi poate 
reuşiţi să măriţi bugetul judeţului intervenind pe lângă cei de la ROMTELECOM, astfel 
încât să nu mai dea în judecată consiliul judeţean pentru taxele pentru drumurile judeţene, 
un proces pe care noi deja l-am câştigat, şi să nu mai facă recurs, şi în felul acesta mai 
sporim bugetul judeţului. Până una alta. 

♣ Dl Danciu Marius, consilier: Am să vorbesc cu conducerea.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Până una alta, da? 
♣ Dl Danciu Marius, consilier: Şi poate vine şi domnul Mihăilă cu mine. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Repet, confirmaţi gena pe care o aveţi, de circar. 

Asta este propunerea, nu este perfectă, este perfectibilă, nu am luat în calcul nici un 
element politic, am înţeles propunerile pe care le-au făcut toţi consilierii şi am să propun o 
variantă cât de cât echilibrată. Asta este. Deci, situaţia de la Filipeni, se prezintă în mare cu 
ceea ce a spus domnul primar şi ceea ce a spus şi domnul Avram. Aş propune 2 miliarde 
pentru comuna Filipeni şi 500 de milioane de lei vechi pentru comunele Blăgeşti, 
Glăvăneşti, Onceşti, Iteşti, Prăjeşti, Parincea, care nu au fost prinse cu nici un fel de sumă. 
Suma totală este de aproximativ 5 miliarde. Repet, Filipeni două miliarde, Blăgeşti cinci 
sute de milioane, Glăvăneşti cinci sute de milioane, Iteşti cinci sute de milioane, Onceşti 
cinci sute de milioane, Parincea cinci sute de milioane, Prăjeşti cinci sute de milioane, 
sumă care să se obţină prin reducerea sumelor aferente celorlalte comunităţi din mediul 
rural, şi subliniez din mediul rural, iar pentru consiliul local Comăneşti să alocăm cinci 
sute de milioane, pe care să o obţinem de la comunităţile din mediul urban. În speţă este 
vorba de Bacău, Buhuşi, Slănic Moldova, Tg. Ocna, Moineşti, Oneşti, Dărmăneşti. În cotă 
egală de la fiecare şi astfel, cred eu că încercăm să ne apropiem mai de adevăr, ca să spun 
aşa, şi să mulţumim cât de cât pe toată lumea, deşi sunt convins că vor fi comentarii şi 
după această propunere. Supun spre aprobare acest amendament, deci bugetul în forma 
propusă, cu rectificările propuse, le repet, două miliarde Filipeni, cinci sute de milioane  
Blăgeşti, cinci sute de milioane Glăvăneşti, cinci sute de milioane Iteşti, cinci sute de 
milioane Onceşti, cinci sute de milioane Parincea, cinci sute de milioane Prăjeşti, banii 
obţinându-se de la comunităţile din mediul rural, şi cinci sute de milioane pentru 
Comăneşti, care se vor obţine de la comunităţile din mediul urban.  

Se supune la vot şi se votează cu 26 de voturi pentru şi 10 voturi împotrivă.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: E lesne de înţeles că nu mai pot propune altă variantă 

şi alt amendament. Înţeleg că părintele Isidor Dâscă vrea să intervină. Vă rog. 
♣ Dl Dîscă Isidor, preot: Eu vreau să vă mulţumesc pentru această invitaţie, să vă 

mulţumesc în numele credincioşilor romano-catolici din Bacău, în numele episcopului 
nostru Petru Gherghel de la Iaşi, în numele meu personal pentru că aţi aprobat să facem şi 
o biserică romano-catolică, să vă asigur de recunoştinţa mea, de rugăciunile noastre şi mai 
ales mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă lumineze în munca dumneavoastră. 
Vă mulţumesc frumos. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim şi noi. Chiar avem nevoie, după aprobarea 
bugetului. Mulţumim. 
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♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, numai o secundă, vă rog 
frumos. Am o rugăminte. Şi am o rugăminte către aparatul propriu al consiliului judeţean, 
să fie un pic mai atent la redactarea bugetului, să nu ne trezim cu anumite greşeli, o 
greşeală pe care am găsit-o la redactare. Undeva la centrele rezidenţiale pentru copii, apar 
două maşini de spălat, care nu reprezintă kg, ci reprezintă km. Poate căutăm pe piaţă două 
maşini de spălat de 25 de km. Vă rugăm frumos să verificaţi. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Domnule consilier, strict aveţi dreptate, dacă vreţi 
să vorbim aşa. Dar munca a fost colosală, credeţi-mă, şi o asemenea greşeală, chiar putea fi 
trecută cu vederea. Dar…!  

♣  Dl Dogaru Silvestru, consilier: Ştiu.  
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă dumneavoastră credeţi că este chiar 

fundamentală această greşeală, nu aveţi decât să sesizaţi ori de câte ori mai vedeţi 
asemenea greşeli.     

   
      ◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş  
prezenta  expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea retragerii licenţei 
de traseu a operatorului de transport S.C. „GRUP ATYC” S.R.L. Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa, care deserveşte  traseul judeţean nr. 60 „N. Bălcescu - Bacău”, cuprins în 
„Programul de transport  persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru                 
perioada 1 iulie 2008 - 30  iunie 2011”, aprobat prin H.C.J. Bacău nr. 39/17.03.2008, cu 
modificările şi  completările ulterioare. 

 
      Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive 
prezentată. 
 
      ♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, întâmpin cu bucurie acest proiect 
de hotărâre privind retragerea licenţei, pentru că îmi este cunoscută situaţia din Nicolae 
Bălcescu şi săracii oameni se chinuie de vreun an şi ceva. Aş veni cu o propunere, pentru 
că nu cred că e singura nerespectare din acelea la care se angajează firmele de transport. Să 
continuăm în judeţ, pentru că mai sunt situaţii, şi poate dacă vom da două, trei exemple de 
genul acesta, ceilalţi vor fi  mai disciplinaţi. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim. Dacă mai sunt alte observaţii? 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, probabil că după opt luni de 
zile trebuia să facem şi lucrul acesta, pentru că într-adevăr această societate nu a respectat 
niciodată un program de transport, şi nici la ora actuală nu-l respectă, chiar dacă ne ducem 
la capătul de linie şi vedem cele şase autobuze stând acolo. Nu se ştie dacă sunt acele 
autobuze cu care au venit la licitaţie sau sunt cu totul altele. Am modificat programul de 
transport la cererea primăriei şi la cererea transportatorului, dar nu am făcut altceva decât 
să ne aflăm în treabă. Dânsul nu şi-a respectat niciodată programul de transport. Şi exact 
ceea ce spune şi colegul meu, domnul Bondor, probabil că ar trebui verificate toate cele 
douăzeci de trasee pe care le are această firmă, pentru că s-ar putea să ruleze aceste 
autobuze pe care le are, de la un traseu la altul. Şi să fie un semnal de alarmă şi pentru 
celelalte firme care nu-şi fac datoria, pe traseele din judeţul Bacău. Eu zic să monitorizăm 
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din ce în ce mai mult toate traseele şi să verificăm şi pe cei care nu-şi fac datoria, să plece 
acasă. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Cu o singură precizare. Să ştiţi că nu este 
întâmplător demersul nostru. Nu am putut face aceste demersuri până în decembrie, pentru 
că atitudinea ARR-ului vis-a-vis de transportatori, nu a fost cea de după decembrie.  Şi am 
spus şi în şedinţele de consiliu judeţean, la vremea respectivă, de până în luna decembrie, 
că practic fără ARR nu puteam interveni asupra acestor transportatori. După 1 ianuarie 
atitudinea ARR-ului s-a schimbat în sens pozitiv, şi a înţeles că trebuie să fie alături de 
consiliul judeţean şi de primării în special, în această acţiune de supraveghere şi 
sancţionare a celor care nu-şi respectă ceea ce au licitat. Eu cred că ARR-ul va fi de acum 
partenerul nostru, şi cei care nu-şi fac datoria în trasee vor fi sancţionaţi rapid, aşa cum 
facem azi cu GRUP ATYC din Dâmboviţa. Până atu nci, şi am şi spus-o atunci, era o 
adevărată mafie. Şi este, dar acum are o problemă această mafie din transporturi, se luptă şi 
cu consiliul judeţean şi cu consiliile locale, şi mai nou cu ARR-ul.  

 
      Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în 
unanimitate. 

 
       ◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea Dragoş prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea avizelor eliberate de 
Comisia Tehnică de  Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.     

   
  Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de 

motive prezentată. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Imediat după aprobarea mea ca şi preşedinte al acestei 

comisii, am deblocat activitatea din acest for, şi avem nouă documentaţii pe care le putem 
aproba sau nu. Ele au trecut de comisia tehnico-economică, le-aţi avut la mapă, dacă sunt 
observaţii la una din aceste poziţii? 

 
  Nefiind observaţii se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă în 

unanimitate. 
 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai aveţi alte intervenţii?  Domnul primar de la 

Bălcescu? 
♣ Dl Şiler Anton, primarul comunei Nicolae Bălcescu: Vreau să vă reamintesc un 

singur lucru, referitor la comuna Nicolae Bălcescu. Ştiţi foarte bine care sunt problemele 
acolo. Aş avea o propunere, nu ştiu dacă este posibil, reducerea acestor două trasee la un 
singur traseu. Pentru că această problemă persistă şi din cauza că au circulat două firme pe 
un singur traseu, care nu s-au înţeles niciodată. De aceea, aş avea o rugăminte, de a renunţa 
la două trasee şi să rămână unul singur, pentru o mai bună funcţionare a traseului Bacău- 
Nicolae Bălcescu. Mulţumesc.  
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Am reţinut şi o să luăm în calcul pentru 
următoarea şedinţă. Acum, după ceea ce aţi spus dumneavoastră, este motivul de a intra în 
punctul Diverse şi să discutăm ceea ce v-am propus, alegerea celor doi vicepreşedinţi, 
pentru că realmente chiar se cere la Consiliul Judeţean Bacău. Buletine de vot avem, vă rog 
să aduceţi urna de vot. Data trecută a fost un film cu desene animate, acum sper să revenim 
la normalitatea mult promisă. Haideţi să formulaţi propuneri! 
      ♣ D-na Biri Daniela, consilier: Se poate lua o pauză cinci minute? 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru? Justificaţi-vă, dacă vreţi pauză. 

♣ D-na Biri Daniela, consilier: Deci, venind la punctul „Diverse” cu propunerea pentru 
vicepreşedinţi, vrem ca şi noi liberalii să propunem un candidat. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Supun aprobării cine este pentru luarea unei pauze de 
cinci minute? 

Se votează cu majoritate de voturi pentru continuarea şedinţei. 
Se fac propuneri pentru alegerea  vicepreşedinţilor. 

♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Din partea grupului de consilieri PSD şi PC îl propun 
pe domnul consilier Brăneanu Dumitru. 

♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Din partea grupului de consilieri PD-L propun să 
candideze pentru funcţia de vicepreşedinte domnul consilier Bondor Silviu. 

♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Eu propun pe domnul Ochenatu, domnule preşedinte. 
♣ Dl Ochenatu Eugen, consilier: Sunt onorat, domnule Dogaru, de propunerea 

dumneavoastră, dar proiectele pe care le am în derulare, în perioada imediat următoare, nu-
mi vor permite să-mi duc la îndeplinire sarcinile pe care le voi primi în funcţia de 
vicepreşedinte. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Domnule Brăneanu, acceptaţi candidatura?  
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Da. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier Bondor, acceptaţi candidatura? 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Da. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci, domnule consilier Ochenatu, am înţeles că nu 

acceptaţi.  
♣ Dl Danciu Marius, consilier: Domnule preşedinte, din partea grupului de consilieri 

PNL, îl propun pe domnul consilier Corneliu Pricopie, pentru funcţia de vicepreşedinte. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Corneliu Pricopie, sunteţi de acord ? 

  ♣ Dl Pricope Corneliu, consilier: Dat fiind importanţa alegerii vicepreşedinţilor la 
Diverse, aş spune nu. Dar pentru că m-a propus un coleg liberal, accept. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acceptaţi, da? 
 ♣ Dl Năstase Claudiu, consilier: Domnule preşedinte, eu aş propune-o pe colega mea 

Chelaru Oana. 
♣ D-na Chelaru Oana, consilier: Domnule consilier, dacă propunerea este din partea 

PNL-ului, nu pot decât să vă mulţumesc pentru apreciere. Dar având în vedere că noi ne-am 
desemnat un candidat, o să merg pe disciplina de partid. Cât despre relaţia de colegialitate 
dintre noi doi, chiar vă mulţumesc sincer pentru apreciere, dar trebuie să refuz. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci nu, am înţeles. Da sau nu? 
♣ D-na Chelaru Oana, consilier: Nu. 
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  Se completează buletinele de vot cu cei trei candidaţi, respectiv domnul Bondor Silviu, 
domnul Brăneanu Dumitru şi domnul Pricope Corneliu. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier Pricope, ca să nu picăm într-o pantă 
periculoasă, să nu minimalizăm momentul alegerii vicepreşedinţilor. Oricum i-ar chema pe 
vicepreşedinţi, ei sunt mici în raport cu aprobarea bugetului judeţului. Şi nu am vrut să 
amestec aprobarea bugetului cu alegerea vicepreşedinţilor. De aceea astăzi am propus la 
punctul Diverse acest proiect. Pentru că, dacă era pe ordinea de zi, nu mai aprobam noi 
bugetul astăzi. Aşa că, dacă e la punctul Diverse, nu este nici o problemă. Important este să-
şi intre în pâine cât mai repede şi să ajute la continuarea cu succes a mandatului.  

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, în multe ocazii dumneavoastră faceţi 
nişte aprecieri, care din punctul meu de vedere, se duc în partea de jignire a personalităţii. 
Aţi afirmat cu câteva secunde mai devreme că vicepreşedinţii sunt mult mai puţini 
importanţi decât bugetul. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Vreţi să repet? Aprobarea bugetului este infinit mai 
importantă decât alegerea vicepreşedinţilor. Da? Vă mai spun încă odată. Vicepreşedinţii pot 
fi foarte bine votaţi şi după 12 martie. Dar orice zi de amânare a bugetului … 

 ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, nu vă dă nimeni voie să acordaţi 
calificative colegilor dumneavoastră, care au avut acelaşi rol pe scena politică şi au venit 
prin mandatul electoratului. Nu puteţi dumneavoastră, discreţionar, să stabiliţi cine-i mai 
important şi cine nu-i mai important. Pentru că, dacă întâmplător sunteţi astăzi preşedinte, şi 
aţi jignit adesea colegii noştri vă rog, pe un raport de vârstă dacă vreţi, fiţi mai ponderat 
când vă apreciaţi colegii din consiliul judeţean. Vă mulţumesc.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier Ichim, dumneavoastră tot încercaţi,  
aveţi o tactică interesantă, aţi preluat ştafeta de la altcineva din vechiul mandat, şi eu nu pot 
să înţeleg treaba asta. Până la un punct. 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Eu nu imit pe nimeni. Aşa am fost, de când mă ştiu! 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog să nu mă răstălmăciţi. Eu vă respect punctul de 
vedere, dar constat că după ce nu respectaţi dreptul de proprietate, dumneavoastră ca 
principal vector la un proiect de hotărâre pe care l-aţi respins aici, şi membru al Partidului 
Naţional Liberal, mai nou văd că nu respectaţi dreptul la opinie. Opinia mea aceasta a fost, 
şi trebuie să învăţaţi să o respectaţi. Că vă deranjează sau nu?! Opinia mea, subliniez încă 
odată, este că era mult mai importantă aprobarea bugetului decât alegerea vicepreşedinţilor. 
Dacă nu am avut timp să o facem 3 luni, nu văd de ce aş fi pus alegerea vicepreşedinţilor 
înaintea bugetului? Şi vă rog să-mi respectaţi dreptul la opinie, aşa cum cred eu că e mai 
bine. Nu mai spuneţi dumneavoastră că jignesc sau nu jignesc. Dacă jignesc îmi asum, dacă 
nu jignesc la fel. Iar legat de alegerea mea, vremelnic cu întâmplător nu-i chiar acelaşi lucru. 
Eu înţeleg că am fo st ales în 2 00 8 , d ar n u ch iar întâmplăto r. Să ştiţi! Că d acă era 
întâmplător…! Poate dumneavoastră jigniţi electoratul care m-a adus aici. Eu nu am ajuns 
întâmplător. Dumneavoastră jigniţi electoratul domnule consilier! Nu eu jignesc 
vicepreşedinţii! Să ne înţelegem foarte clar. Deci după dreptul la proprietate, văd că aveţi o 
problemă şi cu dreptul de opinie. 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Nu am nici o rezervă faţă de dreptul de opinie, pe care îl 

respect. 
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi văd. Am văzut cât îl respectaţi. Am văzut. 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, luăm stenogramele sau procesele 
verbale să vedeţi de câte ori colegii noştri s-au simţit ofensaţi, datorită modului cum v-aţi 
adresat domniilor lor. La asta am făcut referire. Şi sunteţi un tânăr care creşteţi, aveţi 
înţelepciunea necesară şi respectaţi ca să fiţi respectat. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, nu vreau să intru în jocul 
dumneavoastră, e clar că sunteţi pur şi simplu pus să mă iritaţi, dar eu cred că 
dumneavoastră generalizaţi. Dacă am avut reacţii acide, asta nu înseamnă că jignesc. Şi dacă 
am spus adevărul atunci când trebuia spus, nu cred că trebuie să-l interpretaţi dumneavoastră 
ca o jignire. Vă deranjează pe dumneavoastră că de multe ori spun adevărul şi sunt mai 
acid? Nu aveţi decât. Nu am să tac, domnule consilier Ichim! Nu am să tac, atunci când 
dumneavoastră nu respectaţi dreptul la proprietate, atunci când dumneavoastră nu respectaţi 
dreptul la opinie, atunci când dumneavoastră jigniţi electoratul, nu am să tac. Cu riscul de a 
spune dumneavoastră că, în general aşa, jignesc consilierii. Lăsaţi această strategie. Vă rog, 
domnule consilier Danciu! 
      ♣ Dl Danciu Marius, consilier: Domnule preşedinte, ca să încheiem această dispută, 
chiar în  şedinţa de astăzi m-aţi făcut circar. Spuneţi că respectaţi adevărul. Vă rog frumos să 
vă controlaţi vocabularul şi să nu mai avem astfel de reacţii.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Şi eu vă rog să aduceţi bani la bugetul judeţului, 
dumneavoastră, cei de la ROMTELECOM! 

      ♣ Dl Danciu Marius, consilier: Nu pot eu, persoană fizică, simplu salariat la 
ROMTELECOM, să aduc bani la buget, decât plătindu-mi taxele şi impozitele locale. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog să interveniţi pe lângă conducerea 
ROMTELECOM, să nu mai atace o hotărâre a consiliului judeţean pe care noi am câştigat-
o! 
      ♣ Dl Danciu Marius, consilier: Asta nu vă dă dreptul dumneavoastră să mă faceţi 
circar. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi dacă dumneavoastră jigniţi consilierii la şedinţele 
de comisii şi aici interveniţi oricând, cum doriţi dumneavoastră…!? 
      ♣ Dl Danciu Marius, consilier: Vreau să ştiu cum i-am jignit! Şi acei colegi pe care i-
am jignit, să-mi spună drept în faţă. Eu cred că nu am jignit pe nimeni în nici o şedinţă de 
consiliu şi nici în şedinţele de comisie.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, domnul consilier, am înţeles. 
      ♣ Dl Danciu Marius, consilier: Sunteţi informat greşit, cred.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, vă rog 
buletinele de vot. Domnul Brăneanu Dumitru, domnul Bondor Silviu şi domnul Pricope 
Corneliu. 
       
      Se completează buletinele de vot pentru alegerea vicepreşedinţilor. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Rog comisia de numărare a voturilor să se pregătească, 
domnul Ochenatu, doamna Coşa, doamna Marcu, Domnul Danciu şi doamna Marchiş. 
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      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, până vin buletinele de vot, văd 
că la mapă a apărut şi informarea pe care am cerut-o data trecută, de la domnul director 
Braşoveanu, vis-a-vis de datoriile pe care le au comunităţile către Protecţia Copilului. I-aş 
mai pune o întrebare domnului director Braşoveanu. Aici apare situaţia comunităţilor care 
au înregistrat restanţe la plata contribuţiilor, aferente anului 2008. Pe 2007, mai este vreo 
comunitate care are datorii sau s-au achitat în cursul anului 2008 datoriile către Protecţia 
Copilului? 
      ♣ Dl Braşoveanu Sorin, director: Noi am solicitat o adresă consiliului judeţean privind 
restanţele acestor comunităţi. Aceasta e situaţia pe 2008. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Se poate plăti pe 2008, numai că suma este 
extraordinar de mare. Este mai bine de  jumătate din sumele contractate.   
      ♣ Dl Braşoveanu Sorin, director: Nu, 2 miliarde vis-a-vis de 4 miliarde. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Suma restantă apare ca fiind de 28 de miliarde. 
      ♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC: Da, aşa este, dar uitaţi-vă pe prima pagină, 
că apare suma încasată. Apoi suma celor care mai au restanţe… 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Păi eu am spus că sunt mai bine de jumătate din bani 
neâncasaţi până la ora actuală. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu zic că este important să citim şi comunităţile care 
respectă această contribuţie. 
      ♣ Dl Braşoveanu Sorin, director DGASPC: Celelalte comunităţi nu au fost trecute, 
respectiv cele care au plătit, ci sunt trecute numai restanţele.  
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Am înţeles, restanţele sunt vreo 28 de miliarde şi 
sume încasate 46 de miliarde. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu zic să citim şi comunităţile care respectă instituţia 
consiliului judeţean şi activitatea de protecţie a persoanelor cu handicap. Şi probabil că 
vedeţi acolo patru comunităţi care nu au catadicsit să vireze nici un leu (Bacău, Blăgeşti, 
Gârleni şi Ungureni). Bacăul din bugetul mic pe care îl are nu a găsit nici un leu să vireze 
pentru persoanele cu handicap şi vorbim de grija pentru cei cu handicap, pentru copii şi 
pentru alte categorii defavorizate. Şi văd comunităţi care s-au chinuit să achite nişte sume 
importante şi stabilite prin lege, nu stabilite de mine. Acum nu ştiu de ce nu interveniţi, 
domnule consilier Ichim? Cum catalogaţi această atitudine a municipiului Bacău, de a nu 
aloca un leu pentru persoanele cu handicap, aşa cum prevede legea? 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, vreţi să facem un dialog sau un 
monolog? 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu facem nici un monolog sau dialog, vă arăt cât 
sunteţi de ipocrit uneori. 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte! Să vedeţi cine este ipocrit în toată 
problema aceasta?! Închei discuţia aici, pentru că nu mă caracterizează. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: O încheiaţi pentru că nu aveţi argumente, domnule 
consilier! Nu aveţi argumente! Dacă la Bacău nu ar fi fost zero, aveaţi! 
      ♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Cineva trebuie să tacă. Şi spune un proverb în România 
cine tace de regulă. Mulţumesc. 
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      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă ar fi să fac şi o statistică cu…. cred că eu am tăcut 
de mai multe ori decât aţi tăcut dumneavoastră. Dacă tot vă luaţi după proverbul acela, 
dar… Poate reuşiţi să deblocăm investiţia la biblioteca judeţeană. Fac pentru a treia oară 
apel în acest an la consilierii judeţeni PNL, să intervină pe lângă executivul Primăriei Bacău, 
să retragă cererea de revendicare a imobilului Bibliotecii Judeţene, care se află vis-a-vis de 
Hotelul Decebal, care este într-un program de finanţare cu Banca Mondială şi care riscă a fi 
compromisă datorită acestei acţiuni în instanţă. Este un obiectiv important şi cred că mai 
puţin contează al cui este. Al consiliului judeţean sau al consiliului local, eu chiar invit 
Consiliul Local Bacău să revendice în luna martie 2010, după ce vom recepţiona acest 
obiectiv. Recepţionăm acest obiectiv, revendicaţi-l şi luaţi-l. Sau poate vi-l face consiliul 
judeţean cadou. Dar încercaţi să nu blocaţi o finanţare, care este pentru toţi băcăuanii.  

 
      Se distribuie cele 36 de buletine de vot pentru alegerea vicepreşedinţilor. 

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul Brăneanu Dumitru poziţia 1, domnul Bondor 
Silviu poziţia 2, şi domnul Pricope Corneliu poziţia 3. Opţiunea se exprimă prin înscrierea  
semnului x în dreptul candidatului preferat. Înainte de a anunţa rezultatul votului, voiam să 
vă mai spun un lucru, pe care l-am omis şi care este important pentru activitatea noastră. 
Vreau ca de la următoarea şedinţă de consiliu judeţean să primiţi materialele pe CD, pentru 
că toţi aveţi laptopuri. Cei care nu aveţi, mai facem o verificare cu serviciul administrativ, 
cu direcţia buget-finanţe, astfel încât de la următoarea şedinţă să venim cu materialele pe 
CD, tocmai din dorinţa de a face economie la hârtie, dacă doriţi, dar şi din cauză că avem 
acele laptopuri şi le putem utiliza. La următoarea şedinţă, am lăsat bugetul în forma 
tradiţională, tocmai pentru că era o acţiune importantă, vom merge cu materialele pe CD. 
      Rezultatul votului pentru vicepreşedinţi este următorul: domnul Brăneanu Dumitru 26 de 
voturi pentru, domnul Bondor Silviu 28 de voturi pentru şi domnul Pricope Corneliu 10 
voturi pentru. Deci, domnul Brăneanu şi domnul Bondor sunt noii vicepreşedinţi ai 
consiliului judeţean. Bun. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, poate vor cei doi proaspăt aleşi 
să intervină?! 
      ♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Mă simt onorat şi vreau să mulţumesc tuturor 
colegilor de consiliu, şi celor care m-au votat, şi celor care nu m-au votat. Mulţumesc şi 
partidului care m-a propus printr-un vot la fel de democratic, şi asigur (vorbele sunt de 
prisos, faptele vor dovedi) atât colegii cât şi cetăţenii judeţului Bacău de ceea ce voi face. 
Contribuţia mea va fi maximă vis-a-vis de problemele judeţului Bacău. Sigur, nu e uşor, 
sunt situaţii grele, dar este o vorbă şi eu o ştiu, în situaţii grele oamenii valoroşi pot să 
dovedească că fac lucruri bune. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Da. Şi eu mulţumesc pentru încrederea 
colegilor, celor care m-au votat şi celor care nu m-au votat, şi vă asigur că sunt şi voi fi 
totdeauna deschis pentru dumneavoastră, indiferent de culoarea politică. De asemenea, 
asigur şi cetăţenii că voi face tot ceea ce depinde de mine, în calitatea pe care o voi avea, 
pentru rezolvarea problemelor care vor fi în perioada următoare. Mulţumesc. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cred că am să mor şi nu am să aflu dacă declaraţia asta 
cu „mulţumesc celor care m-au votat şi celor care nu m-au votat” este sinceră. Eu nu am 
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spus asta. Eu am spus mulţumesc celor care m-au votat, iar celor care nu m-au votat, sper să 
le demonstrez că puteau avea o opţiune mai bună. 
      ♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: În primul rând sunt colegii mei, sunt colegii 
noştri şi le mulţumesc, chiar dacă nu m-au votat. Faptul că au participat la vot, înseamnă 
ceva. Puteau să nu participe la vot. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu doar am spus că nu prea cred în această formulare 
„şi celor care nu m-au votat”. Dar în fine... 
 ♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Eu oricum mulţumesc la toată lumea. Nu 
contează. 

 ♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Doresc ca să-l propun pe domnul Nistor Nicolae în 
Comisia de sănătate şi protecţie socială, comisie care tocmai a vacantat un membru. 

 Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Dragoş Benea declară închise lucrările 
şedinţei  din data de 12 martie 2009, drept  pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 

 
 
 PREŞEDINTE,                                                     
                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

          Dragoş BENEA                                                           
                                                                                                  Elena Cătălina ZARĂ 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

G.O./C.N./1 ex. 
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