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    CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 27 iunie  2011, în şedinţa extraordinară 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.167 din 24.06.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală. 

Din totalul de 36 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 28, absentând motivat 
domnul consilier Bandea Toma, domnul consiler Burcă Eugen, domnul consilier Ochenatu 
Eugen, d-ra consilier Stan Nadia, domnul consilier Năstasă Claudiu, domnul consilier Ilieş 
Petrică, d-na consilier Biri Daniela şi domnul consilier Mihăilă Petrică.   

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,  bine aţi 

venit la şedinţa extraordinară de astăzi. Dau citire ordinii de zi pentru aprobare.  
    

1. Aprobarea Procesului  verbal al şedinţei ordinare din data de 22.06.2011; 
 

2. Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării 
cetăţenilor din Judeţul Bacău privind desfiinţarea Judeţului Bacău; 

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

- Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă la valoarea cheltuielilor eligibile şi finanţării cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului “Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Bacău.” 

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

       Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 
observaţii la ordinea de zi prezentată.  
 

 Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi in forma prezentată şi se aprobă 
în unanimitate. 

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

şedinţei ordinare din data de  22.06.2011 şi se dă cuvântul  doamnei  secretar  Brumă Elena 
Cătălina. 

 
♣ D-na Brumă Elena Cătălina, secretarul 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 
ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de  22.06.2011. 

 
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. 

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

prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind organizarea referendumului 
local în vederea consultării cetăţenilor din Judeţul Bacău privind desfiinţarea Judeţului 
Bacău; 

 
 Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au 

observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentat.. 
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♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Este firesc domnule preşedinte şi stimaţi colegi ca 

opoziţia să critice puterea şi de aceea o să-mi permiteţi ca noi consilierii PD-L fiind în 
opoziţie  în  judeţul Bacău, să facem acelaşi lucru. Am să încerc să fiu foarte scurt la ceea 
ce s-a discutat pe acest rechizitoriu de critică şi am să spun că părerea noastră este că acest 
referendum este total inutil, pentru că la acest moment sunt discuţii, sunt negocieri,  nu este 
nimic stabilit ca să putem să ne pronunţăm pro sau contra. Şi cred că ar fi lipsit de sens ca 
noi consilierii să cheltuim nişte bani publici aşa cum spunea domnul preşedinte într-o 
emisiune televizată pentru un exerciţiu de imagine. Sigur că din punctul meu de vedere ar 
fi trebuit alte probleme să le discutăm într-un referendum şi aici sunt multe, dacă este cazul 
să le detaliez, le voi detalia. Dacă, să presupunem că aceste discuţii şi aceste negocieri care 
la acest moment nu este nimic clar, o să fie ceva clar şi am discutat şi la comisie acest lucru 
şi toată lumea a picat de acord că nu este nimic clar, cred că părerea mea şi a noastră, 
consultându-ne cu nişte jurişti în domeniu, este şi puţin ilegal. Pentru că orice referendum 
local din ceea ce am înţeles noi în lege, se poate face pe nişte decizii luate de o unitate 
administrativ-teritorială  locală. Atunci când o decizie este luată la nivel naţional nu poate 
fi trecută printr-un referendum local pentru că împărţirea teritorial-administrativă a 
României este făcută printr-o lege în Parlament. Orice schimbare a acestei împărţiri 
teritorial-administrativă se poate face prin schimbarea legii numai şi numai în Parlament. 
Consider oarecum că este şi puţină dezinformare şi aici este punctul meu personal de 
vedere, pentru că nimeni nu desfiinţează judeţul Bacău. El se poate numi District. Din 
contră cred că aceste judeţe mari, aceste regiuni, vor prelua din atribuţiile guvernamentale. 
Astea sunt cel puţin informaţiile noastre, repet, nedefinite la această oră. Nu este definit 
nimic, iar acele atribuţii referitoare conturului limitelor judeţului Bacău, chiar dacă se va 
numi District vor fi arondate primăriilor deci în acest sens vor fi mult mai aproape de 
cetăţeni decât cum se invocă acum şi am auzit aceste comentarii că o să-şi faci buletinul la 
Iaşi sau în altă parte. Nu este adevărat. Se poate spune, şi aici putem fi uşor subiectivi, că 
se desfiinţează  funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinţi ai Consiliului judeţean şi probabil 
că din 37 de consilieri o să rămână 11-12 arondaţi zonei Bacăului, însă asta este o chestie 
subiectivă şi cred că ar trebui să nu primeze dacă interesul naţional o cere în acest sens. 
Sigur că ar fi multe de spus, noi categoric că vom vota împotriva ţinerii la acest moment a 
acestui referendum, pentru că nu este nimic clar şi în acest sens aş mai vrea să spun ceva 
pentru că oarecum sunt bulversat de vreo două zile încoace. Sunt băcăuan, am citit o 
scrisoare a preşedintelui organizaţiei judeţene a PNL Bacău, cu care nu spun că sunt de 
acord cu dânsul dar spune multe şi în acest context cred că dacă s-ar respecta ceea ce scrie 
preşedintele Partidului Naţional Liberal, sigur că sper ca acei consilieri PNL din sală vor 
vota în defavoarea ţinerii referendumului pentru a nu arăta că de la vorbe la fapte sunt 
diferenţe mari. Vă mulţumesc colegilor şi dumneavoastră domnule preşedinte. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Staţi numai puţin că nu am terminat. Spuneţi-ne de 
ce acest referendum ar fi inutil. Încerc să vă reproduc cuvintele cheie pe care le-aţi folosit. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Inutil la acest moment când încă nu ştim ce se va 
întâmpla. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră vi se pare inutil să consultăm 
populaţia ? 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu. Inutil la acest moment. Luaţi cum v-am spus. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Inutil să consultăm populaţia judeţului dacă este 

oportun sau nu să desfiinţăm judeţul Bacău!? 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Nu, domnule preşedinte. Nu este clar, dacă se 

desfiinţează sau nu şi am spus-o limpede şi am să v-o mai repet ca să fiu clar înţeles. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce nu vă este clar domnule Bondor, pentru că 

proiectele care se vehiculează sunt foarte clare. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Dacă îmi daţi voie vă spun ce este clar. În acest 

moment…  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar ce vi se pare inutil la referendum? Încă odată. Să 

întrebăm băcăuanii de  viitorul judeţului!? 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Deci este inutil în acest moment pentru că, în acest 

moment sunt discuţii, negocieri, este posibil să nu iasă nimic şi noi ne trezim să cheltuim 
bani să facem referendum. În sensul acesta, la acest moment când nu este clar, poate şi eu 
voi vota contra, poate voi vota pro, nu se ştie. Dar dacă nu am acum o claritate a deciziei 
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luate la nivel naţional, nu pot să mă pronunţ să cheltui  banul public aiurea. Deci să fie 
limpede înţeles ca să nu interpretaţi dumneavoastră, este inutil în acest moment în care nu 
este luată decizia la Bucureşti.    

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Tot nu sunteţi clar, dar în fine aţi spus şi ilegal. 
Oricum a devenit un obicei ca prefectul şi la nivelul judeţului Bacău şi ceilalţi prefecţi din 
toată ţara să atace acest tip de hotărâre. Nu vreţi să lăsăm instanţa să stabilească dacă este 
legal sau ilegal ? 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Chiar vă rog şi picaţi pe ideea mea. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi vedeţi ? 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Dumneavoastră aveţi o părere, eu am avut alta. Poate 

că dumneavoastră vă pricepeţi mai mult, poate eu mai puţin, sau invers. Şi atunci cei 
îndreptăţiţi o vor decide. Dar părerea noastră… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, dar ca să decidem şi să lăsăm instanţa să 
decidă… 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Pe dumneavoastră v-am ascultat cu atenţie, nu v-am 
bâzâit de loc, nu v-am întrerupt. Este părerea mea, bună sau rea. Părerea noastră este asta. 
Am spus de ce votăm contra, şi sigur  dacă se merge mai departe, categoric că cei care sunt 
specialişti în domeniu şi se pricep mai bine decât noi, o să hotărască. Dar părerea noastră 
este asta, vă rog să ne-o respectaţi, noi v-am respectat-o pe a dumneavoastră în rest să 
trecem la vot, care-i altă problemă ? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar nu vreţi să comentaţi declaraţia din 15 mai 
scrisă, prin care Ministerul Dezvoltării şi ministrul Internelor din România cu bacalaureatul 
luat la 40 şi ceva de ani spunea că este total neoportună reorganizarea administrativ-
teritorială ? 

 ♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Păi eu tocmai asta întăresc acum, şi vă spun că sunt 
discuţii, păreri pro şi contra, şi în acest moment ca să cheltuim nişte bani… 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu cheltuim domnul Bondor nici un ban. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Păi atunci cu ce facem referendumul ? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aveţi răbdare. Dacă acesta este argumentul pentru 

care dumneavoastră sunteţi împotrivă mai gândiţi-vă!  
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Deci eu spun că votez împotrivă şi vom vota cu toţii 

împotrivă. Am cerut ajutorul şi celorlaţi, dar nu este obligatoriu să voteze… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Votaţi împotriva consultării cetăţenilor judeţului 

Bacău.  
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu. Împotriva ţinerii pe loc a referendumului în acest 

moment, pentru că nu este nimic clar.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bondor nu se va ţine, atâta timp cât 

Prefectura va ataca şi sunt convins că va ataca, domnule Bondor ! Nu se va ţine acest 
referendum în luna iulie. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Eu vreau să vă spun că nu mă legaţi de Prefectură şi de 
cine atacă. Asta am dus-o în zona unde specialişti mai buni ca mine, poate mai puţini buni 
decât dumneavoastră, o să hotărască. Deocamdată discutăm dumneavoastră, grupul 
dumneavoastră şi cu grupul nostru. Noi avem o părere, dumneavoastră o părere.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bondor dumneavoastră nu înţelegeţi că era 
posibil, şi alaltăieri sau era posibil şi săptămâna trecută sau e posibil şi astăzi să ne trezim 
cu asumarea pe această lege şi să ne trezim cu graniţele judeţelor modificate?  

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu era posibil. Aveam altă abordare la acel moment. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bondor vă rog să fiţi principial. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Sunt principial. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu sunteţi principial pentru dacă nu ar fi existat 

UDMR-ul astăzi, am fi vorbit de graniţele judeţelor modificate. Chiar dacă am fi făcut noi 
referendum sau nu.  

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Dacă n-ar fi existat PSD-ul nu mai  vorbeam de loc. 
Ele există, ele sunt, şi aceste forţe în acest moment, nu au stabilit nimic. Cum pe nimicul 
stabilit să vin eu acum să iau o hotărâre. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar discuţia există domnule Bondor despre 
reorganizarea administrativ-teritorială ? Există discuţii ? 
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♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Există discuţii, există negocieri, există păreri pro şi 
contra.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Deci există discuţie ? Ce vă deranjează pe 
dumneavostră o consultare publică cu cetăţenii judeţului ? 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Nu mă deranjează domnule preşedinte o consultare 
publică, dar când este ceva clar.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi când o să fie ceva clar, s-ar putea să fie atât de 
clar că s-ar putea să fie ireversibil. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu cred. O putem face oricând dar în momentul când 
avem ceva clar. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bondor! Aveaţi de gând săptămâna aceasta 
să vă asumaţi răspunderea.   

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte eu sunt inginer, dumneavoastră 
sunteţi politician. Lucrez cu lucruri exacte şi ştiu ce spun. Şi vă rog să mă credeţi şi să ne 
respectaţi părerea. Votul va decide şi fiecare îşi va asuma răspunderea. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bondor, eu vă respect părerea oricum. Dar 
nu pot să trec cu vederea dezinformarea pe care o faceţi.  

♣ Dl Bondor Silviu, consilier : Păi nu fac nici o dezinformare.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră la ora asta sunteţi împotriva 

consultării cetăţenilor judeţului Bacău ! 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier : Atenţie. Nu sunt împotriva consultării. Pot să vin să 

consult cetăţenii Bacăului şi cu altele. Vreţi să mai fie preşedinţi de consiliu judeţean ? 
vreţi să nu mai fie 37 de consilieri judeţeni şi să plătim numai 12 ?  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu vreau domnule, dumneavoastră vreţi să nu mai 
fie judeţul Bacău, să fie District. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu-i adevărat. Electoratul poate vrea domnule 
preşedinte. Deci vedeţi ? Aici se joacă. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi dumneavoastră trebuie să întrebaţi cetăţenii, nu 
electoratul. Electoratul, vorbiţi dumneavoastră  la partid. Sunt cetăţenii judeţului Bacău! 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: La partid ar trebui să ne facem campanie electorală, 
dar nu în Consiliul judeţean. Eu încă o dată repet şi cu asta închid discuţia. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bondor, domnule Bondor, nu electoratul, 
ci cetăţenii judeţului Bacău trebuie să-i întrebaţi, nu electoratul. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Cetăţenii judeţului Bacău îi întrebăm în momentul 
când ştim că vorbim de acest pix. Dacă acest pix este nedefinit şi nu este nimic, este 
nefiresc să pun o întrebare aiurea. Asta este părerea, vă rog să ne-o respectaţi, în rest se 
votează în consecinţă restul sunt vorbe şi nu are rost să le accentuăm şi să le dezvoltăm. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu vă întreb încă odată. Aveţi ceva de comentat vis-
a-vis de absorbţia  fondurilor europene ?, aveţi vreun proiect european unde Consiliul 
judeţean putea să acceseze şi nu a accesat ? Vă pot da eu exemple de proiecte europene 
care stagnează din cauza ministerelor. Poate asta vreţi să comentaţi. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: 70-80% din proiecte, (şi fiţi surprins aici că vă dau 
dreptate) din procent stagnează  la ministere. Şi ştiţi de ce?  Pentru că sunt la ministere. Ori 
dacă acele proiecte nu o să mai fie la ministere şi atribuţiile ministerelor vin la judeţul 
mare, se schimbă treaba şi probabil va fi la fel de eficient cum este acum pe judeţul Bacău.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Proiectele europene unde au fost consiliile judeţene 
eligibile sunt absorbite în proporţie de 100%. Da ? 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Corect, asta ştiu. Asta spun. Şi atunci dacă aducem 
ministerul la regiune poate se va întâmplă acelaşi lucru. Şi de fapt ăsta este scopul.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar noi nu discutăm, dacă aducem ministerul la 
regiune…  

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, spuneţi-mi sincer că puteţi fi şi 
sincer când vreţi. Domnul Bondor Silviu dacă vrea să schimbe buletinul trebuie să meargă 
la Iaşi ? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: S-ar putea, domnule Bondor. Dar dumneavoastră 
sunteţi sigur că n-o să mergeţi ? 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Sincer. Da sau ba ? Da sau ba ? Imperativ că aşa m-aţi 
pus şi dumneavoastră.  
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu nu v-am pus imperativ şi nu v-am pus cu da sau 
ba. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Mulţumesc. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci în varianta înfiinţării unui nou judeţ care va 

avea numele de  Moldova sau  judeţul  Nord-Est, nu ştiu cum îi va tăia capul pe cei de la 
Guvern, dumneavoastră nu veţi mai fi cetăţean al judeţului Bacău. Veţi fi cetăţean al 
judeţului Bacău şi vă schimbaţi datele de pe buletin şi vă schimbaţi buletinul. Că nu-l veţi 
schimba mâine sau poimâine asta este o altă discuţie, dar într-o zi tot o să vi-l schimbaţi. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, este cetăţean al oraşului Bacău, 
este cetăţean al oraşului Comăneşti,  al comunei Zemeş. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Şi al judeţului Bacău. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu scrie în buletin cetăţean. Domiciliul este pe 

unitatea… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, mă faceţi să folosesc o afirmaţie 

care nu aş vrea să o folosesc în prezenţa dumneavoastră. Chiar nu ştiţi nici cu buletinul în 
mână al cui cetăţean sunteţi în acest moment ? 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Dar dumneavoastră cu buletinul în mână ştiţi dacă eu 
îl schimb la Iaşi sau la Bacău ?   

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Nu domnule Bondor eu ştiu fără buletin în mână că 
sunt cetăţean al judeţului Bacău în momentul acesta. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Exact, suntem cu toţii. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Şi vă rog să vă uitaţi şi dumneavoastră în buletin să 

vedeţi că sunteţi cetăţean al judeţului.  
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Exact. Nu numai a judeţului. Şi al oraşului Bacău şi al 

comunei depinde de unde suntem. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Concluzia mea este că sunteţi împotriva consultării 

cetăţenilor judeţului Bacău. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu. Dumneavoastră vreţi să mă aduceţi aici, dar spun 

încă o dată, că sunt în permanenţă şi doresc tot timpul pe orice problemă să consultăm 
cetăţenii judeţului Bacău, dar pe nişte probleme clare, pe nişte probleme simple şi care să 
existe, nu să le creem noi. Şi vă mai spun încă o dată domnule preşedinte, haideţi să 
consultăm de exemplu, de ce nu aţi spus, (că mă întărâtaţi acum) de ce nu am consultat 
cetăţenii judeţului Bacău când s-a scumpit gunoiul nemotivat de patru ori şi asta afectează 
ştiţi foarte bine şi 22 de comune ale judeţului. Asta este o întrebare interesantă pentru 
cetăţeni. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bondor,  vă rog să nu fiţi demagog, vă rog 
să formulaţi propunerea dacă aveţi o întrebare pe care vreţi să o adresaţi cetăţenilor 
judeţului Bacău, vă rog să o formulaţi şi  o trecem în buletin. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Dacă sunt de acord cu scumpirea gunoiului de patru 
ori. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Asta s-a întâmplat la nivelul municipiului Bacău 
domnule Bondor, şi nu putem întreba cetăţenii municipiului Bacău. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Şi 25% din comunele judeţului Bacău, ştiţi foarte bine 
şi haideţi să fim reali. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă faci un referendum la nivel judeţean, faci un 
referendum cu problemă de nivel judeţean nu cu problemă de interes al municipiului Bacău 
sau 22 de comune. Dacă aveţi o întrebare pentru cetăţenii judeţului Bacău, vă repet, că o 
putem anexa la propunerea pe care v-am formulat-o. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Şi dumneavoastră promiteţi că o luaţi în calcul chiar 
dacă nu suntem 30% din ……. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Astăzi prin vot. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Bine, o să vă aduc în fiecare şedinţă cîte o propunere 

de referendum pentru cetăţenii judeţului Bacău. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă rog, dar vă rog s-o faceţi şi astăzi. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu vreau să fac astăzi. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu vreţi pentru că nu ştiţi ce să propuneţi, nu ştiţi ce 

întrebare să le adresaţi cetăţenilor judeţului Bacău. 
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♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu ştiu, dar în schimb ştiţi dumneavoastră ce o să fie, 
dacă o să fie şi cum o să fie. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci râde lumea de dumneavoastră, domnule Bondor 
dacă dumneavoastră spuneţi că subiectul reorganizării administrativ-teritoriale nu există în 
acest moment pe agenda publică. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, nu am spus asta, nu-mi 
interpretaţi vorbele. Acest subiect există. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bondor, preşedintele României a fost la 
Guvernul României cu această problemă cred că aţi aflat. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule Benea nu mă confundaţi cu altcineva, acest 
subiect există, acest subiect se discută, acest subiect de o săptămână deţine toate paginile 
ziarelor, dar în acest moment sunt discuţii, negocieri, păreri, nu e nimic concret, eu asta vă 
spun. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Există dezbatere. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Sunt perfect de acord să votăm şi să facem un 

referendum când este o problemă. Deocamdată ea nu există. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră propuneţi să facem referendum după 

ce se adoptă legea prin Parlament. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu se adoptă nici o lege staţi liniştit. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă se adoptă legea prin Parlament dumneavoastră 

spuneţi să facem referendum după. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Vreţi să vă spun care este părerea mea sinceră ? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sincer nu mă interesează. Nu cred că dumneavoastră 

sunteţi sincer după expunerea pe care aţi făcut-o. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Eu vreau să vă spun că, convingerea mea sinceră este 

că această reorganizare a României, dacă se va mai face, se va face după 2012 şi atunci ce 
să votez eu azi ? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Consultarea, nu a electoratului, ci a cetăţenilor 
judeţului Bacău, domnule Bondor. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Pe care problemă domnule preşedinte ? că ea nu 
există. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Întrebarea este foarte clară, ea poate să existe astăzi, 
poate să existe în august, poate să existe în septembrie, poate să existe în anul 2012, 
întrebarea rămâne valabilă, pentru că discuţia, domnule Bondor ce nu înţelegeţi 
dumneavoastră, este că discuţia este imperios necesară şi este de actualitate, dar ea trebuie 
să necesite o dezbatere, un consens, o consultare a cetăţenilor şi nu spune nimeni de la PSD 
sau PNL că nu ar trebui făcută această reorganizare administrativ-teritorială, dar după ce 
dezbatem şi după ce întrebăm cetăţenii judeţelor şi după ce avem un studiu măcar la baza 
acestei discuţii asta nu înţelegeţi dumneavoastră. Dumneavoastră vreţi să faceţi 
reorganizarea administrativ-teritorială în mai puţin de o lună, asta doriţi. Reorganizarea 
administrativ-teritorială în mai puţin de o lună. Asta vă propuneţi cei de la PD-L. 
Propunerea noastră este următoarea: da, domnule, facem reorganizarea administrativ-
teritorială, dar dezbatem cu toţii, obţinem consens, întrebăm societatea civilă, întrebăm 
cetăţenii judeţului Bacău şi facem reorganizarea administrativ-teritorială, sunt de acord cu 
desfiinţarea funcţiilor de preşedinţi de consilii judeţene şi vicepreşedinţi, cu restrângerea 
numărului de consilieri judeţeni, da, sunt de acord, dar haideţi s-o facem după ce o 
dezbatem şi după ce consultăm cetăţenii dacă vor să fie desfiinţat judeţul Bacău, sau dacă 
judeţul Bacău să devină District aşa cum ne-aţi anunţat dumneavoastră acum. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Aţi terminat ? 
 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mai pot să vă spun, dar bat la porţi închise aprioric. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Domnule preşedinte, nu v-am întrerupt deloc, aţi 

sesizat, cred că măcar nuanţa asta aţi prins-o. Încă o dată vă repet şi vă spun şi e o singură 
frază – nu ne opunem să consultăm cetăţenii. Am spus că ne opunem în acest moment,  
când nu am pentru ce să îi consult pentru că aceste discuţii sunt la nivel naţional şi eu în 
acest moment în judeţ nu am nici un motiv să cheltui bani publici ca să-i întreb nimic, nu 
ştiu ce să-i întreb la acest moment. Asta este singura idee care o avem şi vă rog să nu 
interpretaţi, că nu suntem de acord cu consultarea. O să vedeţi că o să vă expun la fiecare 
şedinţă de acum, câte un punct de consultare a cetăţenilor şi o să vă săturaţi de câte puncte 
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o să vă aduc, dar până atunci când nu avem subiectul cu ce să îi consultăm, ăsta e motivul 
pentru care ne opunem acestui referendum, e simplu, de ce complicaţi treaba ? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să reproduc din Silviu Bondor, declaraţie de 
acum un minut:  Nu ştiu ce să-i întreb pe cetăţenii judeţului Bacău. Nu ştiu din astea 
domnule  Bondor ! Asta este concluzia acestei expuneri de motive pe care o prezentaţi aici. 
Nu ştiţi ce să-i întrebaţi pe cetăţenii judeţului Bacău ! 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: La acest moment pe subiectul acesta nu este luată o 
decizie domnule preşedinte !  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bondor, dumneavoastră vreţi să se ia 
decizia şi după aceea să-i întrebăm pe cetăţenii judeţului. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu se ia nici o decizie, domnule preşedinte.  Ce naiba 
faceţi campanie ? Haideţi să trecem la fapte. Una-i vorba alta-i fapta. De ce să nu facem 
fapte ?  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar cine spune să nu facem fapte ? Domnule 
Bondor,  aveţi drumuri judeţene de două luni predate, aveţi podul de la Gârleni, vă rugăm 
să ni-l transmiteţi ca să-l facem noi, sau puteţi să-l faceţi dumneavoastră aşa cum v-aţi 
angajat. Aveţi spaţiu în care să vă demonstraţi buna intenţie, să realizaţi fapte aşa cum 
spuneţi. Eu vă pot da exemple de fapte în judeţul Bacău dar…  pot să vă dau exemple şi de 
poduri pe care le-a realizat Consiliul Judeţean Bacău. Şi pot să vă dau exemple de pod pe 
care  Ministerul Transporturilor nu reuşeşte de 6 ani să-l facă. Deci dacă nu ştiţi ce să-i 
întrebaţi pe cetăţeni… ?! 

 ♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Să vorbim pe ceea ce este. Nu mă duceţi pe mine la 
Prefectură sau în altă parte. Discutăm, dezbatem…, 

 ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi nu domnule Bondor, aţi  spus că este ilegal 
asemenea demers. Nu vreţi să lăsăm contenciosul administrativ să se pronunţe ?  

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Nu am spus aşa. Mă faceţi să repet. Probabil că vă 
place vocea mea.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte:  Nu. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Atunci scurtaţi-o şi dumneavoastră dacă nu vă place. 

În acest moment din punctul nostru de vedere şi avem dreptul la acest punct şi deschid o 
paranteză, mi se pare că este ilegal sau nu este legal pentru că ce am citit eu şi speciliştii 
care i-am consultat, m-au convins (poate nu am dreptate) că orice decizie pe plan naţional 
de interes naţional, nu poate fi băgat printr-un referendum local, pentru că referendumul 
local, poate fi făcut de unitatea administrativ-teritorială locală, pe nişte hotărâri de 
schimbare de limită oraş, judeţ şi aşa mai departe. La iniţiativa autorităţilor locale şi 
unitatea administrativ-teritorială a ţării este făcută prin lege în parlament şi poate fi 
schimbată numai prin lege în parlament. Asta am vrut să spun. Asta nu înseamnă că poate 
nu am dreptate şi atunci sigur că acei specialişti care, dacă se va contesta sau nu, nu am 
informaţii la această dată, o să hotărască mai bine ca mine şi mai bine ca dumneavoastră. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi dacă se contestă sau nu se contestă tot aflăm dacă 
este legală sau ilegală. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Sigur.  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă se contestă are o problemă de legalitate şi 

răspunsul ni-l dă contenciosul administrativ, dacă nu se contestă înseamnă că este legal. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Sigur. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar dacă nu daţi drumul la un asemenea demers nu 

putem afla. Trebuie să creaţi calea ca să aflăm răspunsul. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Este un sfat care vi-l dau dumneavoastră, dar nu 

întotdeauna avem dreptate şi luaţi-vă marja de eroare şi admiteţi că s-ar putea să vă înşelaţi 
uneori. Eu unul la vârsta asta admit. Şi v-ar prinde bine şi dumneavoastră.   

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi haideţi să vedem, dacă ne înşelăm. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Şi haideţi să nu mai lungim vorba, treceţi la vot. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă blocaţi proiectul nu avem cum… 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Pentru mine este clar. Acest circ pe care îl continuăm 

acum,  dumneavoastră de fapt mergeţi la acel exerciţiu de imagine din păcate,  pentru el se 
va cheltui bani publici care nu are nici un rost. Vă mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule Bondor astăzi nu este un circ, este o 
dezbatere. Dacă dumneavoastră fugiţi de dezbatere este problema dumneavoastră. Că se 
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discută pe un ton mai înalt, că se discută mai mult, putem să discutăm şi trei ore. Vi se pare 
o problemă lipsită de interes reorganizarea administrativ-teritorială ? Ce aţi vrea ? când 
facem şedinţe scurte de un sfert de oră spuneţi că e blat, când dezbatem problemele, 
spuneţi că pierdem timpul sau facem circ ! Nu domnule, facem dezbatere. 

♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Acum este monolog sau dialog ? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De asta suntem în Consiliul judeţean ca să facem 

dezbatere pe aceste teme. Şi să ne auzim argumentele.  
♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Este monolog sau dialog ? 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ca să ne auzim argumentele domnule Bondor !. Că 

altfel nu avem unde să ni le auzim. 
♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Dacă vreţi dialog îl putem face până diseară, nu este o 

problemă. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu mă îndoiesc că puteţi duce dialogul pe tema 

regionalizării şi reformei administrativ-teritoriale. Chiar mă îndoiesc.  
♣ Dl Bondor Silviu, consilier:  Poate o să aveţi surprize plăcute, domnule preşedinte. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mi-aţi dat dimensiunea discursului pe această temă 

până acum. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Vă mulţumesc. Haideţi să mai liniştim apele. Până la 

urmă dacă stăm bine şi ne uităm, suntem un for politic, iar dezbaterea trebuie să fie 
normală. Eu am remarcat că aţi pus accentul foarte mult pe dezbaterea oportunităţii, şi 
poate vă surprind dar sunt chiar de acord cu dumneavoastră. Dacă ne uităm pe drafturile de 
pe ştiri de dimineaţă, se pare curentul este clar, se amână această decizie. În spiritul acestui 
curent am o întrebare tehnică ! Se spune la un aliniat aici, că proiectul de hotărâre nu se 
poate supune dezbaterii publice timp de 30 de zile având în vedere acest caracter urgent. 
Întrebarea tehnică era aşa: Dacă această dezbatere publică pe lege este imperativă, sau 
facultativă? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Încă o dată ?! 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Dacă proiectul de hotărâre referitor la acest referendum  

care  se  spune  în material, nu se poate supune, datorită celerităţii pe care aţi exprimat-o 
mai înainte, în virtutea noilor informaţii apărute în presă nu în altă parte. Aş vrea să spun 
dacă se poate face această dezbatere publică timp de 30 de zile pentru că se pare că avem 
timpul. Întrebarea tehnică era aşa: Este imperativă această dezbatere publică sau este 
facultativă ?  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am înţeles. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Asta aş vrea. Un răspuns tehnic. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corectă întrebarea. La ora redactării acestei expuneri 

de motive adică vineri sau săptămâna trecută, ştiţi foarte bine că discutam despre cu totul şi 
cu totul alte coordonate. Asumarea de  răspundere în parlament, deci o decizie care trebuia 
să se ia în această săptămână. Am aflat cu toţii, mai puţin unii dintre noi cei prezenţi în 
această sală. Sigur că astăzi prin ce am aflat prin fluxurile de ştiri, discuţia se amână şi asta 
încurajează o dată în plus dezbaterea, şi nu mai grăbeşte organizarea referendumului şi  
putem discuta o altă dată. Nu mai este 24 iulie. Este 2 august, este 24 august, este 15 
septembrie, da ? Sunt total de acord cu dumneavoastră dar dezbaterea trebuie să existe. Şi 
vă reamintesc că această expunere de motive a fost redactată la momentul în care se discuta 
de asumarea acestei legi de reorganizare administrativ-teritorială în parlament. Adică peste 
o zi sau două. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Consideraţi că este mai oportun să nu mai sărim această 
etapă pe care aţi scris-o în expunerea de motive ?  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Adică haideţi să facem… 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Dar o consider corectă propunerea 

dumneavoastră atâta timp cât propuneţi şi o dată de referendum. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ok. Nu am nimic împotrivă din punctul acesta de vedere. 

Dar referitor la  întrebarea din referendum trebuie să suporte o anumită negociere politică 
care rezultă inclusiv din acea dezbatere de 30 de zile.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. 
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♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Deci după ce facem o dezbatere de 30 de zile la nivel de 
judeţ, aflăm un puls, şi acea întrebare care este de fapt chintesenţa referendumului trebuie 
stabilită atunci. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect. Iniţiem pe 1 iulie o dezbatere de 30 de zile şi 
facem în luna august referendumul. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Stabilim data şi întrebarea din referendum. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Perfect. Completăm textul hotărârii cu dezbatere de 

30 de zile şi cu propunere de referendum în luna august. Pentru 14 august este în pragul 
unei mari sărbători. Poate fi 21, poate fi 28 august !? 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Domnul preşedinte, vreţi să mă băgaţi într-o capcană. Nu 
e fair-play. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu vă bag în  nici o capcană. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Întrebarea următoare sună în felul următor: În cazul în 

care se ţine acest referendum şi se ajunge la o concluzie. Concluzia…  
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Poate fi utilă organelor centrale. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Nu, nu, nu, lăsaţi-mă să-mi termin întrebarea. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Îmi cer scuze. 
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: La rândul ei este imperativă având jurisdicţie acea 

decizie, sau consultativă ceea ce înseamnă că acest referendum va conta la un moment dat 
numai într-o anumită grilă în care va spune că uite judeţul Bacău nu este de acord sau este 
de acord. Şi cineva va spune stai domnule că judeţul nu este de acord şi trebuie să ţinem 
cont. Va ţine cineva cont de această chestie din punct de vedere juridic ? Că din punct de 
vedere politic este un alt calcul. Politic, sunt costuri este evident, dar juridic ? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Rezultatul referendumului la nivelul judeţului Bacău 
are aceeaşi greutate juridică pe care a avut-o referendumul din 2009 cu numărul 
parlamentarilor. Aceeaşi greutate juridică şi morală dacă vreţi. Adică ar trebui să se ţină 
cont de faptul că poate 40% dintre băcăuani vor desfiinţarea judeţului şi 60% nu vor.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Întrebarea era: va fi un instrument politic sau unul 
administrativ juridic ? 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. Va fi pur şi simplu o adresă înaintată Guvernului 
României şi dacă pe guvernanţi îi interesează părerea locuitorilor judeţului Bacău, foarte 
bine.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Vă mulţumesc, este  politică. Asta voiam să aflu. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu. De ce politică ? Dacă este un document avansat 

Guvernului României de ce politică ?  
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Păi este politică ! 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Este părerea cetăţenilor, preşedintele Consiliului 

judeţean în primul rând, nu vicepreşedintele PSD. Preşedintele Consiliului judeţean 
avansează această propunere către Guvernul României, care Guvernul României ţine sau 
nu ţine cont. 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Deci nu are un efect juridic. Asta era întrebarea. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci ca să ne răspundem la aceste întrebări trebuie să 

avem şi curaj să mergem la oameni  să-i întrebăm.  
♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Ok. Eu sunt de acord, dar v-am spus. Haideţi să nu sărim 

etapa de dialog şi în momentul în care eventual se va face respectivul referendum să 
stabilim de comun acord întrebarea. Pentru că la modul cum este pusă aici nu… ! 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi eu vă propun pe data de 7 august după ce am 
parcurs 30 şi de zile de consultare, facem referendumul. Astea sunt propunerile. Şi 
întradevăr aveţi dreptate. Astăzi luni 27 iunie se poate vorbi de o amânare a acestui proiect 
deci nu 24 iulie să lăsăm dezbatere 30 de zile. Dar pe necesitatea consultării cetăţenilor 
judeţului Bacău insist.  

♣ Dl Bontaş Dumitru consilier: S-ar putea trage concluzia că noi aici nu suntem de 
acord cu măsurile de modernizare a României. Aşa cum se discută de câţiva ani buni în 
România, eu cred că orice acţiune de reorganizare poate să aducă întotdeauna şi lucruri 
bune. Observaţi, nu am spus numai lucruri bune. Şi lucruri bune. Însă aşa cum se 
procedează acum, eu cred că se trece peste ceea ce oamenii obişnuiţi cei care trăiesc în 
comune, oraşe, municipii şi în actualele judeţe ar trebui să spună. Nu aş vrea să continui 
această pledoarie şi pentru că aici spiritele s-au aprins foarte tare aş dori să vă supun 
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atenţiei două amendamente la proiectul de hotărâre. Dacă în preambulul proiectului 
precizăm că acest referendum trebuie organizat în conformitate cu prevederile art.13 alin 3 
care precizează că orice proiect înregistrat şi înaintat Parlamentului pentru reorganizarea 
teritorială a unei comunităţi presupune organizarea unui referendum. Şi atunci nu ştim 
când acest proiect va fi supus, şi vă propun ca la art. 1 să eliminăm la data de 24 iulie 2011 
pentru că s-ar putea ca această dată să fie amânată şi nu are rost să ne mai întâlnim încă o 
dată într-o şedinţă extraordinară. Deci, art. 1 ar trebui să aibă formularea aceasta:  Se 
aprobă organizarea referendumului local în judeţul Bacău, pentru a consulta cetăţenii 
cu drept de vot şi cu domiciliul stabil în judeţul Bacău, în vederea desfiinţării judeţului 
Bacău. A doua propunere care o fac la art.2 în conţinutul întrebării. Aş sugera ca să 
dispară de acolo intenţia preşedintelui României domnul Traian Băsescu de a desfiinţa 
pentru că aici s-ar putea ca proiectul de data asta, să aibă mai mulţi autori. După discuţiile 
din  aceste zile şi chiar şi de aici, este posibil ca proiectul să aibă mai mulţi autori. Şi să nu 
trecem în proiectul nostru de hotărâre nominalizarea preşedintelui României. Vă 
mulţumesc. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dumneavoastră aveţi două propuneri de proiect de 
hotărâre şi aveţi una în care la art.3 practic rezolvă problema cu 24 iulie sau 7 august deci 
…dar asta în cazul suspendării. Oricum înregistrez o nouă propunere de 7 august. Vă rog 
să citim art 3. În cazul suspendării  ca urmare a controlului de legalitate în faţa 
instanţelor judecătoreşti, data referendumului se stabileşte în prima duminică, după 
trecerea unui termen de cel puţin 20 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia, 
conform art 16 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 
cu modificările şi completările ulterioare, calculat de la data rămânerii definitive şi 
irevocabile a hotărârii judecătoreşti şi încetării suspendării prezentei hotărâri.  În cazul 
suspendării. Dar dacă nu se atacă hotărârea trebuie precizată o dată. 

♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Ne putem întruni o dată atunci. Dacă este nevoie. 
Dar eu cred că nu va fi nevoie. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aţi văzut câtă disponibilitate este să ne întâlnim 
pentru aceste probleme.   

♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Există şi sugestia să vă mandatăm pe 
dumneavoastră, să faceţi toate demersurile. 

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sunt mandatat cu anumite demersuri în expunerea de 
motive dar nu pot eu stabili data şedinţei de Consiliu judeţean. Data şedinţei de Consiliu 
judeţean din punctul meu de vedere acum se joacă între 24 iulie şi 7 august, astfel încât să 
parcurgem etapa de consultare publică în cazul neatacării de către Prefectură aşa cum a 
propus domnul consilier Şapcă. Vă menţineţi propunerea domnul consilier ? cu prelungirea 
termenului ? 

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Îmi menţin propunerea cu consultarea publică. 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi, consultarea publică. Astăzi suntem în 27 iunie, 

avem toată luna iulie la dispoziţie pentru a consulta public ONG-uri, cetăţeni, după care 
intrăm în etapa referendumului pe 7 august după ce au trecut cele 30 de zile.  

♣ Dl Şapcă Nicu, consilier: Sunt de acord numai cu consultarea publică. Consultarea 
este obligatorie.  

♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Consultare în sens juridic a existat şi la referendumul 
privind reducerea numărului de parlamentari. Aţi văzut că în urma acelei consultări s-a 
schimbat data ? Nu. Nu s-a schimbat data. Discuţia are cu totul şi cu totul alte subiecte ca 
să zic aşa, dezbaterea timp de 30 de zile. Nu, data de 7 august sau 5 septembrie, sau 24 
iulie, nu pentru asta o să ne întâlnim timp de 30 de zile să dezbatem ziua. Dezbatem 
problemele de reorganizare administrativ-teritorială.  Eu vă fac propunerea cu 7 august ca 
să acoperim şi perioada de 30 de zile pentru dezbatere şi în rest proiectul de hotărâre, aşa 
cum vă este prezentat şi am să mai citesc o dată proiectul de hotărâre.  Deci:  

Art. 1. Se aprobă organizarea referendumului local în judeţul Bacău, la data de 7 
august pentru a consulta cetăţenii cu drept de vot şi cu domiciliul stabil în judeţul 
Bacău, în vederea desfiinţării judeţului Bacău.  

Art 2. Cu ocazia referendumului cetăţenii sunt chemaţi să se exprime prin DA sau 
NU la întrebarea: “SUNTEŢI DE ACORD CU INTENŢIA PREŢEDINTELUI 
ROMÂNIEI DOMNUL TRAIAN BĂSESCU DE A DESFIINŢA JUDEŢUL BACĂU ?,,  
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 Art. 3 (1) În cazul suspendării ca urmare a controlului de legalitate în faţa 
instanţelor judecătoreşti, data referendumului se stabileşte în prima duminică, după  
trecerea unui termen de cel puţin 20 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia, 
conform art.16 din Legea nr.3 /2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, calculat de la data rămânerii 
definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti şi încetării suspendării prezentei 
hotărâri. 

(2) Data referendumului se aduce la cunoştinţă publică la data rămânerii definitive 
şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti şi încetării suspendării prezentei hotărâri sau 
ulterior acestei date, cu respectarea prevederilor alin.(1). 

Art.4. Sumele necesare pentru desfăşurarea referendumului se suportă din fondul 
de rezervă al bugetului Judeţului Bacău pentru anul 2011. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului judeţului Bacău şi va fi adusă 
la cunoştinţă publică prin publicarea în mass-media locală, pe site-ul Consiliului 
Judeţean Bacău şi afişarea la sediile autorităţilor publice locale, în condiţiile legii.  

Dacă mai sunt obiecţiuni la acest proiect ? 
 

  Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată 
şi se aprobă cu 23 de voturi pentru şi 5 voturi împotrivă respectiv domnul consilier Bondor 
Silviu, domnul consilier Pricopie Gheorghe, domnul consilier Nistor Neculai, domnul 
consilier Şova Sorin şi domnul consilier Şapcă Nicu.  

 
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Rog serviciul, secretariatul Consiliului judeţean să 

redacteze hotărârea astfel încât să o comunicăm în timp cât mai rapid Prefecturii Judeţului 
Bacău pentru analiza controlului de legalitate. 

 
◄ Se trece la punctul „Diverse” din ordinea de zi  şi domnul preşedinte Benea 

Dragoş prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei 
proprii a Spitalului Judeţean de Urgenţă la valoarea cheltuielilor eligibile şi finanţării 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului “Eficientizarea serviciilor medicale oferite de 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.” 

  
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 proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se 
aprobă în unanimitate. 

             
  ♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu regretul sincer că deşi am formulat proiectul de 

hotărâre cu referendumul ţinând cont de propunerea domnului consilier Şapcă am constatat 
votul său împotrivă pe acest proiect.   

       
             Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise 
lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 27.06.2011 drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 

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

 
  


