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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

încheiat astăzi 29 iunie 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.182 din 24.06.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău 
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 33 de consilieri, absentând 
motivat domnii consilieri Pricopie Gheorghe, Mihăilă Petrică, Şapcă Nicu, şi doamna 
consilier Lucaş Mariana. Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura 
lucrările. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 
       ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, permiteţi-
mi să declar deschisă şedinţa ordinară din 29 iunie 2009. Este o şedinţă ordinară, am tras 
nădejde că vom avea două proiecte mai importante pe această ordinea de zi, dar se pare că 
le vom avea în luna iulie. Ştiu că urmează perioada concediilor, dar este posibil ca în 
perioada 10-25 iulie să avem o şedinţă de Consiliu judeţean destul de importantă, pe două 
subiecte care s-au deblocat, unul mai repede, altul mai târziu. Este vorba de managementul 
deşeurilor în judeţul Bacău şi despre investiţiile pe fonduri de coeziune în alimentare cu 
apă şi canalizare, celebru subiect cu operatorul regional. Nu s-au deblocat doar datorită 
mie, s-au deblocat şi datorită înţelegerii cu cei de la Consiliul Local Bacău şi nu detaliez 
mai mult ca să nu se intre în fel de fel de speculaţii. Ce este de reţinut, este că sunt două 
proiecte care vor influenţa calitatea vieţii fiecărui băcăuan din judeţ. Subliniez încă o dată 
managementul deşeurilor şi alimentare cu apă şi canalizare, investiţie de peste 130-140 de 
milioane de euro numai anul viitor, în care va fi implicat şi  Consiliul judeţean şi Consiliul 
Local Bacău. Vom discuta mai în detaliu la vremea respectivă, eu doar am anticipat 
perioada şi v-am adus şi o veste bună. Ştiu că aşteptaţi de mult deblocarea acestor proiecte 
aşa cum s-a întâmplat  şi cu biblioteca din centrul municipiului Bacău şi probabil cum se 
va întâmpla (sper  asta), pentru că a mai rămas de discutat viitorul Spitalului regional, 
Spitalului municipal, complementaritatea acestor proiecte şi care va fi subiectul unei 
discuţii într-un timp foarte apropiat, între cele două instituţii implicate, Consiliul judeţean 
şi Consiliul Local Bacău, sigur sub înaltul patronaj al Autorităţii de Sănătate Publică, 
autoritatea competentă în domeniu. Bun. Am să dau citire ordinii de zi de astăzi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 29 mai 2009. 
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 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău  nr.174 
din 30.11.2007 privind însuşirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului 
public al judeţului aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 89/20.12.2009. 

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

 3. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău de 
revocare a Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău  nr.160 din 08 decembrie.2008. 

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

 4. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii Instituţiei Prefectului - Judeţului Bacău 
de revocare a Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău  nr.17 din 30.01.2009. 

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

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii  Consiliului Judeţean nr.108 
din 31.08.2007. 

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

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două loturi de teren în suprafaţă de 16 
mp situate în curtea  Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. şi în administrarea acestuia. 

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

 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită a unui 
spaţiu de 35 m2 aflat în domeniul public al judeţului Bacău situat în Ambulatoriul de 
Specialitate Copii din cadrul Spitalului de Pediatrie Bacău, către Asociaţia „Trust 
Orfelinat Ungureni”. 

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

   8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Uniunii Scriitorilor din România 
     Filiala Bacău a unui spaţiu în suprafaţă de 36 mp situat în imobilul Complexului   

Muzeal  „Iulian  Antonescu” Bacău. 
Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 

 
   9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între judeţul Bacău şi  

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

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

      10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la unele 
instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău. 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău 
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11. Proiect de hotărâre privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcţii     
publice din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Bacău.  

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Lucrări de 
consolidări, reparaţii şi reabilitări termice la clădirea Leagăn nr.1” din  str. G. 
Bacovia nr.54, municipiul Bacău. 

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul „Lucrări de 
consolidări, reparaţii şi reabilitări termice la Clădire Stomatologie” din str. 
Mărăşeşti nr.13,  municipiul Bacău. 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău   
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse 

pentru finanţare în cadrul Programului „Electrificare 2007 – 2009”. 
Iniţiator: dl Bondor Silviu –vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău   

 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi reactualizării condiţiilor de 

transport pe unele trasee judeţene cuprinse în „Programul de transport public 
judeţean prin servicii regulate pentru perioada  01 iulie 2008 – 30 iunie 2011”. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor propuse de operatorii de transport 
pentru unele trasee judeţene cuprinse în „Programul de transport public judeţean de 
persoane prin servicii regulate  pentru perioada 01 iulie 2008 – 30 iunie 2011”. 

Iniţiator: dl Bondor Silviu – vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău   
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia tehnică de 

amenajarea teritoriului şi urbanism. 
Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău   

 
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.73 

din 10.05.2009 privind aprobarea realizării în parteneriat a proiectului „Strategia de 
dezvoltare durabilă a zonei rurale din judeţul Bacău”. 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pentru anul 2009. 

 Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău   
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20 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei judeţene în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2006-2011 şi a Planului 
Operaţional de acţiune pentru implementarea strategiei. 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Autorităţi responsabile, 
comunităţi implicate” în cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei furnizării serviciilor publice”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1” 
Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”.  

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

22. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil pentru modificarea actului 
constitutiv al Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti în vederea realizării 
obiectivului „Studiu de amplasare heliport şi culoar de zbor la Spitalului Municipal 
de Urgenţă Moineşti”. 

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

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de 
fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Extindere Compartiment de primire 
urgenţe la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti”.  

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

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău  nr.163 
din 08.decembrie.2008 privind  aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de 
stare civilă şi evidenţa persoanei prestate de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Bacău pentru anul 2009.  

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului de închidere  a instituţiilor 
rezidenţiale de tip clasic Centrul Rezidenţial „Ghiocelul” Bacău şi Centrul 
Rezidenţial „Pietricica” Comăneşti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Bacău.  

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

 
26. Proiect de hotărâre privind declararea ca monument al naturii de interes judeţean a 

obiectivului "Fântâna cu trei stejari" situat în comuna Faraoani judeţul Bacău. 
Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău   

 
 

       27. Diverse 
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         - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean  
Bacău pe anul  2009. 

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

         - Proiect de hotărâre privind aplicarea la Programul de înlocuire sau completare a 
sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală 
şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi 
solului precum şi aprobarea acordului privind contractarea  finanţării. 

Iniţiator: dl Benea Dragoş – preşedinte al Cons.Jud.Bacău   
                
      Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii la ordinea de zi în forma prezentată.   
 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, am o rugăminte dacă se poate; 
Întrucât este şi părintele Dâscă lângă mine, aş ruga şi rog şi pe colegii mei, dacă s-ar putea 
ca proiectul de hotărâre de la punctul 9, să treacă  la punctul 1,  întrucât Părintele trebuie să 
plece la Iaşi. 
      ♣  Dl Benea Dragoş, preşedinte: E ziua şefului azi!  
      ♣  Dl Dogaru Silvestru, consilier: Da este ziua şefului azi şi trebuie să plece la Iaşi.  
      ♣  Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu zic că poate să plece de pe acum pentru că nu sunt 
probleme. Consiliul judeţean şi-a dat acordul, acum este doar o procedură tehnică. Eu zic 
să nu mai rămână şi să rămânem cu ordinea de zi prezentată. Sau cum doriţi. 
      ♣  Părintele Dâscă Isidor: Vă mulţumesc frumos, vă doresc succes şi Sfinţii Apostoli 
să vă binecuvânteze.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă mulţumim. La revedere. Rămânem aşa cu ordinea 
de zi. Vă spun eu că nu sunt probleme.  
  
      Nemaifiind observaţii, se supune la vot 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 extraordinare din data de 29.05.2009 şi se dă cuvântul  domnişoarei  secretar  Zară 
Elena Cătălina. 

 
 ♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretar al judeţului: 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  29.05.2009. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei anterioare. 
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      Nefiind observaţii, se supune aprobării procesul verbal al şedinţei anterioare şi se aprobă 
în unanimitate. 

 
          ◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Bacău  nr.174 din 30.11.2007 privind însuşirea modificărilor intervenite în 
inventarul domeniului public al judeţului. aprobat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean 
Bacău nr. 89/20.12.2009. 

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

aprobă în unanimitate. 
 

           ◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind respingerea cererii Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Bacău de revocare a Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău  nr.160 din 
08.12.2008. 

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

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

aprobă cu 10 voturi „împotrivă” respectiv domnii consilieri Dogaru Silvestru, Năstasă 
Claudiu, Marcu Viorica, Enăşoae Petru, Biri Daniela, Pricope Corneliu, Burghelea Iulian, 
Cojocaru Ovidiu, Danciu Marius  şi Ichim Mihai şi 23 de voturi „pentru”. 

 
     ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Ca să glumesc, se  confirmă  că aţi avut prefect.  

 
◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea cererii Instituţiei 
Prefectului - Judeţului Bacău de revocare a Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău  nr.17 din 
30.01.2009 

 
  Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 
 

Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă  cu 10 voturi „împotrivă”, respectiv domnii consilieri Dogaru Silvestru, Năstasă 
Claudiu, Marcu Viorica, Enăşoae Petru, Biri Daniela, Pricope Corneliu, Burghelea Iulian, 
Cojocaru Ovidiu, Danciu Marius  şi Ichim Mihai şi 23 de voturi „pentru”. 
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aş vrea să fie toţi salariaţii de la C.J. dar nu pot să fac o 
asemenea şedinţă. 

 
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind modificarea art.1 al Hotărârii  
Consiliului Judeţean nr. 108 din 31.08.2007. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 

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

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci încă odată Consiliul judeţean susţine acest proiect. 
Ce mă deranjează, este că actualul primar al comunei Podu Turcului are o abordare, separată 
şi am mai sancţionat-o odată, şi am să o sancţionez până se dumireşte pe acest subiect şi 
cum să abordeze asemenea subiecte. Are fel de fel de abordări separate şi fel de fel de şicane 
la adresa acestui  obiectiv şi la adresa Fundaţiei de Sprijin Comunitar, şi atâta timp cât nu-şi 
revizuieşte atitudinea faţă de acest obiectiv punctual, cu mine, şi cred că şi cu toţi consilierii 
judeţeni, (pentru că am văzut unanimitate), cred că Podu Turcului va avea o problemă. Profit 
şi de ocazie pentru a felicita Fundaţia de Sprijin Comunitar, pentru premiul obţinut pentru 
integritate socială, locul unu pe ţară, şi printre primii 10 în Europa. Profit şi de prezenţa a 
doi voluntari extrem de activi ai acestei fundaţii, şi dacă vor să ne adreseze câteva cuvinte, 
le oferim posibilitatea. 

♣ Reprezentat FSC: Mulţumim întregului Consiliu judeţean pentru tot sprijinul, pentru 
că fără acest sprijin nu am fi putut obţine finanţări mari, finanţări europene importante 
pentru dezvoltarea zonei de est a judeţului Bacău. Acest premiu vă aparţine şi 
dumneavoastră în egală măsură.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Noi am mai dat acest spaţiu, şi să înţeleg că acest 
spaţiu nu mai arată ca acum un an.  

♣ Reprezentat FSC:  Spaţiul arată mai bine pentru că este în proces de renovare. 
Avem finanţare şi renovăm spaţiu în care funcţionează centrul de zi pentru copii. Am  
amenajat şi un loc  de joacă şi dorim să dezvoltăm şi serviciile pentru bătrâni şi să facem şi o 
bază sportivă. 
      ♣ Dl Benea Dragoş preşedinte: Şi executivul primăriei Podu Turcului? 
      ♣ Reprezentat FSC: Nu lucrăm în parteneriat cu primăria Podu Turcului. Nu am reuşit.  
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. E bine să ştie tot Consiliul judeţean Era şi un 
consilier. Domnul Mihăilă nu este astăzi la şedinţă. Era şi un consilier din zonă care ar putea 
să preia această problemă pentru că este uşor jenantă. În fine. Mulţumim frumos. 
 
      ◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea închirierii a două loturi de 
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teren în suprafaţă de 16 m2

♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, domnilor colegi, permiteţi să încep cu 
următoarea frază. Sunt întru totul de acord că Spitalul judeţean duce o lipsă acută de fonduri. 
Faptul că se caută mijloace să-şi completeze bugetul este  lăudabil. S-a încercat cu taxa de 
intrare a autoturismelor, văd că nu se mai face, nu cunosc motivaţia şi din punct de vedere, 
(fără să fiu economist) se  adunau mult mai mulţi bani faţă de ceea ce se vrea să se facă 
astăzi. A doua problemă. Domnule preşedinte, se scrie aici şi dumneavoastră aţi citit, "astfel 
încât să se descongestioneze spaţiile interioare". Consiliul judeţean a aprobat de două ori 
dacă ţin eu bine minte, o închiriere de spaţii interioare pentru amplasarea acelor automate 
care sunt şi acum. Întrebare? Aceste automate care sunt şi funcţionează astăzi, pleacă de 
acolo şi se duc pe locurile acestea care le scoateţi? Sau, ce facem  cu contractele de 
închiriere care sunt deja în vigoare? A doua întrebare, domnule preşedinte. Noi toţi am 
aprobat un program de reabilitare a ambulatoriului de specialitate, în care în schiţa 
arhitecturală, (şi profit că este şi domnul director economic Roşu aici), în interiorul curţii din 
policlinica mare, este prevăzut din punct de vedere arhitectural un spaţiu, în care pacienţii, 
însoţitorii, care aşteaptă până să intre la cabinet, în timpul pe care îl au la dispoziţie, să 
găsească unde să servească o cafea în mod civilizat şi să petreacă un timp în alt ambiental, 
cum se practică şi în ţările civilizate. Sunt întru totul de acord. Problema este că mai avem 
deja două chioşcuri în incinta spitalului. Unul, exact vis-a-vis de pavilionul administrativ, 
care distribuie produse alimentare, al doilea imediat la intrare, lângă intrarea la serviciul 
UPU la urgenţe. Şi ce facem  cu alte cuvinte din spital? Facem un serviciu comercial, sau  
serviciu medical? A treia problemă pe care trebuie să întreb şi am să-l întreb pe domnul 
director. Dacă spaţiul de parcare care este astăzi în faţa pavilionului central ajunge şi 
satisface, ca noi salariaţii când venim cu maşinile, să putem parca acolo în mod civilizat? De 
exemplu dacă vă duceţi dimineaţă, sau şi acum, veţi vedea că pe scările principale nu puteţi 
trece din cauza maşinilor, că se parchează inclusiv pe trotuarul acelei scări. Deci nu este 
spaţiu pentru cei care vin să-şi desfăşoare activitatea acolo. A patra problemă, susţin întru-

 situate în curtea  Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău. şi în 
administrarea acestuia. 
 

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

 
♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Eu am văzut cele două amplasamente dacă pe 

locaţiile respective se vor pune module, vor trebui să elimine trei arbori. Lângă cabina 
portarului sunt doi arbori de tuia şi aici în parcare unde fură şi din locurile de parcare, este la 
limită între un tei şi un castan. Deci în principiu nu am nimic împotrivă să descongestioneze 
culoarele spitalului, dar, fără să taie arbori. Asta ar fi  problema mea. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corectă observaţie. 
♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Dacă cineva ne asigură că nu se vor elimina copacii 

de acolo, chiar nu am nimic împotrivă dar îmi este greu de crezut, aşa cum arată schiţa!… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Să se vină cu altă schiţă. Scurt. Deci se amână proiectul. 
♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Deci să nu se taie nimic. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. E foarte ok  intervenţia. 
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totul şi am fost primul care am discutat în comisie, că pe primul amplasament trebuie să 
sacrificăm cei doi arbori, şi ţineţi cont domnule preşedinte şi stimaţi colegi, că acolo este un 
nod foarte aglomerat de circulaţie, se adună foarte multe gaze de la ţevile de eşapament care 
se ridică imediat la geamurile unde sunt internaţi bolnavii. Dacă tăiem şi bruma de pomi 
care mai sunt acolo, vă daţi seama la ce îi expunem pe pacienţi. Şi în sfârşit, aş vrea să spun 
că aşa cum este desenat pe schiţă şi domnul arhitect şef poate să-mi confirme sau nu, poate 
cineva să amplaseze talpa unei construcţii exact pe hat sau pe limita de proprietate? Dacă vă 
duceţi acolo domnule preşedinte, partea de după gard, aparţine Consiliului municipal. În faţă 
sunt deja două module care desfăşoară activitate comercială, au lăsat un metru pentru apa de 
la ploi şi aşa mai departe, iar cel care va face construcţii, trebuie şi el să-şi acopere, 
respectiva construcţie. Unde cade apa aceea? Deci aşa cum este plasat acum, ne ducem pe  
teritoriul municipiului. S-ar putea ca eu să nu am dreptate dar aşa cum este în schiţă, când aţi 
lipit-o de cele două construcţii care există, ţineţi cont că un metru de la talpa construcţiilor 
existente este proprietatea Consiliului municipal. Nu sunt de acord să mai luăm din spaţiul 
care este acolo, care şi aşa, este foarte restrictiv pentru activitatea noastră, acelor care lucrăm 
zi de zi şi nu înţeleg care este oportunitatea şi cât se adună la buget pentru a sacrifica tot 
ceea ce s-a discutat până acum? În concluzie, personal nu voi fi de acord cu acest proiect de 
hotărâre. Vă mulţumesc.   

        ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumesc. Am să vă spun un lucru. Nici noi nu 
suntem de acord. Numai că trebuie pus pe ordinea de zi. Este o solicitare a Spitalului de 
Urgenţă care să vedem acum cum şi-o fundamentează. Oricum proiectul se va rediscuta 
eventual dacă se vine cu altă schiţă care să protejeze spaţiul verde, mi se pare prima 
condiţie, iar suprafeţele de 10 mp şi 6 mp nu mi se par atât de mari. Dacă se impun aceste 
două locaţii şi viaţa în spital va fi  mai bună şi circuitul pacienţilor şi a vizitatorilor va fi mai 
bună…, cu cea mai mare plăcere. Şi chestiunea cu spaţiul verde, care este eliminatorie. 

♣ Dl Roşu Teofil, director administrativ Spitalul judeţean: Cu siguranţă pot să vă spun 
că nu va fi tăiat nici un copac, pentru că activitatea comercială care este propusă  a se 
desfăşura acolo, este pe bază de automate. Automatul pentru spaţiul 2 aşa cum este notat în 
schiţă este un automat care are o dimensiune de un metru jumătate pe opt zeci de cm. Am 
solicitat şase metri şi la sugestia mea, pentru că mai trebuie amplasat un coş sau două 
pentru gunoiul care se produce şi spaţiul pe care îl ocupă eventualii clienţi. Am  fost  de 
acord să solicite suprafaţa respectivă, pentru că altfel  pentru un metru jumătate sau doi 
metri este ineficient indiferent cât ar oferi el pe mp. A doua parte nu este pe spaţiul verde. 
Nici prima şi nici a doua suprafaţă nu este pe spaţiul verde. Cea de a doua locaţie a solicitat 
10 mp unde amplasează tot automate (tonete). Automat de servit cafea. Nu construieşte 
nimic absolut şi nu se taie nici un copac. Nici noi nu am fi fost de acord. Noi nu ne-am 
permis să tăiem copaci când am făcut construcţii cu toate aprobările în curtea spitalului. 
Dar mite pentru o tonetă, să ne apucăm să tăiem copaci. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Mulţumim domnule director. Ca să nu facem din 
ţânţar armăsar, o amânare nu constituie nici un fel de problemă până la următoarea şedinţă. 
Discutăm prea mult. Mergem la faţa locului, comisia de urbanism are ocazia să meargă 
până la spitalul judeţean, ne informează, ne propune aviz sau nu, şi terminăm povestea 
pentru că mi se pare că este o problemă pe care o putem gestiona, dar mai trebuie 
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aprofundată. Deci amânăm proiectul, părerea mea, pentru proxima şedinţă, când se va veni 
din nou cu propunerea. Eu vă spun că nici nu susţin, nici nu… aştept avizul comisiei de 
urbanism şi fundamentarea şi părerea domnului Stoica care probabil va fi la următoarea 
şedinţă, să vedem dacă  este imperios necesar şi să vedem dacă se schimbă ceva în bine 
acolo la spital.  

 
Nemaifiind  observaţii, se propune amânarea proiectului de hotărâre şi se aprobă în 

unanimitate. 
   
◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 

expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind prelungirea perioadei de dare în 
folosinţă gratuită a unui spaţiu de 35 mp aflat în domeniul public al judeţului Bacău situat 
în Ambulatoriul de Specialitate Copii din cadrul Spitalului de Pediatrie Bacău, către 
Asociaţia „Trust Orfelinat Ungureni”. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 

 
           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 Dragoş Benea prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind darea în folosinţă gratuită Uniunii 
Scriitorilor din România  Filiala Bacău a unui spaţiu în suprafaţă de 36 m2 situat în 
imobilul Complexului Muzeal „Iulian  Antonescu” Bacău. 
 

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

 
♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Aş vrea să completez pentru colegii noştri că 

filiala de la Bacău are la ora actuală 63 de membri. Sunt scriitori consacraţi, unii dintre ei 
cu nume de referinţă în literatura română şi mă refer la George Bălăiţă, Alexandru 
Dobrescu, Ovidiu Genaru,  Petru Cimpoieşu, care  au şi cărţi traduse în alte ţări şi inclusiv 
sunt în toate antologiile de literatură românească. De asemenea, în filiala Bacău, sunt 
scriitori de la Iaşi, de la Suceava, Neamţ, Vrancea, Prahova, Buzău şi din Satu Mare, 
scriitori care au venit cu sufletul deschis. Până acum această filială funcţiona şi 
funcţionează şi astăzi într-o şcoală într-o sală de clasă, ceea ce nu este prea onorant pentru 
un judeţ ca al nostru care are o viaţă culturală dinamică şi cred eu că este nevoie să punem 
la dispoziţie tocmai pentru a ne păstra emblema un spaţiu adecvat pentru astfel de 
activitate. Vă mulţumesc.  

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

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

se aprobă în unanimitate. 
 
      ◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi, şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea contractului de asociere 
între judeţul Bacău şi  Parohia romano-catolică Sf. Nicolae Bacău în vederea finanţării şi 
realizării în comun a proiectului de construire a lăcaşului de cult romano-catolic „Inima 
Neprihănită a Mariei”. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 

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

aprobă în unanimitate. 
 
      ◄ Se trece la punctul 10 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii la unele instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Bacău          

 
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 
 
 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 Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  modificarea treptei de 
salarizare pentru unele funcţii publice din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Bacău.  

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

 
      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 Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul „Lucrări de consolidări, reparaţii şi reabilitări termice la clădirea Leagăn 
nr.1” din  str. G. Bacovia nr.54, municipiul Bacău. 
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 
 
 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 Dragoş Benea 

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul „Lucrări de consolidări, reparaţii şi reabilitări termice la Clădire 
Stomatologie” din str. Mărăşeşti nr.13,  municipiul Bacău. 

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Noi am alocat această sumă de bani pregătind 

documentaţia pentru modernizare în caz că Ministerul Sănătăţii sau actualul ministru al 
sănătăţii "va copia" buna practică a ministrului anterior de a nu susţine acest domeniu al  
cabinetelor medicilor de familie. Noi pregătim documentaţii. Este posibil să trebuiască să 
modernizăm noi aceste clădiri, dacă nu vom avea cadrul legal pentru a le vinde medicilor 
de familie.  

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

 
      Nefiind 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 vicepreşedinte Bondor Silviu 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Listei proiectelor 
prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului „Electrificare 2007 – 
2009”. 
 

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

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sper să nu fie un vot în zadar pentru că înţeleg că 
suma este de 77 miliarde lei vechi la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 
acest Guvern şi ministerul pe care l-am pomenit mai repede să se trezească din această 
letargie vis-a-vis de abordarea investiţiilor de infrastructură şi aici nu mă refer numai la 
electrificare ci şi la alte investiţii: la centura ocolitoare, la drumuri judeţene, la drumuri 
comunale, la infrastructura şcolară, deşi se spune că este un Guvern al infrastructurii, 
deocamdată este departe de acest deziderat, dar sper să accelereze investiţiile în aceste 
domenii pentru că degeaba vom aproba şi primarii vor face proiecte şi noi vom aproba şi 
vom depune în termen, aşa cum mai este un proiect la punctul "Diverse". 



 13 

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

se aprobă în unanimitate 
 
      ◄ Se trece la punctul 15 din ordinea de zi şi domnul vicepreşedinte Bondor Silviu 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării şi 
reactualizării condiţiilor de transport pe 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 prezentată. 

 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi într-adevăr 
proiectul este destul de bun, dar am un amendament vis-a-vis de desfiinţarea unui traseu. 
Chiar vinerea trecută am avut o discuţie cu oamenii din Buchila, că de ce nu circulă nici un 
autobuz şi nici un microbuz în acel sat. Cine nu ştie satul Buchila are în jur de 200 de 
familii şi nu au mijloc de transport. Mă miră să văd astăzi că noi scoatem astăzi traseul 
Bacău - Buchila de pe programul de transport. Eu zic că ar trebui păstrat (chiar dacă acea 
firmă S.C. GAP TRUST SRL a predat licenţa). Într-adevăr acolo cu autobuze nu se poate 
urca, dar microbuzele pot circula în acel sat. Eu zic să nu desfiinţăm acel traseu, din contra 
să-l scoatem la licitaţie şi să fie o licitaţie cu microbuze. Nu putem lăsa un sat, pentru că 
totuşi Buchila este la o distanţă de 2 km de Valea Seacă şi zic că nu ar fi indicat să  
desfiinţăm un traseu doar pentru că o firmă şi-a predat licenţa. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Având în vedere că solicitarea este făcută de Consiliul 
Local Nicolae Bălcescu am să-l rog pe domnul vicepreşedinte Bondor să facă precizări. 
Haideţi să nu politizăm poate e un răspuns fundamentat. 
      ♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Cu adresa nr.2349 înregistrată la Consiliul 
Judeţean, Consiliul Local Nicolae Bălcescu  solicită desfiinţarea acestui traseu judeţean,  
nr.147 Bacău - Buchila, autobuzul fiind de capacitate prea mare pentru acest sat. Există un 
amendament ca să-l facem cu un autobuz  mai mic dar argumentat şi atunci nu avem nimic 
împotrivă să mergem pe acel traseu, dar va trebui să fie justificat tot printr-o adresă a 
consiliului local (e act de bază, e act legal), după care noi trebuie să ne orientăm, dacă 
aduceţi o asemenea hârtie de înlocuire a unei capacităţi mari cu o capacitate mică cu avizul 
consiliului local cred  că nu avem nimic împotrivă să fim de acord cu acest amendament. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Ştiţi care este problema, dacă era o hârtie semnată de 
primar ne puteam gândi la un anumit interes economic, să spunem. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Nu poate să aibă nimeni un interes acolo, domnule 
preşedinte, probabil s-a strecurat o greşeală. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: E hotărâre de consiliu local, trimişii comunităţii au 
hotărât aşa, sigur părerea dumneavoastră e importantă. 
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♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Eu vă spun că la prima şedinţă de consiliu local la 
Nicolae Bălcescu personal am să mă duc şi vă spun că am să aduc un act prin care se cere 
reînfiinţarea. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rugăm dar până atunci să dăm drumul la acest 
proiect şi când veniţi cu hârtia tot pe hotărâre de Consiliul Local Nicolae Bălcescu, 
rectificăm. 

 
      Nemaifiind 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 vicepreşedinte Bondor Silviu 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea tarifelor propuse 
de operatorii de transport pentru unele trasee judeţene cuprinse în „Programul de transport 
public judeţean de persoane 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 prezentată. 

 
      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 Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  aprobarea avizelor eliberate 
de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 

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

 
      ◄ Se trece la punctul 18 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Bacău nr.73 din 10.05.2009 privind aprobarea realizării în parteneriat 
a proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a zonei rurale din judeţul Bacău”. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 

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

 



 15 

      ◄ Se trece la punctul 19 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Planului de 
acţiune al Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Bacău  pentru  
anul 2009. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 

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

 
      ◄ Se trece la punctul 20 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea actualizării 
Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 
2006-2011 şi a Planului Operaţional de acţiune pentru implementarea strategiei. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 

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

 
      ◄ Se trece la punctul 21 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Proiectului 
„Autorităţi responsabile, comunităţi implicate” în cadrul Programului Operaţional 
„Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea calităţii 
şi eficienţei furnizării serviciilor publice”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1” Sprijin 
pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”. 
 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aceste proiecte sunt ca o "dulce povară" pentru 
bugetul consiliului judeţean, pentru că ele în general sunt în parteneriat şi cu diverse 
fundaţii sau se aplică pe diverse proiecte şi în marea majoritate a cazurilor se şi câştigă. 
Sigur, ele au şi o componentă şi de cofinanţare, de asta spuneam că e dulce povara, şi 
sperăm ca într-o zi să avem o presiune mai mică pe bugetul Consiliului judeţean din partea 
acestei direcţii decât este ea astăzi. Este un efort continuu şi trebuie apreciat acest lucru. 

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

 
      Nefiind  observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre  în forma prezentată şi 
se aprobă  în  unanimitate 
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      ◄ Se trece la punctul 22 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind acordarea avizului favorabil 
pentru modificarea actului constitutiv al Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti în 
vederea realizării obiectivului „Studiu de amplasare heliport şi culoar de zbor la Spitalului 
Municipal de Urgenţă Moineşti”. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 

 
      Nefiind  observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre  în forma prezentată şi 
se aprobă  în  unanimitate. 
 
      ◄ Se trece la punctul 23 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Extindere 
Compartiment de primire urgenţe la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti”. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 

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

 
      ◄ Se trece la punctul 24 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Bacău  nr. 163 din 08 decembrie 2008 privind  aprobarea taxelor 
speciale pentru activităţile de stare civilă şi evidenţa persoanei prestate de către Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău pentru anul 2009. 
 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Chiar dacă ar fi  taxa mai mare, dar să fie măcar în 
24 de ore, totuşi 3 zile eu zic că se poate. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă propunerea vine din partea dânşilor îmi place să 
cred că e cel mai scurt termen pentru că o zi sau două posibil tehnic să nu se poată. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte s-au rezolvat, inclusiv un 
paşaport se poate da  în 2-3 ore nu cred că o modificare nu s-ar putea face. 
      ♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Vă dau şi foarte multe contraexemple de hârtii care nu 
se pot obţine în 24 de ore asta-i procedura la paşapoarte. 
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Se poate încerca domnule preşedinte! 
      ♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Sunt altele care nu se pot. Vă dau un exemplu, 
certificatele de urbanism. de exemplu.   
      ♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Asta-i în 8 luni. 
      ♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Haideţi să mergem  pe propunerea celor care lucrează 
direct cu cetăţeanul. 
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      ♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Putem propune domnule preşedinte până la 3 zile 
lucrătoare. 
      ♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Până la. Da. Până la trei zile lucrătoare poftim. Bun cu 
această modificare supun aprobării proiectul. 
 
      Nemaifiind  observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre  cu amendamentul 
domnului consilier Cautiş Vasile şi se aprobă  în  unanimitate. 

 
      ◄ Se trece la punctul 25 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea derulării 
proiectului de închidere  a instituţiilor rezidenţiale de tip clasic Centrul Rezidenţial 
„Ghiocelul” Bacău şi Centrul Rezidenţial „Pietricica” Comăneşti din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău. 

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

  
      ♣ D-na Biri Daniela, consilier: Dat fiind faptul că pentru obiectivul "Ghiocelul" s-au 
făcut investiţii pentru modernizare destul de proaspete, chiar şi anul trecut dacă nu mă 
înşel, solicităm lămuriri cu viitorul prognozat pentru construcţii, deci pentru clădirile 
acestea care urmează a fi închise. Deci ideea de adaptare în familii într-adevăr social am 
înţeles că dă rezultate foarte bune. Dar în acelaşi timp dacă există cumva vreo prognoză 
legată de viitorul clădirilor? Şi o altă întrebare: dacă prin aplicarea proiectului acesta, se 
presupune şi reducere de personal arondat celor două unităţi. 
      ♣ Dl Bârlădeanu Sorin, director adjunct D.G.A.S.P.C.: Pentru Centrul rezidenţial 
Ghiocelul urmează să se achiziţioneze 5 căsuţe de tip familial cu o capacitate fiecare câte 
12 locuri integral finanţate de către Fundaţia H. H. C. România. Acest lucru se va întâmpla 
după evaluare, (evaluările noastre), la sfârşitul anului 2010. Iar ceea ce am făcut acolo, au 
fost lucrări de reabilitare absolut necesare pentru a asigura condiţii, beneficiarilor de acum. 
Su nt în jur d e 8 0  d e co p ii cu dizabilităţi. Acolo  în afară d e acest lucru, mai avem şi 
cabinete de terapie, pe care chiar dorim să le dezvoltăm. Este vorba de chinetoterapie 
logopedie. Iar această activitate care se desfăşoară la nivelul întregii comunităţi, trebuie să 
o continuăm. Deci o practică bună nu trebuie să o pierdem. De asemenea, până acum o 
lună de zile, tot în această locaţie, s-a desfăşurat activitatea a trei centre de zi, care 
aparţineau primăriei şi noi le-am pus la dispoziţie acele spaţii pentru desfăşurarea 
activităţii. Sigur că spaţiu şi clădirea ca atare, aparţine Consiliului judeţean, noi suntem 
administratori, şi vă spunem că avem în vedere dacă vom reuşi şi cred că vom reuşi să 
putem dezvolta acest proiect şi să dezvoltăm şi alte servicii alternative pentru copii. Mă 
gândesc la  centrul de intervenţii în regim de urgenţă care stă într-un spaţiu impropriu. Mă 
refer la un centru de primire a copilului în regim de urgenţă care are o capacitate redusă, ca 
şi activităţile de terapie, ca şi birourile şi ceea ce înseamnă reţeaua de apartamente "casa 
mea" care funcţionează, şi serviciul de valoare complexă care funcţionează tot în această 
locaţie.   
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      ♣ D-na Biri Daniela, consilier: Asta legat de "Ghiocelul". Şi la Pietricica? 
      ♣ Dl Bârlădeanu Sorin, director adjunct D.G.A.S.P.C.: Acolo vom avea în vedere trei 
căsuţe de tip familial şi spaţiul va sta la dispoziţia Consiliului judeţean. Deci noi acolo nu 
avem în vedere să dezvoltăm servicii alternative. Ne sunt suficiente  cele care le dezvoltăm 
acum. Nu se va face nici o reducere de personal după închiderea acestor două instituţii. 
      ♣ D-na Biri Daniela, consilier: Şi atunci acest personal de la Pietricica sau de la 
Ghiocelul pe cine va deservi?  
      ♣ Dl Bârlădeanu Sorin, director adjunct D.G.A.S.P.C.: Acolo vom avea trei căsuţe de 
tip familial care va funcţiona pe închiderea.... 
      ♣ D-na Biri Daniela, consilier: Aaa... şi personalul va fi redistribuit... 
      ♣ Dl Bârlădeanu Sorin, director adjunct D.G.A.S.P.C.: Centrul Ghiocelul va intra în 
componenţa centrului rezidenţial Pietricica. Beneficiarii acestor căsuţe de tip familial vor fi 
acele persoane care vor avea nevoie de asistenţă toată viaţa. 
      ♣ D-na Biri Daniela, consilier: Suntem de acord. Dar când propuneţi anumite 
investiţii, încercaţi să le daţi o durată de viaţă mai lungă. 
      ♣ Dl Bârlădeanu Sorin, director adjunct D.G.A.S.P.C.: Adică? 
      ♣ D-na Biri Daniela, consilier: Adică. Deci dumneavoastră aţi solicitat investiţii şi de 
asta au şi fost aprobate de către Consiliul judeţean, pentru că erau absolut necesare ca să se 
creeze mediul pentru aceşti bolnavi. Dar contabiliceşte vorbind au o durată de amortizare. 
Dumneavoastră deja închideţi clădirea, şi... 
      ♣ Dl Bârlădeanu Sorin, director adjunct D.G.A.S.P.C.:  Nu închidem. Practic ce am 
făcut. Am făcut nişte centrale termice, am reabilitat şi dezvoltat condiţiile de acolo, pentru 
că erau improprii.  
      ♣ D-na Biri Daniela, consilier: Deci ca sugestie, încercaţi să daţi o durată mai lungă de 
viaţă la investiţii pentru că întotdeauna, cel puţin pentru programele de asistenţă, Consiliul 
judeţean, a răspuns mai mult decât bine, cu sume mai mult decât frumoase. 
      ♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Care este statutul juridic domnule director la aceste 
obiective care se închid? Domeniul public al judeţului Bacău nu? Evident.  
      ♣ Dl Bârlădeanu Sorin, director adjunct D.G.A.S.P.C.: Atunci când vom închide, 
vom face o propunere ca să vedem ce destinaţie îi vom da. Sigur tot în şedinţa Consiliului 
judeţean şi tot dumneavoastră veţi hotărî.  
      ♣ Dl Dragoş Benea, preşedinte: Cu siguranţă. Se reduc alte cheltuieli, clădirea rămâne 
în circuitul Consiliului judeţean. Sigur că nu vom duce sediul Consiliului judeţean în acea 
clădire, dar putem face lucruri frumoase. Deci este o investiţie făcută la vremea respectivă, 
nu se puteau anticipa aceste fonduri la momentul respectiv când am modernizat clădirea. 
Să nu se înţeleagă altceva, că am investit atunci, ştiind că vom accesa fonduri pentru 
închiderea acestor instituţii. Nu. Şi atenţie! sunt investiţii făcute în domeniul public al 
judeţului şi rămân acolo şi nu este nimic risipit sau care să intre în paragină sau în 
nefolosinţă. Să nu se înţeleagă alt ceva. Mulţumesc. 

  
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 
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Nemaifiind  observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre  în forma 
prezentată şi se aprobă  în  unanimitate. 

 
      ◄ Se trece la punctul 26 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea 
prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind declararea ca monument al 
naturii de interes judeţean a obiectivului "Fântâna cu trei stejari" situat în comuna Faraoani 
judeţul Bacău. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 

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

 
      ◄ Se trece la punctul 1 de la  Diverse  şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind proiectul de hotărâre  privind  
iniţierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judeţean  Bacău pe anul  2009. 

 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 
 
      Nefiind  observaţii, se  supune  aprobării  proiectul de hotărâre  în forma prezentată şi 
se aprobă  în  unanimitate 

 
      ◄ Se trece la punctul 2 de la  Diverse şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă 
expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind  aplicarea la Programul de înlocuire 
sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, 
energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii 
aerului, apei şi solului precum şi aprobarea acordului privind contractarea  finanţării. 
 
      Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată. 

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

 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci cele două proiecte înlănţuite au fost aprobate în 
unanimitate. Îmi exprim speranţa că va exista finanţare cursivă din partea Guvernului, 
Ministerul Mediului,  din partea autorităţii fondului de mediu, iar principalele clădiri vizate 
sunt cele ale Spitalului Judeţean de Urgenţă şi cele de la Direcţia de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului. 
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Dintr-o dorinţă de a corecta o informaţie publicată de un post TV din municipiul Bacău şi 
din dorinţa de a vă mai informa din când în când pe aceste proiecte, s-a vehiculat o ştire, că 
nu ştiu ce fonduri au fost ratate pentru drumuri judeţene de către Consiliul judeţean. Nu. 
Judeţul Bacău, pe axa 2 are următoarele proiecte la programul operaţional regional. Repet 
ce am spus de atâtea ori: Modernizare drumuri în centrul oraşului Buhuşi (şi o iau în ordine 
descrescătoare), modernizare drum judeţean Tg. Ocna-Oituz, modernizare drum judeţean 
Căiuţi-Pralea, Pasaj rutier la Ştefan Guşă, chiar dacă este Consiliul Local Bacău şi 
Consiliul Local Buhuşi, tot la  judeţul Bacău au intrat şi aceste proiecte şi cel mai mare 
proiect 18 milioane de euro care va intra la finanţare, modernizare drum judeţean 252 de la 
Buhoci până la Huruieşti. Acestea sunt proiectele pe care judeţul Bacău, le are pe axa 2 la 
programul operaţional regional. S-a atestat ideea că am fi ratat fonduri pe drumuri judeţene 
pe proiecte Sapard. Eu nu am  auzit până acum de proiecte Sapard unde să se aplice 
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udeţean Mehedinţi şi nici nu suntem, (după geografia pe care am învăţat-o eu la şcoală) 
vreun judeţ trans-frontalier aşa cum este Oltul, Teleormanul sau Mehedinţiul, care să poată 
aplica pe Phare 2006. Noi pe Phare 2005 am accesat pentru că am fost eligibili cu drumul 
de la Coloneşti – Podu Turcului, la care se lucrează acum. Pe Phare 2006 eligibili au fost 
doar consiliile judeţene din judeţele transfrontaliere. Noi suntem în judeţul Bacău şi până la 
Republica Moldova ne desparte cel puţin judeţul Vaslui. Cam astea ar fi precizările, iar 
aceste informaţii au fost prezentate de un post de  televiziune care cu deontologia se cam 
şterge undeva, dar datoria mea este să vă informez pe dumneavoastră şi pe cetăţeni ori de 
câte ori am ocazia şi să pun adevărul la locul lui. Şi vom vedea şi drumul de la Căiuţi şi de 
la Pârgăreşti (că vor începe) şi drumul de la Buhoci la Huruieşti, tot ceea ce s-a anunţat pe 
program regional operaţional axa 2, se va face. Este regretabil că nu sunt reliefate şi 
realizările puţine ale Consiliului judeţean nu m-ar deranja foarte mult, dar că se minte cu 
premeditare omiţându-se sau poate din neştiinţă e posibil şi acest lucru omiţându-se că pe 
Phare 2006 nu pot depune decât judeţe transfrontaliere  mi se pare ori rea intenţie ori 
neştiinţă. Este posibilă şi această variantă. Dacă mai sunt şi alte intervenţii la punctul de 
diverse? 
 
       ♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Aş vrea să informez Consiliul judeţean, 
despre două evenimente culturale care au marcat judeţul nostru în ultima lună. Este vorba 
de Festivalul naţional de folclor "Ion Drăgoi", festival, cum fals se spune că este susţinut 
de Primăria Bacău şi Consiliul judeţean. Vreau să precizez că acest festival este susţinut de 
către Consiliul Judeţean prin Ansamblul Folcloric "Busuiocul" şi Televiziunea Română la 
care a participat din când în când şi Primăria Bacău cu o anumită susţinere, şi de asemenea 
Casa de Cultură. Acest festival a fost anul acesta un regal să-i spun aşa, pentru că anul 
acesta a împlinit zece ani de când are loc. Şi spun acest lucru aducând următorul argument. 
Într-o sală arhiplină pe o căldură infernală, toţi spectatorii au stat 4-5 ore până la sfârşitul 
festivalului, şi au urmărit desfăşurarea celor care şi-au dat concursul pe scenă. Aceasta 
înseamnă că a prins foarte bine acest festival pentru cei din judeţul Bacău şi din Bacău. 
Acest festival va fi dat într-un serial de cinci episoade pe televiziunea naţională în cadrul 
emisiunii "Tezaur Folcloric". Al doilea eveniment cultural a avut loc la Ateneu, la 
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Filarmonică unde un grup de 13 studenţi, din Statele Unite, Honduras, Israel, Canada 
Australia, şi din Singapore  au participat la un curs de pregătire pentru dirijori de orchestră 
sub bagheta maestrului Bălan şi a doi profesori din Statele Unite, timp de două săptămâni. 
De asemenea finalul s-a încheiat cu două zile de spectacol cu orchestra din Bacău, care a 
fost o reuşită. Vă daţi seama că aceşti studenţi sunt mesageri şi purtători ai Bacăului şi a 
imaginii Bacăului în ţările lor de origine. Cu atât mai mult şi pe bună dreptate spun că 
Filarmonica din Bacău este mai bine cunoscută în afară, decât în Bacău. Şi într-adevăr este 
mai bine cunoscută în Italia, Franţa, în Statele Unite, unde au des concerte şi în alte ţări. 
Din păcate, în Bacău… aşa se întâmplă. Dar…ceea ce s-a constatat s-a constatat o prezenţă 
tot mai numeroasă a publicului şi la astfel de evenimente culturale. Vă mulţumesc. 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Am o intervenţie la ceea ce a spus domnul Brăneanu. 
Să nu se înţeleagă acum că aceste două acţiuni care au fost menţionate acum sunt 
inventate. Că apare ca şi cum vezi bine au fost organizate acum de când sunt eu 
vicepreşedinte. Ele sunt acţiuni care au istoria lor. Este bună menţiunea, pentru că se dă şi 
la televiziune şi o să apară că domnul Brăneanu a organizat acum aceste două acţiuni.  
      ♣ Dl Brăneanu Dumitru, vicepreşedinte: Fac precizarea, primul festival v-am spus că 
este la a zecea ediţie, nu a organizat Brăneanu acum când este la a zecea ediţie, vă daţi 
seama! Nu puteam vorbi când este la a zecea ediţie că am organizat eu astăzi. Iar aceste 
cursuri sunt de asemenea la a patra ediţie, deci trei ani la rând au avut loc. Eu am spus de 
evenimentele care au avut loc în ultima lună şi care au impact asupra imaginii judeţului atât 
în ţară cât şi în afară. Asta am spus,  nu am spus altceva. 
      ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Acest meci de la distanţă dintre domnul Brăneanu şi 
domnul Enăşoae, nu-mi aminteşte decât ceea ce mi-a spus domnul consilier Bontaş, în 
2004 când am început activitatea la Consiliul judeţean, să nu intrăm la comisia de cultură 
pentru că acolo este o lume aparte. Şi într-adevăr este o lume aparte. 
      ♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Eu am ridicat-o  colegial. Deci nu-i nici o problemă.  
       ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Colegial a ridicat-o şi domnul Brăneanu şi colegial 
am spus şi eu. Mulţumesc. 
 
      Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 29 iunie 2009, drept  pentru care 
s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 

 
             PREŞEDINTE,           
                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI      
            Dragoş BENEA                                                   Elena Cătălina ZARĂ 
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