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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
 

încheiat astăzi  28. 02. 2011, în şedinţa ordinară a 
Consiliului Judeţean Bacău 

 
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare prin Dispoziţia nr.32 din 22.02.2011 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 35, absentând 
motivat domnul consilier Ilieş Petrică şi domnul consilier Bontaş Dumitru.  

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

      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, 
stimaţi invitaţi, bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului judeţean din data de 
28 februarie 2011, care vă propune următoarea  ordine de zi.  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 28.01.2011;  
 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de vicepreşedinte 
al Consiliului Judeţean Bacău, al domnului Bondor Silviu, înainte de termen;  

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

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean Bacău pe anul 2011; 

       
 

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

4. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pentru anul 2011; 

      
 

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

5. Proiect de hotărâre privind plata contribuţiei Consiliului Judeţean Bacău la 
Fondul de Dezvoltare Regională pentru anul 2011; 

   
 

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

6. Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de 
Prefectul Judeţului Bacău pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Bacău nr.183/2010; 

  
  

                                    Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău  
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7. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Judeţul Bacău şi Asociaţia 
Judeţeană de Fotbal Bacău, în vederea finanţării proiectului pentru susţinerea 
selecţionatei Under 16 în campionatul naţional al selecţionatelor judeţene 
(SEZONUL 2011-2012), proiect destinat juniorilor născuţi în anul 1996; 

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

8. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Judeţul Bacău şi Asociaţia Club 
Sportiv Rally Spirit Oneşti în vederea cofinanţării proiectului “RALIUL 
MOLDOVEI-BACĂU 2011”; 

   
 

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

9. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Judeţul Bacău şi Clubul Sportiv 
„X-cape” Bacău în vederea cofinanţării  proiectului  “A III-a Etapă  
Europeană de ENDURO”; 

   
 

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

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Acordului de asociere încheiat între 
Consiliul Judeţean Bacău şi Consiliul local al Municipiului Bacău în vederea 
derulării în comun a proiectului „Centru de Afaceri şi Expoziţii” aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.3 din 25.01.2005; 

   
 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării „Programului de transport 
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 
01 Iulie 2008 – 30 Iunie 2011; 

  
  

                             Iniţiator: dl Silviu Bondor  – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea şi actualizarea unor tarife propuse de 
trei operatori de transport pentru unele trasee judeţene cuprinse în 
„Programul de transport public judeţean prin servicii regulate pentru 
perioada 01 iulie 2008 – 30 iunie 2011”; 

   
 

                            

13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management a 
Directorului Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău; 

Iniţiator: dl Silviu Bondor  – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

                                

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice în anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.200/2010; 

Iniţiator: dl Dumitru Brăneanu  – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

                                    Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău   
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
unele instituţii publice de cultură şi servicii publice aflate sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Bacău; 

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune de către 
Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din construcţie şi teren, 
situat în Municipiul Bacău, strada Mihail Kogălniceanu nr.12 (fostă 
Gheorghe Vrănceanu nr. 44) Judeţul Bacău; 

Iniţiator: dl Dumitru Brăneanu  – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău 
 

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

17. Raport asupra eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău 
în anul 2010;  

   
 

                                     

18. Plan Strategic cuprinzând principalele obiective şi acţiuni ale Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Bacău pentru anul 2011; 

Prezintă: dl Ochenatu Nechifor Eugen – preşedinte ATOP  
 

 

19. Diverse;   

Prezintă: dl Ochenatu Nechifor Eugen – preşedinte ATOP 
 

            
          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 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului 

verbal al şedinţei extraordinare din data de  28 01.2011 şi se dă cuvântul  doamnei  
secretar  Brumă Elena Cătălina. 

 
♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretar: 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 mai sus menţionate, rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare 
procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de   
28.01.2011. 

 
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. 
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♣ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea 
Dragoş prezintă  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău, al domnului 
Bondor Silviu, înainte de termen;  

 
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Am să fiu scurt şi doresc doar în plen să 

mulţumesc colegilor din consiliu pentru sprijinul acordat în această perioadă de doi 
ani transmit mulţumiri şi aparatului administrativ şi sper ca în urma mea după 
această decizie să las cuvinte frumoase. Mulţumesc domnule preşedinte! 

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. 
 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
prezentat. 

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

♣ D-na Coşa Maricica Luminiţa, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi 
colegi, privind plecarea domnului Bondor din Consiliul judeţean, aţi amintit de 
ADIB şi ADIS; domnule vicepreşedinte şi stimaţi colegi, domnule preşedinte, 
pentru cei dintre dumneavoastră care nu ştiu, vreau să vă spun că  sunt director 
adjunct la ADIB. Mă văd obligată în faţa dumneavoastră să aduc anumite lămuriri 
la acea declaraţie de presă. Vreau să vă reamintesc domnule Bondor că şi 
dumneavoastră împreună cu consilierii PD-L, aţi votat acele proiecte. Deasemenea 
aţi afirmat că noi în ADIB scumpim apa băcăuanilor. Vă spun că nimeni nu 
scumpeşte apa băcăuanilor aşa cum aţi spus. În urma înfiinţării acestor asociaţii, de 
salubritate şi apă uzată, beneficiază şi primarii PD-L domnule Bondor! Vă 
reamintesc că în urma eforturilor depuse de aceste asociaţii ADIB şi ADIS în 
judeţul Bacău vor fi investiţii pe ADIB de 120 milioane de euro, şi pe ADIS de 
peste 40 milioane de euro. S-a muncit şi se munceşte enorm, iar pe dumneavoastră 
domnule Bondor, nu va împiedicat nimeni să ne fiţi alături pentru binele cetăţenilor 
din municipiul şi judeţul Bacău. Dar ştiţi cum este. Este uşor să arunci cu noroi în 
munca altora atunci când tu personal nu-ţi aduci nici un aport. Probabil că acesta a 
fost modul dumneavoastră pentru a mulţumi echipelor care astăzi muncesc pentru 
cetăţenii judeţului Bacău. Mulţumesc frumos. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Chiar dumneavoastră aţi spus că am votat 
acel proiect, deci nu am votat contra cetăţenilor. Şi vis-à-vis de scumpirea apei, nu 
cred că am făcut această declaraţie pentru că nu-mi stă în putere nici să scumpesc 
apa, nici să o ieftinesc şi nu stă nici în puterea Consiliului judeţean. Este atribuţia 
Consiliului local. Atât am vrut să specific şi nu mai vreau să mai fac alte comentarii 
indiferent de ceea ce se crede. O să aveţi tot sprijinul meu în tot ceea ce 
intreprindeţi dacă va fi în interesul locuitorilor judeţului Bacău. 
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 ♣ D-na Coşa Maricica Luminiţa, consilier: Dumneavoastră personal, aţi 
declarat.(am declaraţia de presă) pot să vă amintesc. Mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar ceea ce este cert şi important, este că 
ambele aplicaţii sunt depuse la minister şi urmează a fi semnate în primăvara 
acestui an. Ele încă sunt în stadiul verificărilor în special din punct de vedere 
instituţional. A fost efortul tuturor factorilor politici. Pe undeva este legitimă şi 
reacţia doamnei Coşa pentru că dânsa ştie ce s-a întâmplat  la ADIB. Foarte multe 
hotărâri  de consilii locale cel puţin la Apă-Canal la ADIB în ceea ce o priveşte pe 
doamna Coşa, obţinerea lor ei i se datorează. Dânsei şi domnului Ciobăniţa şi 
probabil că această muncă dusă până la epuizare în perioada noiembrie-decembrie 
2010 legitimează această reacţie. 

 
 

  ♣ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea 
Dragoş  prezintă   expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2011; 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Domnule preşedinte înainte de a da citire 
expunerii de motive, vreau să întreb ceva. La punctul 6 din ordinea de zi este un 
proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de prefectul 
judeţului Bacău. Ea se referă la nişte taxe şi impozite. Aceste taxe şi impozite sunt 
prinse în acest proiect de buget? Dacă sunt, ar trebui să inversăm ordinea de zi 
pentru că poate să treacă, sau poate să nu treacă. Şi atunci modifică proiectul de 
buget respingerea sau acceptarea. Nu-i prins? Asta era întrebarea tehnică. 

♣ D-na Hăineală Olga, director: Dacă îmi permiteţi. Punctul 3 cu punctul 6 
nu are legătură.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ok. Deci acele taxe şi impozite nu influenţează. 
♣ D-na Hăineală Olga director: Nu influenţează. Propunerea de rectificare 

de astăzi se referă la sume alocate pentru direcţia de asistenţă socială...   
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ok. Ok. Am înţeles. Era o întrebare tehnică. 
♣ D-na Hăineală Olga, director; Iar punctul doi al rectificării se referă la 

nişte probleme tehnice care au apărut în evidenţa Ministerului de Finanţe. Deci nu 
are nici o legătură. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ok. Mulţumesc. Deci nu are nici o legătură. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Mulţumesc şi eu pentru atenţia acordată 

proiectului de hotărâre. Am crezut că o să observaţi că prefectul judeţului Bacău 
iarăşi a fost schimbat. Dacă răsfoiţi punctul 6 la care făceaţi referire o să vedeţi 
acolo o adresă de la Ministerul Administraţiei  şi Internelor adresată prefectului 
judeţului Bacău domnului prefect Stamatian Florin Vasile. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ei bine. Vă daţi seama că nu acesta este 
subiectul. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi nu-i subiectul.  
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Mă bucur că domnul Stamatian a fost propus. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi domnul Stamatian de la Bacău ne-a 
răspuns. Adică domnul Scripăţ şi-a însuşit faptul că domnul ministru a greşit. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Aceştia sunt funcţionarii publici din România! 
Nu-i vina mea că nu-i calitate. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu am spus că este vina dumneavoastră. 
Am crezut că asta-i interpelarea pe punctul 6. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu. Funcţionarii de 20 de ani pe care nu-i mai 
schimbă nimeni.Asta-i. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da bun dar de vreo şase ani sunteţi în focul 
actului de guvernare.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ei..., când o să mă întrebe cineva pe care să-i 
schimb am să vă spun. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
prezentat. 

Nefiind observaţii, se supune aprobării în forma prezentată 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  plata 
cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Uniunea Naţională a Consiliilor 
Judeţene din România pentru anul 2011; 

    
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 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 
Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata 
contribuţiei Consiliului Judeţean Bacău la Fondul de Dezvoltare Regională pentru 
anul 2011. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
prezentate. 

Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 
prezentată şi se aprobă în  unanimitate. 
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 ♣ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 
Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluţionarea 
plângerii prealabile formulată de Prefectul Judeţului Bacău pentru revocarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.183/2010; 
 ♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Trecând peste eroarea de formă a respectivelor 
adrese care vă dau perfectă dreptate, sunt complet jenante. Punctul de vedere al 
prefecturii din punct de vedere tehnic, nu pot să fiu de acord. Consiliul judeţean are 
dreptul să instituie această taxă. Dar din punct de vedere politic haideţi să o 
discutăm puţin şi să analizăm. Dacă ne-ar putea spune doamna director Hăineală 
care ar fi influenţa asupra bugetului de venituri proprii al Consiliului judeţean în 
cazul în care această taxă funcţionează. Pe această simulare pe un anumit procent 
părerea mea neavizată de alt fel, este că nu influenţează foarte mult. Din punct de 
vedere politic noi suntem în situaţia să instituim o taxă care afectează şi aşa bugetul 
limitat al cetăţeanului. Eu şi cu grupul PD-L am fi de acord, trecând peste această 
expunere de motive, să eliminăm aceste taxe adică să fie cu titlul gratuit nu oneros. 
Din punct de vedere politic eu cred că si PSD-ul şi PNL-ul şi PD-L-ul ar trebui să 
fie de acord cu această strategie, atenţie a Consiliului judeţean! trecând peste linia 
transpartinică a acestuia. Deci punctul nostru de vedere este că ar trebui să 
eliminăm aceste taxe. Din două motive; Afectează bugetul cetăţeanului şi doi, nu 
influenţează într-o măsură aşa de mare veniturile Consiliului judeţean încât să 
afecteze proiectele de investiţii care sunt cele mai importante ale consiliului. Cam 
atât am avut eu de spus pe acest subiect. Vă mulţumesc.  
 ♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Propunerea ar fi bună dacă şi-ar găsi şi 
ecoul în lege. Cred că mai întâi trebuie vorbit cu parlamentarii. 
- Doamna directoare Crâşmaru! Aveţi obiecţiuni la ceea ce a spus domnul 
consilier? Dacă sunt de natură juridică! Dacă sunt de oportunitate mai discutăm.  
 ♣D-na Crâşmaru Nataşa, director Direcţia de Evidenţa Populaţiei: Eu sunt 
deacord cu motivarea care s-a făcut dar dumneavoastră m-aţi întrebat faţă de ce a 
spus domnul consilier; Păi nu pot să fiu deacord pentru că noi suntem o instituţie 
publică fundamentată conform legii finanţelor publice locale, conform statutului 
nostru cum este prevăzut şi în R.O.F. noi suntem şi din aceste taxe care se întorc la 
noi,  avem şi serviciu VPN pe care îl plătim în fiecare lună. Deci noi baza de date 
care o oferim pe urmă şi altora, noi o plătim; ceea ce Ministerul Administraţiei şi 
Internelor nu o plăteşte. Probabil că DEPABD-ul instituţia de la Bucureşti care ne 
coordonează pe noi, ne coordonează din punct de vedere profesional dar ei trăiesc 
puţin în trecut. În trecut adică tot ce înseamnă carte de identitate era sponsorizat de 
stat. Deci ei nu trăiesc şi din venituri proprii ei trăiesc numai plătiţi de la buget deci 
bugetari efectiv. Şi ei  probabil trăiesc puţin în trecut, ăsta-i şi motivul probabil 
pentru  care  nu au avut nici un temei juridic vis-a-vis de anularea acestor taxe. Mai 
mult de atât, achiziţiile noastre pe anul acesta, pe anul trecut, de doi trei ani de zile 
încoace de când avem aceste taxe, de aici sunt. Deci noi avem din tva puţin. Restul 
avem din aceste venituri proprii. La capitolul bunuri şi servicii la fel. Şi sunt nişte 
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taxe de bun simţ ca să spun aşa. Dacă fac o paralelă între taxele noastre şi taxele 
altor judeţe, cum ar fi Constanţa să dau un exemplu. Noi avem la transcriere la 
urgenţă, procedură de urgenţă, însemnând de la 1 la 3 zile, şi luăm 100 de Ron. 
Constanţa ia 450 ron. Deci v-am dat exemplu de taxă. 
 ♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Aradul cât ia doamnă? 
 ♣D-na Crâşmaru Nataşa, director Direcţia de Evidenţa Populaţiei: Pofim? 
 ♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Aradul ştiţi cât ia? 
 ♣D-na Crâşmaru Nataşa, director Direcţia de Evidenţa Populaţiei: Păi nu 
ştiu pe de rost. 
 ♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Vă spun eu nu ia nimic. Haideţi să mai spun o 
simplă teorie a comparaţiei. Dumneavoastră ar trebui să ne spuneţi acum dacă 
bugetul de venituri şi cheltuieli este acoperit integral de bugetul acestor taxe, 
bugetul Consiliului judeţean. Şi atunci ar fi argumentat. Deja am ajuns la nişte 
iniţiale care vă spun sincer nu ştiu ce înseamnă. Vă rog frumos să fim tehnici. Din 
punct de vedere tehnic  aşa ar trebui să sune argumentaţia dumneavoastră; Nu mi-a 
ajung banii cu ceea ce am pus la dispoziţie, sau bugetul proiectat pe anul acesta 
include şi simularea încasării acestor taxe. Acuma este o variantă pentru că 
dumneavoastră nu ştiţi câţi se căsătoresc în străinătate anul acesta şi câţi vin să se 
transcrie în registru. Cu certificatele de căsătorie din exterior este o chestiune 
aleatorie. Aş fi vrut să văd pe bugetul dumneavoastră în ceilalţi an i ce b an i s-au 
încasat pe ce s-au cheltuit banii respectivi, pentru că dacă eram în 2008 puteam să 
fiu de acord cu dumneavoastră pentru că veneau foarte mulţi bani de afară, bugetul 
se cheltuia mult, dar aşa suntem într-un buget restâns. Restâns înseamnă şi pentru 
autorităţile publice locale şi  pentru cetăţean. Eu am plecat de la disertaţia  dacă 
influenţa acestor taxe, puteţi să-mi spuneţi aproximativ un volum al încasării pe 
aceste taxe în anii precedenţi?  Aproximativ?  
 ♣D-na Crâşmaru Nataşa, director Direcţia de Evidenţa Populaţiei: Aceste 
taxe sunt taxe de furnizare. Noi încasăm aceste taxe dar le predăm la Consiliul 
judeţean. 
 ♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Deci cel care încasează sumele este Consiliul 
judeţean,... 
 ♣D-na Crâşmaru Nataşa, director Direcţia de Evidenţa Populaţiei: Nu. Noi 
le încasăm. 
 ♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Bun ok, dar îi viraţi la Consiliul judeţean. Banii 
îi plimbaţi dumneavoastră dar până la urmă cine decide unde se duc banii 
respectivi? este Consiliul judeţean şi suma respectivă vi se întoarce în bugetul 
respectiv? Aş fi vrut să se ia în considerare dacă se poate analiza eliminării acestor 
taxe. Dacă este vorba de 800 de milioane, părerea mea este că putem să eliminăm 
suma şi să găsim surse din altă parte să acoperim cele 800 de milioane. Dacă era 
vorba de 10, 15 miliarde atunci era o problemă. Dar suma este vreau să vă spun 
super suportabilă de către Consiliul judeţean şi nu de cetăţean.  
 ♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aici  este de discutat domnule consilier! 
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 ♣D-na Crâşmaru Nataşa,  director Direcţia de Evidenţa Populaţiei: Aş vrea 
să mai completez ceva.Aceste taxe, sunt mai multe. Este taxă de furnizare date, ca 
temei juridic are Ordonanţa de Urgenţă nr. 97 şi deci noi nu putem furniza date 
decât cu plată. Deci oricât aţi vrea dumneavoastră să scoateţi din acele taxe, taxele 
de furnizare nu pot fi scoase niciodată. Eu nu  ştiu de ce Aradul nu şi-a introdus 
taxe. Dar viitorul în privinţa instituţiilor publice va fi numai al  taxelor. Poate ne 
mai întâlnim şi peste 10-15 ani. 

 ♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Doamnă, eu vorbesc de anul acesta. Eu am spus 
că nu sunt un adept al eliminării taxelor pentru că dacă un cetăţean plăteşte o taxă, 
această taxă se  răsfrânge, prin calitatea vieţii tuturor cetăţenilor. Pentru că venitul 
bugetului Consiliului judeţean, se redistribuie într-un anumit mod la toţi cetăţenii 
din judeţ. Eu sunt de acord cu acest principiu. Eu am discutat pentru anul acesta, 
pentru că este un an greu şi în care să găsim resurse. Atâta era întrebarea. De la 
anul, avem creştere economică putem să le triplăm au oamenii bani o să fie  
frumos, dar deocamdată astea sunt datele tehnice. 

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bu n. Imp o rtant ar fi să ştiţi şi cuantumu l 
taxelor. 

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Mi s-a spus 800 de milioane. 
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu suma care se colectează la final. Ci 

cât plăteşte fiecare beneficiar! 
♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Le-am citit, le-am citit, nu sunt  mari. Sunt 

câteva un milion jumătate, două milioane jumătate, dar îţi pui o întrebare legitimă: 
Unul care are un minim pe economie, ce face? nu se mai căsătăroşte săracu sau ce 
face nu-şi mai ia documentele? Deci sunt întrebări.  

♣D-na Crâşmaru Nataşa,  director Direcţia de Evidenţa Populaţiei: Deci în 
primul rând vreau să precizez, că aceste taxe au rămas în acelaşi cuantum din 2008 
şi până în prezent. Noi am fi putut să le înmulţim cu coeficientul de inflaţie dar nu 
am făcut acest lucru pentru că este perioadă de criză. Noi le-am lăsat aceleaşi. Mai 
mult de atât cetăţeanul român care nu vine să-şi transcrie documentele, pentru că 
văd că mai mult despre acest subiect se discută,  poate merge la ambasadă. La 
ambasadă taxele respective sunt de 5 ori mai mari. Este 200 de euro o transcriere, o 
procură este 60 de euro. Deci nu are rost să vă spun taxe consulare, acestea sunt 
introduse prin hotărâre de guvern. 

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Eu am înţeles. 
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu, nu, domnule consilier, trebuie să 

acceptaţi chestia asta. 
♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Eu am acceptat. Nimic alt ceva Accept. Dar este 

vorba de o decizie politică. Doamna discută strict din punctul dumneaei de vedere. 
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă este vorba de decizii politice vă rog să 

iniţiaţi împreună cu parlamentarii să-i scutim şi de taxele de la ambasade. Dacă tot 
e decizie politică. 



 10 

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: O să facem domnule preşedinte! Eu semnez 
primul. 

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Iniţiaţi proiectul de lege! şi nu veniţi în 
Consiliul judeţean cu propunere după ce acum două luni am aprobat în plen cu vot 
unanim aceste taxe şi acum veniţi şi spuneţi  că ar fi bine să scutim că este perioada 
de criză. 

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Domnul preşedinte, nu fiţi ostil vă rog eu frumos. 
Eu am discutat aşa, dacă se vrea să se înţeleagă bine, dacă nu, nu. Argumente gen 
decembrie....! 

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu tot am evitat cuvântul ăsta dar e puţin 
populism în ce spuneţi. Cuantumul este mic, bugetul Consiliului judeţean pârâie din 
toate încheieturile şi vrem să facem toate obiectivele din judeţ, dar nu am primit un 
leu de la Guvernul României. Dar veniţi cu o propunere de a anula aceste  taxe 
minime, în condiţiile în care aţi văzut ce taxe se iau la Ambasada României, pentru 
aşa ceva, de sute de euro. Aici nu vorbim de sute de euro vorbim de 10-15 euro. 

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Şi vă spun că ar fi mai bine să fie aici  gratis. 
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi să spunem adevărul până la capăt. 

Aşa e simplu să veniţi aici şi să spuneţi că este o voinţă politică să radem toate 
taxele la Consiliul Judeţean Bacău. Nu este o problemă. Într-adevăr 800 de 
milioane nu este o sumă uriaşă pentru bugetul Consiliul Judeţean Bacău deşi, nu 
am primit în ultimii doi ani de la Guvernul României nici măcar 500 de milioane 
dar mite 800 de milioane dacă ar fi să vorbim în termeni adevăraţi. Şi când o  să 
iniţiaţi un proiect prin  parlamentarii pe care îi aveţi, cei mai mulţi am impresia din 
judeţul Bacău prin care o să anulaţi taxele de la ambasade, atunci o să luăm în 
calcul şi această discuţie ca să fim pe picior de egalitate.  

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Este păcat să transferaţi discuţia în direcţia 
guvernului. 

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi haideţi să spunem adevărul până la 
capăt. 

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Adevărul are mai multe faţete depinde din ce 
unghi îl priveşti. 

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi spuneţi până la capăt. De ce nu iniţiaţi şi 
cu modificarea legii pentru acele taxe uriaşe. Nu comparăm  200 euro cu 10 euro. 

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Gata sunt de acord haideţi să-l facem. 
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Când iniţiaţi acel proiect de Lege cu 

semnătura parlamentarilor PD-L, discutăm şi noi acest subiect în Consiliu Judeţean. 
♣Dl Şapcă Nicu, consilier: De ce nu rămânem în jurisdicţia noastră şi ne 

trimiteţi în altă jurisdicţie? Nu credeţi că este mai simplu să hotărâm aici decât să 
ne trimiteţi eventual şi în parlamentul Europei cu vreo hotărâre?  

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi hotărâm dar cu toate elementele în 
analiză nu numai ce vă place dumneavoastră? 
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♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu, eu ziceam să mergem până unde ni se întinde 
competenţa. 

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi nu uitaţi domnule consilier, nu uitaţi că în 
decembrie, aţi hotărât alături de noi nivelul acestor taxe. Şi în 2008, şi în 2009, şi în 
2010. 

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Da, da sunt deacord că am făcut lucrul acesta. 
Am găsit o motivare politică, dacă vreţi bine dacă nu votăm altfel. De ce să ne 
ducem într-o altă zonă la Parlamentul Europei să facem o hotărâre. 

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles. Ideia este că trebuie să ne 
pregătim lunar cu câte o propunere populistă din partea PD-L-ului asta este ideia. 
Dar în al doilea rând vreau să vă mai spun ceva, pentru că  mi-aţi spus de punctul 
de vedere al prefectului. Dacă dumneavoastră depistaţi punctul de vedere în adresa 
semnată de prefect, eu mă predau pe acest subiect. Vă rog să recitiţi hârtia înaintată 
de prefectul judeţului şi dacă regăsiţi un punct de vedere vis-a-vis de acest 
subiect..., discutăm. Ideia este că ce aprobăm în decembrie, în martie nu mai este 
valabil. Bun. Deci lunar trebuie să ne pregătim, cu câte o propunere populistă. 

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Domnule preşedinte, eu nu vreau să intru în 
polemică cu dumneavoastră.  

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nici eu nu vreau. 
♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Populistă, nepopulistă...!  
 ♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Haideţi să analizăm toate elementele 

domnule consilier! Eu v-am spus. Aţi iniţiat o discuţie interesantă, o prelungim în 
momentul în care prin parlamentarii PD-L, iniţiaţi un proiect de lege  prin care să-i 
scutiţi pe românii din afară de acele taxe uriaşe de sute de euro. Vă rog. 

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu este feer din partea dumneavoastră!  
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi de ce domnule consilier?  
♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Pentru că ne trimiteţi în altă jurisdicţie. La fel de 

bine putem să mergem şi  în Parlamentul Europei să schimbăm o directivă! 
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Poftim? 
♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Dar de ce nu mergem în Parlamentul Europei să 

schimbăm vreo directivă, sau eventual la ONU? 
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier! N-a trecut 24 de ore de 

când v-aţi pupat cu parlamentarii PD-L. Vă rog frumos! Vă întâlniţi cu ei duminica, 
lunea, marţea, miercurea! 

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu are nici o legătură cu asta.  
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi are legătură domnule consilier pentru că 

dacă aveţi asemenea propuneri în plenul Consiliului judeţean, puteţi avea asemenea 
propuneri şi în interiorul partidului  şi pe cale de consecinţă şi în parlament. 

♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Şi de unde ştiţi că nu am?  
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Poftim? 
♣Dl Şapcă Nicu, consilier: De unde ştiţi că nu am?  
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♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi nu v-am văzut. Şi v-am spus. Înaintăm în 

această discuţii când aveţi un demers similar cu parlamentarii dumneavoastră. 
♣Dl Şapcă Nicu, consilier: Da bine şi cu ai dumneavoastră! 
♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. S-ar putea să aveţi o surpriză să iniţiem 

înaintea dumneavoastră. 
♣Dl Şapcă Nicu,,consilier: Ei atu nci d acă o  in iţiaţi o  semn ez şi eu. Vă 

mulţumesc. 
♣Dl Benea Dragoş preşedinte: Nu sunteţi parlamentar. Asta-i o altă discuţie. 

Doamna directoare este suficient. 
♣D-na Crâşmaru Nataşa, director Direcţia de Evidenţa Populaţiei: Mai 

vreau să adaug că regimul juridic al înfiinţării instituţiei noastre ştiţi foarte bine că 
se regăseşte în Ordonanţa de Urgenţă nr 84/2001 unde spune foarte bine, că 
instituţiile respective, serviciile publice care se vor creia, vor fi finanţate şi din 
venituri proprii. Deci nu am inventat eu.  

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnul consilier nu spune că nu există 
temei juridic. Dar există temei juridic şi ca să luăm în calcul propunerea dânsului. 
Şi sunt deacord până la un punct. Dincolo nu mai sunt deacord.  

♣D-na Crâşmaru Nataşa,  director Direcţia de Evidenţa Populaţiei: Dar 
sunt şi taxe care mi le impune legea să le iau. Eu nu pot să nu iau taxe. 

♣Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamnă, misiunea supremă a unui 
funcţionar public ca dumneavoastră nu este să încasaţi taxe de la cetăţeni. Deci nu 
despre asta vorbim, că aveţi cadru legal  să luaţi taxe că nu asta este ideia. Dar 
interesant este că ce votăm în decembrie nu mai este valabil în februarie. Asta este 
cel mai interesant din acest punct 6. Bun. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă mai au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
prezentate. 

♣ Nemaifiind observaţii, se supune aprobării şi proiectul de hotărâre  se 
aprobă  cu 26 de voturi pentru, şi 9 abţineri, respectiv domnii consilieri Bondor 
Silviu, Pricopie Gheorghe, Huiban Nicolae, Burcă Eugen, Şapcă Nicu, Mihăilă 
Petrică, Nistor Neculai, Ochenatu Eugen şi domnişoara consilier Stan Nadia. 
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♣Dl Benea Dragoş preşedinte: Interesant. Doamna secretar  vă solicit până 
la următoarea şedinţă să scoatem o statistică a tuturor demersurilor similare din 
partea Prefecturii de trei patru ani de zile încoace împotriva hotărârilor de Consiliu 
judeţean să vedem câte s-au soldat cu un final fericit. Pentru că tot avem parte de 
asemenea interpelări, dar nu mai spune nimeni ce se întâmplă în instanţă. Şi o să 
scoatem această statistică să vedem dacă Prefectura, când face un asemenea demers 
se gândeşte de două ori. Indiferent cine este prefect. Plângeri prealabile care în 
instanţă le pierd cu brio. 

  
 ♣ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 
Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  asocierea 
dintre Judeţul Bacău şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău, în vederea finanţării 
proiectului pentru susţinerea selecţionatei Under 16 în campionatul naţional al 
selecţionatelor judeţene (SEZONUL 2011-2012), proiect destinat juniorilor născuţi 
în anul 1996; 

  
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
prezentate. 

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

 
 ♣ Se trece la punctul 8 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 
Dragoş  prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  asocierea 
dintre Judeţul Bacău şi Asociaţia Club Sportiv Rally Spirit Oneşti în vederea 
cofinanţării proiectului “RALIUL MOLDOVEI-BACĂU 2011”; 

 
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 unanimitate.  

 
   ♣ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 

Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea 
dintre Judeţul Bacău şi Clubul Sportiv „X-cape” Bacău în vederea cofinanţării  
proiectului  “A III-a Etapă  Europeană de ENDURO”; 

  
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 10 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 
Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Acordului de asociere încheiat între Consiliul Judeţean Bacău şi Consiliul local al 
Municipiului Bacău în vederea derulării în comun a proiectului „Centru de Afaceri 
şi Expoziţii” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.3 din 
25.01.2005; 

  
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
prezentate. 

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

 
 ♣ Se trece la punctul 11 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 
Dragoş îi dă cuvântul domnului consilier Bondor Silviu pentru a prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
„Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic 
judeţean, pentru perioada 01 Iulie 2008 – 30 Iunie 2011; 

  
 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
prezentate. 

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

 
♣ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 

Dragoş îi dă cuvântul domnului consilier Bondor Silviu pentru a prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea şi actualizarea unor 
tarife propuse de trei operatori de transport pentru unele trasee judeţene cuprinse în 
„Programul de transport public judeţean prin servicii regulate pentru perioada 01 
iulie 2008 – 30 iunie 2011”; 

   
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
prezentate. 

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

 
  ♣ Se trece la punctul 13 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 
Dragoş îi dă cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta 
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expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  încetarea contractului de 
management a Directorului Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
prezentate. 

♣ D-na Marchiş Ana, consilier: Eu aş vrea să spun câteva lucruri referitoare 
la activitatea doamnei Iacobescu, pentru că  am senzaţia că uneori trecem prea uşor 
peste activitatea unor oameni care este dedicată comunităţii. Şi vreau să folosesc 
acest cadru oficial pentru a mulţumi doamnei Iacobescu Silvia pentru activitatea pe 
care a desfăşurat-o dealungul anilor în această instituţie, precum şi pentru modul în 
care a reuşit să-şi mobilizeze oamenii din instituţie în vederea realizării, conceperii 
şi realizării unor proiecte importante de nivel judeţean şi naţional. Spun acest lucru 
pentru că în calitate de membră a comisiei de educaţie şi cultură, am fost prezentă 
dealungul anilor la mai multe activităţi desfăşurate de  Complexul Muzeal  « Iulian 
Antonescu « , şi p o t să ap reciez modul în care au fost pregătite, competenţa şi 
profesionalismul celor care au pregătit aceste activităţi. De aceea vă rog să-mi 
permiteţi să-i mulţumim doamnei Silvia Iacobescu, chiar dacă în ultimile trei luni 
nu a desfăşurat activitate, dar ne gândim la un număr important de ani când şi-a 
exercitat această funcţie,  să-i dorim sănătate şi să urăm succes celor care vor veni 
în aşa fel încât să menţină şi chiar să amplifice activitatea acestui Complex Muzeal.  

♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Şi eu mă alătur la ceea ce spunea 
doamna Marchiş şi ţin pe această cale să-i mulţumesc public pentru întreaga 
activitate desfăşurată în funcţia de manager care am colaborat foarte bine şi am 
realizat lucruri bune împreună, pentru Complexul Muzeal şi nu numai, ci şi pentru 
cultura băcăuană. Îi urez deasemenea pensie îndelungată şi multă sănătate.  

 
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma 

prezentată şi se aprobă în unanimitate 
 

 ♣ Se trece la punctul 14 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 
Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2011 pentru aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 
nr.200/2010; 

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 15 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 
Dragoş îi dă cuvântul domnului vicepreşedinte Brăneanu Dumitru pentru a prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii la unele instituţii publice de cultură şi servicii publice aflate sub 
autoritatea 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 16 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 
Dragoş îi dă cuvântul doamnei secretar Brumă Elena Cătălina pentru a prezenta 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preempţiune de către Judeţul Bacău pentru cumpărarea imobilului compus din 
construcţie şi teren, situat în Municipiul Bacău, strada Mihail Kogălniceanu nr.12 
(fostă Gheorghe Vrănceanu nr. 44) Judeţul Bacău; 

 
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni 

dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
prezentate.. 

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

 
 ♣ Se trece la punctul 17 din ordinea de zi,  şi domnul preşedinte Benea 

Dragoş îi dă cuvântul domnului consilier Ochenatu Eugen pentru a prezenta 
Raportul asupra eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău în 
anul 2010;  

♣Dl Oprişan Vasile, Şeful Inspectoratului de Poliţie Bacău: Domnule 
preşedinte, domnilor consilieri, vreau să vă prezint câteva aspecte privind 
activitatea poliţiei din  2010, şi aici  m-aş referi la faptul că la începutul anului, noi 
am stabilit prin programul managerial obiectivele care le-am urmărit pentru a fi 
îndeplinite şi printre care pot aprecia că principalul obiectiv este creşterea 
siguranţei cetăţeanului. Şi în sedinţele ATOP care s-au organizat la nivelul 
judeţului în Consiliul judeţean, lunar am prezentat anumite activităţi desfăşurate de 
poliţie, punctual,  privind creşterea siguranţei cetăţeanului. Ca urmare a activităţilor 
intreprinse de Poliţia judeţului Bacău, în 2010 s-a reuşit reducerea infracţionalităţii, 
cu un procent de 9%. Deci nu aş putea spune că această reducere înseamnă neapărat 
creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului. Noi trebu ie să fim în p ermanenţă 
alături de cetăţeni şi acolo unde sunt probleme să-şi facă apariţia poliţia împreună 
cu structurile de la nivelul judeţului Bacău care au atribuţiuni pe linia siguranţei 
cetăţeanului. Apreciem că programele pe care le-am implementat la nivelul 
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judeţului Bacău, în mare parte au fost realizate şi aici aş face referire doar aşa pe 
scurt la reducerea accidentelor de circulaţie şi la acest nivel pu tem spu ne că s-a 
redus numărul de accidente de circulaţie. Consecinţele, şi aici m-aş referi la 
numărul de morţi la răniţi grav şi  accidente uşoare. De asemenea putem spune şi 
de infracţiunile cu violenţă  şi aici am avut o creştere mai mare în anul 2009 la 
infracţiuni de tâlhărie comise în stradă, ceea ce ne-a făcut să ne îndreptăm atenţia 
mai mult asupra acestui gen de infracţiune, reuşind să micşorăm considerabil aceste  
infracţiuni . De asemenea  mediul rural iarăşi a fost un obiectiv pentru noi în ceea 
ce priveşte reducerea infracţionalităţii şi aici m-aş referi la infracţiunile cu violenţă 
şi cele a furturilor de animale unde am reuşit să stabilim situaţia să fie sub control. 
De asemenea un alt obiectiv a fost reducerea evaziunii fiscale la nivelul judeţului 
Bacău. S-a constituit acel grup la nivel de judeţ din care fac parte toate instituţiile 
care au competenţă de a reduce infracţionalitatea la nivelul judeţului rezultatele au 
fost prezentate  la bilanţul de sfârşit de an. Eu am discutat şi cu foarte mulţi 
consilieri, iar atunci când au fost probleme s-au adresat personal mie iar eu am 
venit în sprijinul tuturor, şi nu numai eu, ci toată poliţia judeţului Bacău. Vă 
mulţumesc pentru atenţie şi dacă dumneavoastră aveţi întrebări vă stau la 
dispoziţie. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă sunt întrebări din partea consilierilor? 
♣ Dl Ichim Mihai consilier: Domnilor colegi, profit de prezenţa domnului 

inspector şef în rândul nostru. Având în vedere faptul că la ora actuală în ce 
priveşte numărul poliţiştilor şi în special din mediul rural este pe cale să se 
simplifice foarte mult şi în mediul urban cetăţenii judeţului Bacău sunt cei mai 
expuşi acestor acte infracţionale de care a făcut vorbire domnul inspector şef. Aş 
vrea să ştiu dacă faţă de strategia care şi-a făcut-o inspectoratul în condiţiile acuale, 
concret, în viitorul imediat şi cel îndepărtat, dacă ne poate nominaliza câteva noi 
puncte strategice şi metode de lucru astfel încât chiar dacă raportează o scădere a 
infracţionalităţii cu 9 procente, din punctul nostru de vedere nu cred că este 
acoperitoare această cifră,  pentru siguranţa  cetăţenilor. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc şi eu. Apropo de intervenţia 
dumneavoastră ţin să aduc la cunoştinţa consilierilor că mi-aţi adresat o hârtie în 
cursul săptămânii trecute legat de o propunere  privind secţia de oncologie şi secţia 
de dermatologie. Este o propunere bună care a fost înaintată spre conducerea 
spitalului pentru analiză şi rezolvare. Din punctul meu de vedere sună foarte bine 
este fundamentată urmează ca, cei din  conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
să treacă la procedurile necesare astfel încât această modificare propusă de 
dumneavoastră să se producă cât mai repede. Este o discuţie mai veche dar 
dumneavoastră aţi pus-o foarte bine pe hârtie şi  corect este să o punem în aplicare. 
Dacă mai sunt intervenţii? 

♣Dl Oprişan Vasile,  Şeful Inspectoratului de Poliţie Bacău; Doresc să dau 
un răspuns pentru domnul consilier Ichim. Dacă îmi permiteţi, pentru perioada 
imediat următoare noi am prevăzut în primul rând modificările legislative şi aici  
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ne-am propus să  modificăm legea de funcţionare Legea 218, privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei române. De asemenea avem statutul poliţistului care este legea 
360/2002 privind activitatea funcţionarului public, legea care reglementează 
ordinea publică Legea 61, care iarăşi este depăşită de momentele actuale de ceea ce 
se întâmplă în activitatea poliţiei şi în rândul cetăţenilor pentru a preveni şi a 
stăpâni situaţia privind siguranţa cetăţeanului. Avem propuneri pe această linie. De 
asemenea se discută la nivel central de implementarea unui proiect privind  
reorganizarea  structurilor de ordine publică. Nu pot să vă spun prea multe, dar atât 
în mediul urban cât şi în mediul rural să se organizeze secţii de poliţie să 
restructurăm posturile de poliţie. La nivel de poliţie urbană la fel, să mărească 
competenţa poliţiştilor de proximitate atât din punct de vedere material să facă 
parte din poliţia judiciară iar din punct de vedere teritorial să  restrângem suprafaţa 
de activitate, reducându-se  la circa 3000-5000 de cetăţeni la fiecare poliţist care va 
desfăşura activitatea în mediul urban. Şi alte activităţi care pe parcurs le vom avea 
în atenţie pentru a îmbunătăţi activitatea poliţiei române. Vă mulţumesc. 

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt 
intervenţii? 

  
       Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 28.02.2011 
drept  pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
             PREŞEDINTE,           
          Dragoş  BENEA                                               SECRETARUL JUDEŢULUI      
                                                                                         Elena Cătălina  BRUMĂ  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
C.N. C.D. 1 Exemplar 
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