CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 15 mai 2009, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare prin Dispoziţia nr.108 din 06.05.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi 34, absentând motivat
domnii consilieri Pricopie Gheorghe, Ichim Mihai şi Bontaş Dumitru. 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 domnilor consilieri, daţi-mi voie să dau
citire ordinii de zi.
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 10 mai 2009.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Judeţean nr.19 din
30.01.2009 pentru plata cotizaţiei către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România.
3. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău în
consiliul de administraţie la S.C. „APA SERV” S.A. Bacău.
4. Proiect de hotărâre privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenului deţinut de S.C. Transport Public S.A.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.1 la contractul cadru de
asociere privind finanţarea activitaţii de protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu
handicap, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.33/17.03.2008.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării activităţii Centrului de zi pentru
copilul cu handicap Oneşti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bacău în anul 2009.
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7. Proiect de hotărâre privind avizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru
directorul general al R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL "GEORGE ENESCU"
Bacău în anul 2009, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 79/2008.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de
muncă în activităţi pentru dezvoltarea comunităţilor locale la instituţiile publice aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Bacău în anul 2009.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea treptei de salarizare pentru unele funcţii publice
din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.
10. Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de S.C. Grup

Atyc S.R.L. Târgovişte împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.38/12.03.2009.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului în sectorul de apa şi apă uzată
din Judeţul Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aici am să am propunerea de a amâna acest proiect de

pe ordinea de zi, până la lămurirea unor aspecte legate de operatorul regional care efectiv
influenţează viitorul Master Plan pe sectorul de apă şi apă uzată. Deci, am să vă rog ca
punctul 11 să-l amânăm de pe ordinea de zi.
12. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Asociaţia
Directorilor Economici şi Contabililor din România.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe
anul 2008 al Consiliului Judeţean Bacău.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la unele
servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău.
15. Diverse.
- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului
Judeţean Bacău pe anul 2009.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică
de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii la ordinea de zi în forma prezentată cu punctul 11 amânat, până la proxima
ocazie.
♣ Dl Pricope Corneliu, consilier: Suntem de acord cu ordinea de zi prezentată de
dumneavoastră, cu menţiunea că grupul consilierilor liberali, susţine prezentarea punctului
11 privind Master Planul în forma actuală. Deci ne abţinem la amânarea acestui punct.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Hotărâţi-vă! Eu am prezentat ordinea de zi cu punctul
11 amânat. Deci nu susţineţi amânarea! Bun.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte, aş avea o scurtă interpelare şi
v-aş întreba dacă să o fac acum sau la "diverse"?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă nu este legat de ordinea de zi, v-aş ruga la
"diverse".
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Da. Am înţeles.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Fundamentez încă odată retragerea punctului 11.
Forma actuală a Master Planului care o aveţi la mapă, include şi municipiul Bacău. Dacă
nu vor fi discuţii, dacă nu vor fi discuţii rodnice pe operatorul regional de apă, este posibil
să se ia în calcul alcătuirea unui Master Plan fără municipiul Bacău. Pentru că nu va sta
judeţul după municipiul Bacău. Dar deocamdată discuţiile sunt în toi, o amânare nu
înseamnă nici aprobarea, nici neaprobarea acestui Master Plan, este soluţia cea mai corectă
şi principială. Aşa am fundamentat şi cred că dacă se vor depăşi discuţiile legate de
operatorul regional şi accesarea fondurilor de coeziune pe programul operaţional sectorial
de mediu, vom veni cu acest proiect într-o şedinţă extraordinară, nu este nici un fel de
problemă. Deci e posibil să se discute alt Master Plan dacă Bacăul nu înţelege că
operatorul regional solicitat de comisia europeană de la Bruxelles este soluţia cea mai bună
pentru atragerea acestor fonduri. Deci, încă odată. Amânarea nu înseamnă respingerea
acestui proiect sau aprobarea. Este pur şi simplu amânarea, pentru că s-ar putea să avem alt
Master Plan. S-ar putea, nu-i dau şanse acum altui Master Plan, decât 10-15%, dar trebuie
să luăm şi această ipoteză de calcul în lucru.
♣ D-na Marcu Viorica, consilier: În ce fază de discuţii sunteţi domnule preşedinte?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În ce faze de discuţii!? Schimbăm avantaje şi
dezavantaje de o parte şi de alta, şi Consiliul Judeţean Bacău şi Consiliul Local Bacău şi
toţi cei trei factori politici importanţi ai judeţului Bacău, pentru a gestiona cât mai bine
această problemă. Încă odată, operatorul regional rezultat prin fuziunea Companiei de Apă,
fosta RAGC Bacău, pe de o parte, iar pe de altă parte APA SERV, a Consiliului judeţean,
reprezintă formula cea mai de succes pentru accesarea acestor fonduri. Dar, sigur că aici
este importantă şi poziţia Consiliului Local Bacău, importantă este şi poziţia primarului
municipiului Bacău, iar în acest moment nu sunt nici pesimist, nici optimist, vis-a-vis de
finalizarea cu succes a acestor discuţii, dar sunt încrezător. Au fost discuţii miercuri şi
tocmai din acest motiv propun amânarea acestui proiect. Poate nu am fost foarte explicit,
dar aceasta este situaţia în care suntem. Noi am stat aproape 5-6 luni după înfiinţarea
Companiei de Apă Bacău, am intrat în discuţii şi îmi doresc să ajungem la o formulă cum
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spun englezii win-win-win, toată lumea să câştige dar şi Consiliul Judeţean Bacău şi
Consiliul Local Bacău şi nu în ultimul rând, cetăţenii judeţului Bacău care trebuie să
beneficieze de aceste investiţii fără precedent în judeţul Bacău, de aproape 118 milioane de
euro în următorii doi ani. De fapt, fiind toţi factorii politici implicaţi în această discuţie am
şi propus un soi de moment zero, al discuţiilor să uităm toate celelalte animozităţi şi
polemici dintre noi, doi câte doi, cum doriţi, astfel încât să gestionăm cât mai eficient
repet, această situaţie fericită pentru judeţul Bacău, de a absorbi aceste fonduri. Şi nici un
factor politic nu trebuie să fie străin de acest proces, chit că este el mai mare sau mai mic.
A fost o discuţie la care au participat şi persoane din aparatul Consiliului Judeţean şi
persoane din aparatul Primăriei Bacău, domnul primar Stavarache, domnul Nicolae Olaru
şi subsemnatul. Este un proiect pe care toate forţele politice din judeţul Bacău trebuie să-l
îmbrăţişeze şi să-l susţină realmente, prin vot şi prin fapte. Este destul de limpede. Deci,
amânarea acestui proiect nu ar trebui să sperie pe nimeni, nu se întâmplă nimic. Repet,
dacă pică varianta operatorului regional rezultat din fuziunea celor două societăţi, atunci
trebuie gândit alt Master Plan, domnule Pricope, despre asta vorbim. Dacă municipiul
Bacău nu vrea să intre în acest operator regional, el nu va mai putea absorbi fonduri. Dar
asta nu înseamnă că restul judeţului trebuie privat de aceste fonduri şi de asta este posibil
să apară alt Master Plan. Nu-mi doresc acest lucru, dar asta înseamnă să propun amânarea
acestui Master Plan. Este firesc, e logic şi e în logica evenimentelor pe care le derulăm. Da.
♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Mai este destul de grav, pentru că dumneavoastră nu
prea daţi şanse mari unui alt Master Plan. Deci dumneavoastră nu dădeaţi şanse decât 1015% de a promova alt Master Plan, excluzând municipiul Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Se poate realiza şi acest Master Plan, dar nu-mi doresc
acest lucru. Eu nu-mi doresc ca municipiul Bacău să iasă din această construcţie pe apă şi
canal.
♣ D-na Marcu Viorica, consilier: Da, dar dacă vor prima interesele sau opţiunile
politice sunt foarte sceptică că veţi ajunge la vreun rezultat.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna Marcu, am să vă fac o destăinuire. Domnul
Benoit Nadler de la comisia europeană când a fost aici, primul lucru pe care l-a enunţat şi
vorbea din experienţa tuturor judeţelor din România, pentru că dânsul a parcurs mai multe
judeţe şi a văzut fel de fel de speţe, unele chiar asemănătoare cu judeţul Bacău şi cea mai
asemănătoare este judeţul Braşov, unde la fel sunt două nuci tari, iniţial nu s-au înţeles, au
pierdut aproape un an, dar până la urmă au găsit formula prin care, şi chiar dacă nu au
încredere unul în altul, să gestioneze situaţia. Şi domnul Nadler a spus atunci, că pentru
realizarea acestui proiect este în primul rând nevoie de curaj politic. Nu putem exclude
politicul din această discuţie, este şi o decizie de ordin politic, deşi alţii vor să aducă doar
administrativul în prim-plan, dar repet, am enunţat acest principiu, toţi cei trei factori
politici importanţi ai judeţului Bacău, şi trebuie să fie implicaţi în această discuţie şi să
împingă împreună acest proiect. Sigur că nu trebuie să primeze discuţiile politice dar, de
multe ori ştiţi că sunt proiecte care pică doar din motive politice şi trebuie eliminate.
♣ Dl Danciu Petru Marius, consilier: Domnule preşedinte, mă scuzaţi că intervin.
Dar, studiind materialul de la mapă, văd că acordul de principiu este semnat inclusiv de
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dumneavoastră, inclusiv primarul Bacăului de care tot amintiţi. De ce să retragem punctul
de pe ordinea de zi dacă avem acordul de principiu semnat? Sunt la mapă, ni le-aţi pus la
dispoziţie, nu înţeleg! Nu trebuia să ne mai daţi această hârtie atunci, la mapă. Vă
mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, eu nu tot pomenesc de domnul
primar! dar dacă este un factor important în acest eveniment, trebuie să amintesc de dânsul.
Să ştiţi că nu am o pasiune să vorbesc neapărat de primarul municipiului Bacău la şedinţele
de consiliu judeţean. Am să vă fac şi dumneavoastră o destăinuire. Noi am modificat
statutul şi actul constitutiv la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, toţi;
Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, toţi primarii din judeţ care sunt în acest ADIB, au
mai rămas o singură semnătură de luat, a acelui primar care este cel mai aproape fizic de
notariatul din Bacău. Deci tot judeţul Bacău a putut să semneze modificarea actului
constitutiv şi a statutului, şi numai domnul primar nu a semnat acest document. Nu înţeleg
ce invocaţi dumneavoastră aici. Deci, aceste semnături sunt valabile, rămân valabile dar se
propune amânarea acestui proiect care este problema? Nu respingerea lui, nu confundaţi
amânarea cu respingerea. Trebuie să fim foarte bine înţeleşi. Nu propun respingerea acestui
proiect, doar amânarea. Că dau şanse doar 10-15% îmi doresc să nu discutăm alt MasterPlan. Pentru că actualul Master-Plan, este cel mai eficient pentru locuitorii judeţului Bacău,
dar trebuie să-mi iau marja de siguranţă în caz că municipiul Bacău îşi asumă răspunderea
de a nu intra în această construcţie cu operatorul regional, să avem varianta unui MasterPlan construit pe tot judeţul mai puţin municipiul Bacău. Trebuie să iau această variantă în
calcul. Nu am vrut să o iau în calcul de aceea a fost sau este şi acest proiect pe ordinea de
zi cum doriţi, până votăm. Mărturie că am bune intenţii este faptul că acest proiect a fost
trecut luni pe ordinea de zi. Deci de luni până vineri au mai fost întâlniri. Şi aş fi nerealist
să nu iau în calcul realizarea unui alt Master-Plan. Trebuie să o iau în calcul şi atunci
consecinţa firească este amânarea acestui proiect. El nu ţine în loc cu nimic desfăşurarea
eficientă să spunem a celorlalte evenimente pe care trebuie să le parcurgem. Un lucru care
ţine loc este povestea cu notarul despre care vă spuneam puţin mai înainte. Aia realmente
ţinea-n loc. Noi vorbim de act şi statut constitutiv la o asociaţie care va gestiona aceste
fonduri. Deci acest proiect nu ţine în loc. Că îl aprobăm, că nu-l aprobăm, că-l amânăm, nu
ţine cu nimic în loc. Dar este limpede buna intenţie a executivului Consiliului judeţean, se
demonstrează prin faptul că este la mapa dumneavoastră şi la ordinea de zi. Şi poate cu
ocazia asta rămâne la dumneavoastră şi îl şi studiaţi foarte bine, îl aprofundaţi. Eu îmi
exprim speranţa că tot acest Master-Plan îl vom aproba într-o şedinţă de Consiliu judeţean.
Dar trebuie să iau în calcul varianta şi a unui alt Master-Plan, exclusiv pentru judeţul
Bacău.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot ordinea de zi în forma prezentată cu punctul 11
amânat până la soluţionarea eficientă a discuţiilor dintre primăria Bacău şi Consiliul
Judeţean Bacău şi se aprobă 24 voturi pentru, 1 vot împotrivă, respectiv domnul consilier
Danciu Marius şi 9 abţineri, respectiv d-na consilier Biri Daniela, d-na consilier Lucaş
Mariana, d-na consilier Marcu Viorica, dl consilier Pricope Corneliu, dl consilier
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Burghelea Iulian, dl consilier Cojocaru Ovidiu, dl consilier Enăşoae Petru, dl consilier
Dogaru Silvestru şi dl consilier Năstasă Claudiu.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Am să obişnuiesc de acum să solicit, dacă tot aţi
anunţat domnule consilier Pricope, grupul liberal, opoziţie în consiliul local, să spuneţi şi de
ce vă abţineţi. Poate aveţi altă variantă.
♣ Dl Pricope Corneliu, consilier: Am spus, avem varianta prezentată în mapa pentru
şedinţa de astăzi, fără alte comentarii.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Fără alte comentarii, e limpede mi-am dat seama!
Dacă municipiul Bacău nu intră în construcţia aceasta domnule consilier, Master-Planul
acesta îl aprobăm degeaba. Da? E limpede! Aşa vă ascundeţi sub o declaraţie fără alte
comentarii este simplu dar ar fi bine să şi explicaţi, dacă bineînţeles cunoaşteţi această
problemă.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei
extraordinare din data de 10.05.2009 şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară Elena
Cătălina.
♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretar: Potrivit prevederilor art.42 alin.(5) coroborat cu
art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, la începutul fiecărei şedinţe secretarul supune spre aprobare,
procesul-verbal al şedinţei anterioare. Având în vedere prevederile mai sus menţionate,
rugăm pe domnul preşedinte să supună spre aprobare procesul verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului judeţean Bacău din data de 10.05.2009.
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 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 art.2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.19 din 30.01.2009 pentru plata cotizaţiei către Uniunea Naţională a
Consiliilor Judeţene din România.
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 şi se aprobă în unanimitate.
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◄ Se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Bacău în consiliul de administraţie la S.C. „APA SERV” S.A. Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ D-l Benea Dragoş, preşedinte: Dacă sunt propuneri pentru înlocuirea domnului
Cosmin Necula, vă rog propuneri.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Propun în consiliul de administraţie al SC "APA SERV"
Bacău pe domnul consilier Belceanu Gheorghe.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Propun în consiliul de administraţie la SC "APA SERV"
pe domnul consilier Cojocaru Ovidiu.
Nemaifiind alte propuneri se completează buletinele de vot pentru vot secret.
◄ Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind eliberarea certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenului deţinut de S.C. Transport Public S.A. Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă
cu 30 de voturi pentru şi 4 abţineri.
◄ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.1 la
contractul cadru de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a
persoanei cu handicap, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.33/17.03.2008.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se aprobă
în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 6 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării activităţii
Centrului de zi pentru copilul cu handicap Oneşti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bacău în anul 2009.
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Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată 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 avizarea obiectivelor şi criteriilor de
performanţă pentru directorul general al R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
"GEORGE ENESCU" Bacău în anul 2009, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 79/2008.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot 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 aprobarea Programului de ocupare
temporară a forţei de muncă în activităţi pentru dezvoltarea comunităţilor locale la instituţiile
publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău în anul 2009.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot 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 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 şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot 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 soluţionarea plângerii prealabile
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formulată de S.C. Grup Atyc S.R.L. Târgovişte împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean
Bacău nr.38/12.03.2009.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, chiar dacă nu
circul cu autobuzul, să nu credeţi că această cerere pe care a făcut-o Grup Atyc SRL de
revenire asupra deciziei pe care noi am luat-o acum o lună şi ceva în urmă, este chiar reală.
Eu vă garantez că nu este reală. Sunt doar gogoşi vândute consilierilor judeţeni, pentru a
anula o hotărâre pe care noi am luat-o acum o lună şi jumătate. Această firmă, într-adevăr
câteva zile cât a fost monitorizată şi-a mai refăcut puţin din cursele pe care iniţial le
promisese că le va face. Dar vă garantez la această oră, că oricare dintre dumneavoastră
puteţi ieşi după ora 6 sau 7 seara şi luăm programul de transport şi vedeţi că această firmă
nu-şi respectă programul de transport, nici după amiază, şi nici în zilele de sâmbătă şi
duminică. Foarte mulţi locuitori ai comunei Nicolae Bălcescu lucrează la cele trei, patru
magazine care sunt în zona oraşului Bacău. Chiar marţea trecută am avut trei reclamaţii că
această firmă nu-şi face datoria nici la această oră. Deci după ora 16,00-17,00 nu mai
circulă. Probabil că numai la orele de vârf când au călători, acele mini-autobuze sunt
arhipline în loc de 22 de persoane cât ar trebui să fie într-un autobuz, încarcă în jur de 40-50
de oameni. Este inadmisibil aşa ceva. Dânsul vine şi spune acum că s-a făcut o monitorizare
inclusiv o semnătură a primarului din comuna Nicolae Bălcescu. Nu ştiu care a fost
motivaţia domnului primar de a reveni asupra acestei decizii. Eu vă rog frumos şi insist
pentru a nu anula acel proiect de hotărâre cu retragerea licenţei acestui operator. Acest
operator, nu ştiu ce fel de mini autobuze foloseşte, că nu reuşeşte să acopere capacitatea de
transport la ora actuală şi nici nu respectă programul de transport. Dacă respectă programul
la orele de vârf este cu totul altceva. Noi avem un program de transport, domnule preşedinte,
ultima cursă ar trebui să o facă la ora 22,30. Deci eu vă garantez că dacă la ora 20,00 stăm
împreună într-o staţie de autobuz pentru traseul 60, eu vă garantez că stăm două ore şi nu
vine nici un autobuz domnule preşedinte. Dânşii profită că la acele ore mai sunt cursele
pentru Sascut, Răcăciuni, şi oamenii care au luat abonamente pe traseul 60 pot urca să fie
transportaţi cu alte mijloace de transport.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă anunţăm prezenţa noastră, vă spun eu că vor fi.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte eu vă spun şi vă garantez. Am să
montez camere de luat vederi la mine acolo şi am să vă aduc o casetă să vedeţi cât de bine îşi
respectă programul de transport această firmă. Deci eu îi rog pe colegii mei consilieri, să nu
aprobe acest proiect de hotărâre de revenire asupra hotărârii pe care am luat-o acum o lună şi
jumătate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da. Este foarte relativă această discuţie. În general
trebuie să luăm de bun, documentele oficiale, adresa primarului, ce constată oamenii în
teritoriu. Sigur, şi reclamaţiile acestea cred că au un fund ament. Ce să spu n, s-au produs
hârtii în acest sens. Domnul vicepreşedinte Bondor o să vă răspundă în detaliu. Eu nu
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contrazic ce spuneţi dumneavoastră, dar e posibil ca într-o zi să-şi facă datoria, în altă zi nu,
trebuie monitorizaţi din scurt. Asta este clar.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Prietenul meu Dogaru sigur a luat legătura şi ieri cu ei,
are două, trei informaţii, este şi un conflict acolo cu primarul dar nu-i treaba mea. Nu putem
să luăm aceste lucruri dacă sunt, şi nu sunt puse pe documente. Vreau să vă spun şi să vă
aduc aminte domnule Dogaru, că opt luni de zile aţi făcut reclamaţii şi nu aţi reuşit să luaţi o
măsură pe această rută din Bălcescu al cărui locuitor sunteţi, şi pentru care aveţi şi obligaţii
reale, nu numai pe vorbe. Sigur preluând această speţă în calitatea mea de consilier am reuşit
să speriem puţin aceşti operatori de transport şi vreau să vă spun nu numai pe ruta Nicolae
Bălcescu, ci în tot judeţul şi odată cu venirea mea la Consiliul Judeţean s-au făcut reale
controale care spre ştiinţa dumneavoastră pleacă exact - ia biletul de la Consiliul Judeţean la
ora care pleacă şi nu ştiu unde se duc, primesc biletul în plic. Sunt acte oficiale semnate şi de
Poliţia Rutieră. Primăria a fost întrebată săptămânal dacă acest lucru se întâmplă. Este
adevărat că au avut o observaţie şi aici aveţi dreptate, după orele 20,00 până la orele 23,00
au fost nişte probleme. Am înţeles că s-au rezolvat şi acele probleme. Ce să vă spun, poate
că rolul unui consiliu judeţean este nu de a da cu bâta, este de a face să meargă treaba şi dacă
din ceea ce s-a făcut în interval de două luni, dumneavoastră nu aţi reuşit opt luni de zile să
le arătaţi pisica (vorbind pe româneşte), îmbunătăţirea reală există. Eu cred că asta este o
atitudine pozitivă faţă de operatori şi faţă de cetăţeni. Mai mult de atât, spre informarea
dumneavoastră, şi vă rog să mă iertaţi că nu vă dau detalii pe nişte Ordonanţe de Urgenţă
create între 2005 şi 2008 unde ne trimite undeva, şi vă stau la dispoziţie şi vă şi explic de ce
nu detaliez, unde ne face să nu avem nici o putere şi eu personal vă asigur şi asigur şi
colegii mei, că nu mă expun şi nu vreau să expun acest consiliu chiar dacă avem dreptate la
o judecată nedreaptă care să fie în defavoarea dumneavoastră. Vă stau la dispoziţie dacă
dumneavoastră vă asumaţi acest risc. Vă rog să lucraţi pe documente, asumaţi-vi-l, eu îmi
sfătuiesc colegii mei să nu-şi asume acest risc până când, având oamenii care trebuie şi la
ARR, peste tot, vom reuşi să facem calea aia bună unde să avem şi noi Consiliul Judeţean o
putere nu numai de a aproba un traseu ci de a şi controla şi elimina atunci când este cazul.
Vă mulţumesc, domnule preşedinte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De dat cu bâta şi arătat pisica am făcut-o în martie şi
dacă acest lucru a produs efecte strict pe acest traseu, e foarte bine, dar a produs efecte şi pe
celelalte trasee, vă spun că au încetat reclamaţiile şi pe alte trasee din judeţ.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Am doar două răspunsuri să-i dau domnului
vicepreşedinte, într-adevăr s-a schimbat foarte multe în comparaţie cu ce a fost acum 3 - 4
luni şi ce spuneaţi şi dumneavoastră faptul în sine că am aruncat pisica. Probabil că a prins
foarte bine, dar nu-şi fac datoria în totalitate, deci am precizat-o de la început iar domnul
vicepreşedinte a spus că am o chestie personală. Să nu fie luat în nume de rău chiar dacă este
primar PD-L, eu personal l-am ajutat să câştige acea primărie, deci nu am nici un război cu
acest primar, deci să fie orice dubiu scos. Pe mine mă interesează ca acei locuitori să nu aibă
probleme pentru că au probleme în continuare şi dacă se duc undeva la primărie să ştiţi că de
la primărie sunt trimişi la mine deci nu sunt trimişi în altă parte, sunt trimişi la mine pentru
că vezi doamne noi Consiliul Judeţean hotărâm sau nu hotărâm programul de transport pe
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comuna Nicolae Bălcescu. Tocmai de asta am insistat şi într-adevăr de 2 - 3 luni de zile s-a
intrat puţin în normalitate, dar nu în totalitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă sunt semne de normalitate, atunci e bine să
adoptăm o variantă amiabilă că o propune acest proiect de hotărâre.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Aşa este domnule preşedinte, sper ca peste două luni
de zile sau trei luni de zile să nu ne trezim iar cu vreo reclamaţie de la Primăria Nicolae
Bălcescu vis-a-vis de această firmă că nu-şi face datoria.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: dacă se va întâmpla lucrul acesta nu vom mai avea un
asemenea gen de proiect de hotărâre vreodată la ordinea de zi în ceea ce priveşte grup Atyc
pe acest traseu sau grup Atyc în judeţul Bacău să ne arătăm clemenţa acum tocmai pentru că
s-au văzut îmbunătăţiri în traseu, e şi datoria noastră să încercăm o pace strâmbă în
detrimentul unui război drept.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Eu îmi iau dreptul de a mă abţine la aşa ceva.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Un război între noi şi grup Atyc nu ajută pe nimeni, nici
pe noi, nici pe dânşii, nici pe cetăţeni, dar sigur, trebuie să stăm cu ochii pe ei pentru că sunt
pasibili să o scrântească iar.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Când am spus personală ne uităm în dicţionar personal înseamnă între persoane şi nu între partide şi doi, propun şi ceva constructiv…..în
plen… atunci când vor mai fi controale dirijate o să-l invit şi pe domnul Dogaru dacă îi face
plăcere să-şi asume răspunderea, să participe pentru ca împreună cu noi să vadă sau să ne
ajute în a detensiona şi a face să fie perfect pe Nicolae Bălcescu. Dacă sunteţi de acord eu vă
mulţumesc anticipat.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Deşi o parte din idei au fost precizate de către domnul
vicepreşedinte Bondor totuşi îmi permit să-mi susţin şi ideea mea, propun să se amâne acest
proiect, de ce? eu zic că pe lângă faptul că susţin invitaţia ca domnul consilier Dogaru să
participe la o astfel de activitate iar a doua chestiune este să invităm înpricinuitul să vină aici
să participe şi să-şi susţină această poziţie pe care el doreşte anularea hotărârii Consiliului
judeţean. Vă mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ştiţi de ce nu aş fi de acord cu această soluţie? Proiectul
este promovat de domnul vicepreşedinte Bondor şi din respect pentru efortul pe care l-a
depus în această perioadă pe această speţă, care nu este uşoară, să stai să pândeşti toţi şoferii
în trafic ca să fim realişti nu e chiar cel mai onorabil lucru pentru vicepreşedinte, dar a făcuto şi dacă s-a ocupat de această speţă trebuie să-i respectăm punctul de vedere şi soluţia
propusă care este una pacifistă şi trebuie apreciat acest lucru, adică se putea merge mai
departe în justiţie şi repet nu ştiu cine avea de câştigat, aş vrea în primul rând din respect
pentru munca depusă pe acest subiect, nu e uşor, vă spun din experienţa personală. Totuşi să
arătăm clemenţă pe acest subiect şi sigur dacă grup Atyc mai calcă strâmb să zicem aşa, nu
vom mai crea asemenea precedente, este un soi de precedent acest lucru, dar constructiv
totuşi.
♣ Dl Andronache Petru, consilier: Domnule preşedinte şi stimaţi colegi, poate în ideea
promovării propunerii din prezentarea materialelor sunt de acord, n-ar fi lipsit de importanţă
ca să ne implicăm şi noi consilierii judeţeni, în monitorizarea calităţii acestei activităţi. Eu vă
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spun că domnul Dogaru are un pic de dreptate. Sunt încă fenomene şi aspecte - (nu ştiu
tehnic şi legal în ce procent ne putem noi implica) dar o observaţie, o comunicare a
Consiliului Judeţean în calitate de consilier judeţean când mergem, putem face şi cred că
doamna Gireadă avea o propunere în acest sens şi văd că nu s-a materializat.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce propunere!
♣ Dl Andronache Petru, consilier: De a da dreptul colegilor să monitorizeze, să
sesizeze Consiliul Judeţean de aspecte din această activitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Consilieri judeţeni, da? Păi vă rog, dumneavoastră v-aţi
înscris, domnul Dogaru s-a înscris, mai trebuie o persoană ca să avem o comisie din trei. Dar
trebuie să fie lucrativă această comisie şi atenţie, trebuie să fie extrem de lucrativă şi nu
previzibilă pentru că dacă anunţam cu trei zile înainte că venim noi cu surle şi trâmbiţe să
monitorizăm noi traseul fiţi convinşi că îi găsim pe toţi acolo. Trebuie să fie lucrativă această
comisie. Eu nu interzic accesul consilierilor, dar ca să dau din goarnă când pleacă autoritatea
de control a Consiliului judeţean pe acest traseu, nu este cel mai eficient lucru. De asta am
ţinut-o foarte strâns şi am şi prins-o pe grup Atyc în ofsaid când i-am prins.
♣ Dl Burghelea Iulian, consilier: Domnule preşedinte aş avea o scurtă rugăminte: să
înţeleg că noi Consiliul Judeţean nu putem lua legal o măsură de anulare pe baza legilor în
vigoare a unui traseu, sau formularea noastră anterioară din martie a fost greşită? Am citit în
material că nu ar fi legală - punctul la care am făcut noi referire în hotărâre nu ne-ar da nouă
dreptul să luăm o asemenea decizie. Aş vrea dacă se poate o scurtă lămurire ca să ştim de
altă dată cum procedăm.
♣ Dl Bondor Silviu, vicepreşedinte: Vreau să fiu foarte limpede şi vreau ca şi domnul
colegul meu Iulian Burghelea să înţeleagă. De multe ori ai dreptate şi dreptatea este sută la
sută dar legislaţia îţi oferă o posibilitate să pierzi cu dreptatea în mână. Deci aici e undeva la
ghici. Deci asta vă spuneam, un pic de răbdare. Aceste lucruri se vor lămuri foarte rapid este
vorba de perioade de timp; o lună o lună şi jumătate şi atunci când văzând negru să ştii că
este negru şi nu te poate contrazice nimeni, şi să nu rişti să pleci pe negru şi să te întâlneşti
cu alb sau invers. Asta era rugămintea. Şi vis-a-vis domnule preşedinte de aceasta, nimeni nu
opreşte acei consilieri care doresc să facă şi chiar le mulţumesc pentru că o să-mi dea o
mână de ajutor, şi aşa cum spunea domnul preşedinte e un sector extraordinar de greu,
gândiţi-vă câţi şoferi şi ştiţi că aceşti şoferi care au şi manivele şi aşa mai departe. Orice
ajutor este bun, dar repet nu vreau să fie făcut public atunci când un traseu este publicat…
acei consilieri care doresc să mă ajute (şi le mulţumesc anticipat) pot să vină la mine în orice
moment din zi şi din noapte, stabilim traseul şi pleacă împreună cu echipajul pe un traseu
şunorat care se stabileşte în momentul plecării ca să fim eficienţi.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În 2008 în octombrie am mai discutat reclamaţia de la
Nicolae Bălcescu, am vorbit despre o mafie existentă în acest domeniu condusă de la
Bucureşti şi nu am amănuntele, informaţiile necesare dar se pare că între cineva din
conducerea ARR-ului la Bucureşti şi patronul de la grup Atyc Dîmboviţa exista o relaţie de
rudenie sau extrem de apropiată, iar Consiliul Judeţean - (atunci nici ARR-ul nu cupla în
ian uarie 2 00 9 )şi ch iar şi p oliţia ru tieră, d e ce s-a produs această atitudine radicală a
Consiliului Judeţean, odată implicarea domnului vicepreşedinte care am subliniat-o şi pe de
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altă parte cuplarea necondiţionată a ARR-ului Bacău, şi a poliţiei rutiere, toţi aceşti trei
factori implicaţi în procesul de control au mers altfel decât până în decembrie 2008. Acesta
este adevărul pentru că, amintiţi-vă noi am mai avut discuţii pe acest subiect şi până în
decembrie 2008, dar Consiliul Judeţean de unul singur nu a putut interveni aici. Şi mai avem
situaţii conflictuale în judeţ dar se caută şi acolo soluţii amiabile pentru că intrarea în litigiu
în justiţie mai mult ne încâlceşte decât ne ajută. Deci acest trio Poliţia Rutieră, Consiliul
Judeţean, ARR dacă funcţionează, transportatorii în judeţul Bacău nu se mai joacă cu
călătorii şi cu noi şi acesta este lucrul cel mai important. Că am arătat pisica în luna martie şi
i-am arătat-o eficient… Dacă vom mai avea precedente de acest gen vedem atunci cum le
gestionăm în funcţie şi de atitudinea operatorului şi de ce se întâmplă în traseu.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Îmi retrag propunerea făcută, explicaţiile şi intervenţiile
făcute aici mă determină să cred că suntem pe drumul cel bun.
Nemaifiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă cu 24 voturi pentru, două voturi împotrivă, respectiv d-na consilier Marcu Viorica şi
dl consilier Enăşoae Petru şi 8 abţineri, respectiv dl consilier Burghelea Iulian, dl consilier
Cojocaru Ovidiu, dl consilier Danciu Marius, dl consilier Pricope Corneliu, dl consilier
Dogaru Silvestru, dl consilier Năstasă Claudiu, d-na consilier Lucaş Mariana şi d-na
consilier Biri Daniela.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Mă abţin şi eu de la comentarii.
◄ Punctul 11 din ordinea de zi privind aprobarea Master Planului în sectorul de apa şi
apă uzată din Judeţul Bacău a fost amânat.
◄ Se trece la punctul 12 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean
Bacău către Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din România.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot 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 contului de încheiere al
exerciţiului bugetar pe anul 2008 al Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
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Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 14 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Dragoş Benea prezintă
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de
funcţii la unele servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni dacă au
observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot 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 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 şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot 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 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 şi proiectul de hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
♣ Dl Mihăilă Petrică, consilier: Domnule preşedinte aş dori să vă fac o scurtă
interpelare, urmare a unei interpelări, pe care dumneavoastră la rândul dumneavoastră aţi
făcut-o, Consiliului local al municipiului Bacău în şedinţa din luna martie. (Sper că nu mă
înşel). Interpelare care viza clădirea fostei biblioteci orăşeneşti Bacău. După cum toată
lumea ştie, clădirea se află actualmente în proprietatea Consiliului judeţean şi suportă un
vast program de reabilitare în special din fonduri europene. Consiliul local în acelaşi timp
revendică proprietatea acestei clădiri, lucru care pune în pericol continuarea finanţării.
Demersul dumneavoastră era o rugăminte adresată Consiliului local, de a renunţa la această
revendicare până la finalizarea investiţiei, iar după finalizarea investiţiei care am înţeles că
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se va produce undeva (dacă ea va continua) la începutul anului viitor. După finalizarea
investiţiei organele abilitate vor stabili în proprietatea cui va reveni această clădire. În
condiţiile actuale când traversăm o perioadă foarte dificilă, şi când noi Consiliul judeţean
suntem criticaţi de Consiliul local, pentru că nu am alocat suficiente fonduri, acest demers,
eufemistic vorbind, mie mi se pare de neînţeles. Odată spune ca nu mai avem bani, iar pe de
altă parte riscăm să pierdem o finanţare europeană atât de importantă şi care vizează un
monument istoric, o bijuterie aici în centrul Bacăului. Întrebarea mea este în ce punct ne
aflăm? Consiliul local a înţeles până la urmă importanţa acestei investiţii? Noi consilierii
judeţeni mai putem face ceva? Poate încercăm cu colegii de la PNL să încercăm un lobi pe
lângă consiliul local? Poate o dezbatere publică?! Este păcat şi cred că sunt în asentimentul
majorităţii colegilor. Este păcat să pierdem bani mai ales acum în situaţia dificilă prin care
trece ţara noastră, şi când toată lumea spune că atragerea fondurilor europene ar putea fi o
soluţie pentru atenuarea efectelor crizei. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragos, preşedinte: Scriptic ea este în domeniul public al Consiliului
judeţean, faptic ea aparţine tuturor băcăuanilor şi cred că ăsta este lucrul cel mai important.
Acum lucrările s-au sistat acolo. O societate de construcţie Conimpuls care are contract cu
ministerul pentru reabilitarea acestei clădiri stă, muncitorii stau şi ei. Consiliul judeţean are
suma de bani alocată, dar această revendicare cum am spus, pune sub semnul întrebării
legalitatea cheltuirii oricărui ban din bugetul Consiliului judeţean. Aceeaşi problemă ar avea
şi Consiliul local, dacă am face o inversare de parteneri din acest proiect, deci dacă ar intra
Consiliul local şi litigiul ar continua în instanţă, aceeaşi problemă de legalitate a cheltuirii
banilor ar avea-o şi dânşii. Eu am epuizat toate soluţiile decente pentru a trage un semnal de
alarmă pe acest subiect. Subliniez încă odată, biblioteca nu este nici a consiliului judeţean
nici a consiliului local ea aparţine tuturor băcăuanilor, este în centrul oraşului, şi observăm
cu toţii cât de degradată este, iar pericolul mare care planează acum asupra acestei investiţii
este că şi ce s-a făcut, este expus degradării. Acesta este pericolul cel mai mare. Atât am
solicitat. Eu nu am contestat dreptul de revendicare al Consiliului Local Bacău sau al
primăriei, am solicitat amânarea acestui demers. După februarie 2010 după ce această
investiţie ar fi recepţionată, aşa cum dealtfel a mai existat un asemenea demers în ianuarie
2008, acum sigur trebuie să spun acest lucru, datorită campaniei electorale care urma în
iunie 2008, s-a făcut acel demers. Nu înţeleg de ce a fost legitim în ianuarie 2008 şi nu mai
este legitim în mai 2008. Eu nu vreau să mai lungesc foarte mult. Am trimis toată
documentaţia la Consiliul Local Bacău, şi dacă existau necunoscute, cred că acum nu le mai
au. Este trimisă de aproximativ o lună de zile cel puţin. Nu vreau să fac mai mult caz pe
acest subiect pentru că aţi văzut că nu există un dialog principial pe acest subiect. Aştept o
poziţie mai relaxată şi mai constructivă a primăriei pe acest subiect. Nu mai repet. Au fost
şi hârtii scrise, a fost şi intervenţia personală în Consiliul Local Bacău, am trimis
documentaţia la primărie, şi dacă manifestă bună intenţie faţă de acest obiectiv finanţat şi
din bani de la Banca Mondială, au ocazia să o facă şi o au de o lună. Dacă mai aveţi
intervenţii pe acest subiect, sau alte intervenţii la "Diverse"! Dacă nu, am să vă an u nţ
rezultatul votului cu reprezentantul în Consiliul de administraţie al SC APA SERV: domnul
Belceanu Gheorghe 23 de voturi pentru şi domnul Cojocaru Ovidiu 10 voturi pentru. Deci
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domnul Belceanu Gheorghe va fi în Consiliul de administraţie la SC APA SERV. Doamna
secretar spune să supun aprobării proiectul de hotărâre cu acest rezultat.
Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate ca domnul Belceanu să facă parte din
Consiliul de administraţie al SC APA SERV. Vă mulţumesc pentru solicitudinea
manifestată de-a lungul acestei săptămâni.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bacău din data de 15 mai 2009, drept pentru care
s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI
Elena Cătălina ZARĂ

Dragoş BENEA

C.N./C.D./1ex.
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