CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi, 15 octombrie 2008, 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.287 din 10.10.2008 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău şi adusă la cunoştinţă publică în presa locală.
Din totalul de 37 de aleşi locali în funcţie, sunt prezenţi toţi.
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
să încep şedinţa ordinară din data de 15.10 2008 şi să dau citire ordinii de zi.
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 22 septembrie 2008.
2. Proiect de hotărâre privind constituirea şi utilizarea fondurilor de premiere conform
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.6/2007, aprobată şi modificată prin Legea
nr.232/2007, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.9/2008 şi
Ordonanţei Guvernului nr.10/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiatori: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
3. Proiect de hotărâre privind modificarea treptei de salarizare a unei funcţii publice din
statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiatori: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Biblioteca Judeţeană „C.
Sturdza” Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de comisia tehnică de
amenajarea teritoriului şi urbanism.
Iniţiator: dl Ionel Palăr –vicepreşedinte al Cons.Jud.Bacău
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile pentru
proiectul „ Unitate mobilă de intervenţie la domiciliu”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor neeligibile aferente
proiectului „ Centrul de informare, consiliere şi sprijin pentru familiile copiilor cu
autism – Bacău”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Bacău.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului dintre Consiliul Judeţean
Bacău şi Episcopia Romanului în vederea realizării programului cultural-social
"600 de ani de istorie scrisă pe aceeaşi pagină de Episcopia Romanului şi Ţinuturile
Bacăului”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor
eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului:
„Reabilitarea şi modernizarea DJ 119, BACĂU – FUNDU RĂCĂCIUNI, KM.
1+680-12+300 şi 14+300-28+050”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor
eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului:
„REABILITAREA DRUMULUI JUDEŢEAN 119, DUMBRAVA – GURA VĂII,
KM. 33+400-44+758”.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor
eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului:
„Reabilitarea şi modernizarea DJ 207D, DĂMIENEŞTI MÎGLA – PRĂJEŞTI –
TRAIAN, KM 28+000-50+254”.
Iniţiator: dl. Dragoş Benea - preşedinte al Cons.Jud.Bacău
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor
eligibile şi de finanţare a cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului:
„Reabilitarea şi modernizarea DJ 206B, RĂCĂCIUNI – DUMBRAVA, KM. 0+00012+116”.
Iniţiator: dl Dragoş Benea – preşedinte al Cons.Jud.Bacău
15. Diverse.
- Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de Excelenţă domnului George
Genoiu.
Iniţiatori: dl Dragoş Benea – preşed al Cons.Jud.Bacău şi Enăşoae Petru-cons. Jud.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: De asemenea la mapă mai aveţi, deşi nu figurează pe
ordinea de zi, a acestei şedinţe, avizul Autorităţii de Sănătate Publică al judeţului Bacău,
avizul favorabil privind transformarea Spitalului municipal Moineşti în Spital Judeţean.
Acesta este un proiect care a fost amânat la ultima şedinţă de consiliu din 22 septembrie şi
care sigur, acum aşteaptă o poziţie oficială din partea Consiliului judeţean.
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii la ordinea de zi.
Nefiind observaţii, se supune aprobării ordinea de zi în forma prezentată, şi se aprobă
în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Înţeleg că domnul Brăneanu (nu fac un secret) vrea să
facă un gen de declaraţie politică. Să nu confundăm cu punctul de diverse, celelalte
probleme le vom discuta la punctul de "Diverse", după care vom intra în ordinea de zi, sigur,
dacă nu există intervenţii pe marginea acestei declaraţii politice pentru că am înţeles că
suntem şi un for politic.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Stimaţi colegi, într-o şedinţă recentă unii lideri ai
PNL şi PD-L, vorbeau de respectarea legii cutumelor şi transparenţei. Din păcate între
vorbe şi fapte există o prăpastie peste care colegii noştri trec foarte greu şi a căror
derapaje nasc serioase semne de întrebare. Considerăm că se face o gravă eroare atunci
când se amestecă cutumele cu principiul fundamental al oricărei democraţii, votul care
decide. În mod firesc, cutumele sunt practici rezultate în urma experienţei dobândite de
actorii politici, după repetate negocieri, şi ele se referă la partide şi nu la persoane sau
hotărâri administrative. În acest sens, însăşi legiuitorul a simţit nevoia să facă precizări
conform Legii 215/2001 republicată cu modificările ulterioare, care în două articole face
precizările necesare: Astfel, la art. 54, alin 6 se spune, citez: "Organizarea, funcţionarea,
şi atributele comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi
funcţionare al consiliului respectându-se configuraţia politică rezultată în urma
alegerilor". La art.92 din aceeaşi Lege, se face precizarea: "Persoanele împuternicite să
reprezinte unităţile administrativ teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de
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interes judeţean, societăţi de dezvoltare intercomunitare şi alte organisme de cooperare
sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărârea Consiliului judeţean în condiţiile legii,
respectând configuraţia politică rezultată după alegerile locale”. În ambele cazuri se face
precizarea expresă şi, repet, respectându-se configuraţia politică rezultată după alegerile
locale. În cadrul acestor precizări, considerăm ca o încălcare a legii modul cum s-au
constituit comisiile de specialitate ale consiliului judeţean, fără respectarea procentelor
obţinute de fiecare partid în parte cum este firesc. Dar acceptând şi aşa zisa majoritate
ad-hoc, rezultatele între aşa zisa minoritate şi majoritate vremelnică, este de aproximativ
45% la 55%. Deci un raport de 2/3, ceea ce înseamnă că în fiecare comisie acest raport
trebuia respectat. Altfel spus, majoritatea trebuia să deţină controlul a 3 comisii şi
minoritatea a 2 comisii. Această cutumă se aplică în toate parlamentele naţionale şi
locale. Considerăm cutumele ca fiind negocieri între partide şi nu grupuri de consilieri,
iar locurile ce revin în orice structură managerială a Consiliului judeţean aparţin
partidelor şi nu persoanelor, urmând ca partidele să-şi desemneze persoanele. Votul se dă
asupra persoanei şi dacă consiliul nu o agreează, partidul respectiv va propune o altă
persoană, tocmai în sensul de a nu se afecta configuraţia politică cerută de lege. Acuzaţii
de genul că voi când aţi deţinut majoritatea nu aţi respectat cutumele sunt fără temei.
Reamintim că în mandatul 2000-2004 am acordat un post de vicepreşedinte PNL-ului, ca
reprezentant al opoziţiei. De asemenea, în mandatele 2000-2008 s-a respectat configuraţia
politică, opoziţia din acea vreme deţinând preşedinţia unor comisii în raport cu algoritmul
politic şi multe locuri în diverse consilii de administraţie. Modul de desemnare a
consilierilor în diferite consilii de administraţie, fie în instituţii proprii sau societăţi
comerciale şi regii trebuie să se facă cu respectarea aceloraşi principii şi cutume. Este
nedemocratic ca şi Consiliul de administraţie de la Direcţia copilului cei 45% dintre
alegătorii din judeţ să nu fie reprezentaţi de un ales judeţean şi vorbim de transparenţă.?
- Ce încercaţi să ascundeţi, domnilor colegi, când procedaţi în acest mod
nedemocratic? Nu este normal ca o coaliţie formată ad-hoc să dispună de voinţa celor
peste 45% dintre alegători după bunul plac. Asta nu este democraţie ci o întoarcere în
timp a unor tipare în care pumnul celui mai tare hotărăşte. Este falsă afirmaţia că în
mandatul 2004-2008 opoziţia de atunci nu a primit locuri în diferite structuri de conducere
a Consiliului judeţean. Pentru a nu fi acuzaţi de dezinformare a opiniei publice, amintim
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.69/31.08.2004 privind desemnarea reprezentanţilor
consiliului în ATOP, unde din cele 6 locuri, 2 au revenit opoziţiei, respectiv domnilor
Palăr Ionel şi Iştoc Petru. Hotărârea nr 61/31.05.2005 desemnează pe Mihăilă Petrică în
Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene, D-na Biri Daniela în Consiliul de
administraţie al Şcolii populare de arte şi meserii. Hotărârea nr.118/27.11.2006
desemnează pe d-ra Stan Nadia în Consiliul etic la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău,
dl Jugănaru Mircea în Consiliul etic la Spitalul Judeţean de Pediatrie, dl Dogaru Silvestru
membru în Comitetul director al Serviciului de Ambulanţă a judeţului Bacău, dl Chiriac
Ioan membru în consiliul consultativ la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi exemplele
pot continua.
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Stimaţi colegi, considerăm că a venit vremea ca şi în Consiliul Judeţean Bacău să
respectăm legea, cutumele parlamentarismului, principiul democratic al reprezentării în
structurile manageriale ale Consiliului Judeţean sau în care Consiliul judeţean este parte,
cât mai ales configuraţia politică aşa cum a reieşit din alegerile locale din iunie 2008. Vă
mulţumesc.
♣ Dl Palăr Ionel, vicepreşedinte: Domnule preşedinte, mulţumesc frumos domnului
Brăneanu. Am ascultat cu mult interes informarea dumneavoastră şi în acelaşi timp
declaraţia politică pentru că aşa a fost ea interpretată. Pentru a nu deturna bunul mers al
şedinţei, la sfârşit cu permisiunea dumneavoastră, am un scurt şi realist drept la replică. Vă
mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Înainte de a intra în ordinea de zi, trebuie să constat cu
plăcere că este a doua şedinţă consecutivă la care nu lipseşte nici un consilier. Deci suntem
cu toţii. Întâmplător e şi a doua televizată.
◄ Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal a şedinţei
ordinare din data de 22 septembrie 2008 şi se dă cuvântul domnişoarei secretar Zară Elena
Cătălina.
♣ D-ra Zară 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
Consiliului Judeţean Bacău din data de 22.09.2008.
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al
şedinţei anterioare.
Nefiind observaţii, se supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare şi
se aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 2 din ordinea de zi, şi se dă cuvântul domnului vicepreşedinte
Nistor Vasile pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind
constituirea şi utilizarea fondurilor de premiere conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului
nr.6/2007, aprobată şi modificată prin Legea nr.232/2007, astfel cum a fost modificată prin
Ordonanţa Guvernului nr.9/2008 şi Ordonanţei Guvernului nr.10/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
Sunt consultaţi 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 3 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
vicepreşedinte Nistor Vasile pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre
privind modificarea treptei de salarizare a unei funcţii publice din statul de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi 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 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului vicepreşedinte
Nistor Vasile pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi 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 5 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
vicepreşedinte Nistor Vasile pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre
privind modificarea statului de funcţii La Biblioteca Judeţeană "C Sturdza" Bacău.
Sunt consultaţi 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 6 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului vicepreşedinte
Palăr Ionel pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind
aprobarea avizelor eliberate de comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism.
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive
prezentată.
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Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi se
aprobă în unanimitate.
◄ Se trece la punctul 7 din ordinea de zi prezintă domnul preşedinte Benea Dragoş
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării şi a cheltuielilor
neeligibile pentru proiectul "Unitate mobilă de intervenţie la domiciliu".
Sunt consultaţi 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 prezintă domnul preşedinte Benea Dragoş
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor
neeligibile aferente proiectului "Centrul de informare, consiliere şi sprijin pentru familiile
copiilor cu autism - Bacău".
Sunt consultaţi 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 Palăr Ionel, vicepreşedinte: Vreau să-i felicit pe cei care au lucrat la acest proiect.
Mărturisesc că înainte de a apărea acest proiect un foarte bun prieten al meu, care are un
copilaş care suferă de această boală a venit aproape disperat să ceară sprijin pentru a fi ajutat
acest copil. Vreau să felicit asociaţia Betania pentru că este una din cele mai vii şi mai
aplecate spre viaţa comunităţii asociaţiei din Bacău, şi urez succes acestui proiect. Să dea
Dumnezeu să aibă rezultate. Şi poate ar trebui să popularizăm mult mai bine acest aspect,
pentru că mai sunt şi alţi părinţi (care fie din frică, fie dintr-o altă stare), nu-şi doresc să fie
făcut public acest lucru, să se ştie despre copii lor, şi care ar trebui să aibă curaj şi să
beneficieze de acest proiect. Încă odată felicitări celor care s-au implicat aici.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Sigur că aici este un proiect pe care Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului l-a promovat în al 24-lea ceas, acum o lună
aproape, în 22 septembrie. La următoarea şedinţă, iar eu şi domnul Braşoveanu vom avea o
prezentare a activităţii acestei direcţii pentru că, nu numai în campania electorală ci şi după
campania electorală s-au scris vrute şi nevrute despre această Direcţie. Eu am spus şi la
şedinţa precedentă că este o Direcţie care pune o mare presiune pe bugetul judeţului,
aproximativ 40% din bugetul judeţului se duce în această Direcţie. Dar, vedeţi că sunt cazuri
care într-adevăr merită atenţia şi ajutorul nostru. Aici, punctual, am avut unitate mobilă de
intervenţie la domiciliu, aici, la copii cu autism, dar de-a lungul timpului DGASPC-ul şi
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Consiliul judeţean au dezvoltat finanţări de aproape 6-7 milioane de euro nerambursabili.
Sigur va exista un raport ca să vedem cu toţii ce înseamnă acest DGASPC pentru că într-un
cotidian local s-au scris anumite lucruri care la un moment dat, dincolo că sunt neadevărate,
dar jignesc pe cei care depun o muncă adevărată acolo la DGASPC, precum şi partenerii
noştri din diverse proiecte, Asociaţia Betania, Fundaţia de Sprijin Comunitar. Domnul
Braşoveanu va avea un raport la următoarea şedinţă din luna noiembrie.
◄ Se trece la punctul 9 din ordinea de zi prezintă domnul preşedinte Benea Dragoş
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi 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 prezintă domnul preşedinte Benea Dragoş
expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului dintre
Consiliul Judeţean Bacău şi Episcopia Romanului în vederea realizării programului culturalsocial "600 de ani de istorie scrisă pe aceeaşi pagină de Episcopia Romanului şi Ţinuturile
Bacăului"
Sunt consultaţi 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: Acum vom avea 4 proiecte la ordinea de zi care au şi
generat şedinţa de astăzi până la urmă. De obicei ştiţi că ţineam aceste şedinţe în ultima
decadă a fiecărei luni. Dar aceste 4 proiecte vor fi depuse mâine la Agenţia de Dezvoltare
Nord - Est de la Piatra Neamţ. Voi citi expunerea de motive încercând să o adaptez cu toate
cele 4 obiective fără a repeta cele 4 hotărâri de consiliu la nesfârşit.
◄ Se trece la punctele 11, 12, 13 şi 14 din ordinea de zi şi domnul preşedinte Benea
Dragoş prezintă expunerile de motive la proiectele de hotărâre privind :
- aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a
cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului: "Reabilitarea şi modernizarea
DJ 119, BACĂU - FUNDU RĂCĂCIUNI, KM. 1+ 680-12+300 şi 14+30028+050".
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- aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a
cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului: Reabilitare DJ 119,
DUMBRAVA – GURA - VĂII, KM. 33+400-44+758".
- aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor eligibile şi de finanţare a
cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului Reabilitarea şi modernizarea
DJ 207D, DĂMIENEŞTI - MÂGLA - PRĂJEŞTI - TRAIAN, KM 28+00050+254".
- aprobarea contribuţiei proprii la valoarea cheltuielilor neeligibile şi conexe ale
proiectului: "Reabilitarea şi modernizarea DJ 206B, RĂCĂCIUNI DUMBRAVA, KM. 0+000-12+116.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Toate cele 4 proiecte de hotărâre pe care le-am
cumulat sunt obiective pe care le-am propus undeva la sfârşitul anului trecut în luna
octombrie 2007, vedeţi că nu au nici un fel de substrat politic, sunt drumuri importante,
este drumul nostru către atingerea cifrei de 930 km de drumuri judeţene asfaltate până la
sfârşitul mandatului pe care îl avem cu toţii până în 2012, şi ştiţi bine că avem aproximativ
450 de km modernizaţi şi asfaltaţi, până la 930 de km avem drum lung, dar iată că şi acesta
este un pas pe care trebuie să-l facem spre modernizarea reţelei de drumuri judeţene.
Repet, asistenţa tehnică a fost finanţată din bugetul Ministerului Dezvoltării şi Lucrărilor
Publice.
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerile de motive
prezentate.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte în şedinţa trecută, v-am rugat să
ţineţi cont de drumul care leagă Parincea de Năstăşeni - Poieni, pentru copii aceia care nu
pot merge la şcoală, că n-au cum să treacă pădurea cu dealul acela, din cauză că cele două
microbuze IVECO nu pot circula pe drumul acela desfundat.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da, domnule consilier, aceste proiecte de pe ordinea
de zi sunt cu totul altceva este o muncă de un an şi ceva. Discutăm de aceste proiecte şi
după aceea la punctul "Diverse" puteţi să mai ridicaţi odată problema care aţi ridicat-o
acum o săptămână că vă dau acelaşi răspuns. Dar acum vorbim de aceste 4 proiecte. Să
depăşim acest moment şi sigur că la punctul "Diverse" putem discuta şi de Champions
League.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Vreau să vă aduc aminte domnule preşedinte, că
dumneavoastră în răspuns mi-aţi spus aşa: Da, am reţinut! Şi dacă aţi reţinut, pentru
următoarele "Diverse", atunci nu o să mai ridic niciodată astfel de probleme. Eu înţeleg
prin răspunsul dumneavoastră că aţi reţinut şi cu proxima ocazie, când veniţi cu astfel de
probleme puneţi şi această problemă în discuţie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Când o să discutăm programul de investiţii pentru
anul 2009 vom discuta şi această poziţie. Acum este pur şi simplu…!
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♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Copii aceştia se duc anul acesta la şcoală, domnule
preşedinte!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Domnule consilier, nu faceţi cu mine demagogie
ieftină. Sunt mulţi copii în judeţul Bacău care în continuare nu se bucură de cele mai bune
condiţii. Dar mai sunt 500 de km de drum v-am spus. Şi nu sunt numai acei copii sunt
mulţi alţi copii în judeţul Bacău. Dar totul trebuie să facem etapizat şi în limita
posibilităţilor, pe care le oferă fondurile europene, fondurile guvernamentale şi bugetul
Consiliului judeţean. Nu spune nimeni că nu aveţi dreptate, dar trebuie să facem în limita
fondurilor disponibile.
♣ Dl Ichim Mihai consilier: Deci nu are nici o nuanţă politică.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce să aibă o nuanţă politică, domnule consilier? Eu vam supus atenţiei, şi dacă vreţi să aprobaţi bine, dacă nu, nu, 4 proiecte pe care încercăm
să le finanţăm prin programul operaţional regional. Atât şi nimic mai mult.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectele de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul 1 de la Diverse, şi se dă cuvântul domnului consilier Enăşoae
Petru pentru expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea Premiului de
Excelenţă a domnului George Genoiu.
◄

Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive
prezentată.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Am urmărit cu atenţie expunerea de motive, pe care
dealtfel am şi studiat-o. Consider că este o chestiune extraordinară, dar avem mulţi oameni
de cultură care sunt băcăuani, şi care au rămas aici, şi care, ar trebui trecuţi pe listă pentru
premiul de excelenţă. În acest sens propun consiliului să revedem această chestiune, să
vedem o listă completă, şi la următoarea întâlnire să supunem aprobării şi pe altii care
merită pe lângă domnul Genoiu. Deci haideţi să solicităm iniţiatorului să revadă, şi sunt
convins că domnul Enăşoae cunoaşte foarte bine oamenii de cultură. Mă gândesc acum la
profesorul Mitrea, la scriitorul Sergiu Adam, care ar merita acest premiu de excelenţă. Nu
vreau să punem în balanţă activitatea maestrului Genoiu şi a celorlaţi, cât au stat în Bacău.
Deci după părerea mea, zic că merită şi domnul Genoiu acest premiu de excelenţă, dar mai
sunt şi alţii care merită mult mai mult decât Genoiu.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Aş vrea să intervin.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Eu am înţeles că este o completare.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Nu completare, dar mi se pare inoportună această
intervenţie iar exemplele pe care le dă domnul Cautiş pot fi valabile. Dar vom discuta
altădată. Deocamdată discutăm, acest caz, această propunere care merită. Eventual când se
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va face o altă listă o să-l punem şi pe domnul Cautiş pe această listă ca să nu mai avem
discuţii din acest punct de vedere.
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: În domeniul cultural am fost 3 sau 4 ani director, alţii au
fost preşedinţi de cultură, mult mai mult şi sunt mai valoroşi decât mine în probleme
culturale. Aşa că nu vreau asta. Mulţumesc de intenţia dumneavoastră domnul consilier.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bun. Acum studiem doar acordarea acestei diplome,
domnului George Genoiu. Înţeleg că domnul profesor Cautiş a făcut două propuneri
pentru comisia de cultură, şi rog să le analizaţi. Sergiu Adam cred că merită atenţia
comisiei de cultură şi cred că şi profesorul Mitrea.
Nemaifiind observaţii, se supune aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată şi
se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt alte interpelări, propuneri, la punctul
Diverse? Vă rog!
♣ Dl Palăr Ionel, vicepreşedinte: Nu va fi un drept la replică, va fi o completare la
ceea ce a citit domnul Brăneanu. Eu nu aş face o declaraţie politică, aş considera o
inventariere foarte bine făcută de domnul Brăneanu, dar pentru acurateţea acestei informări
pe care aţi făcut-o dumneavoastră, aş vrea să mai aduc în atenţia dumneavoastră şi poate
completăm ceea ce aţi notat dumneavoastră acolo, că mandatul 2000-2004 şi 2004-2008, a
fost o anumită configuraţie în Consiliul judeţean şi m-aş referi aici mai cu seamă la
mandatul din 2004-2008, când s-au respectat întru totul, cu ghilimelele de rigoare aici, vă
rog frumos să semnalăm ghilimelele, s-a respectat configuraţia politică şi votul dat de
cetăţeni, şi au fost doi vicepreşedinţi ai unui singur partid. Consider că acum în 2008
întradevăr s-a făcut o reparaţie morală şi faptul că cei doi vicepreşedinţi sunt de la alte
două partide decât preşedintele, am început să intrăm pe acel drum al normalităţii. Pentru
a continua ceea ce aţi spus dumneavoastră, şi cred că este bine venită informarea
dumneavoastră, şi consiliile de administraţie actuale ar trebui să respecte actuala
configuraţie politică. De aceea cred că ar trebui să purcedem la a rezolva această problemă.
Mulţumesc frumos.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cu precizarea, că această configuraţie politică din
perioada 2004-2008 chiar nu diferă atât de mult faţă de ceea ce se preconizează 2008-2012.
Deci nu sunt diferenţe atât de însemnate.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, pentru că domnul consilier Brăneanu
a adus discuţia regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului judeţean,
dumneavoastră în mandatul trecut, aţi făcut vorbire să se revizuiască acest regulament, aţi
motivat ca să nu-l faceţi sau să nu-l facem cei care am făcut parte din mandatul trecut, iar
acum a venit timpul să revenim asupra acestui regulament şi să punem în operă
actualizarea regulamentului aşa cum doreşte configuraţia actuală a consiliului. Vă
mulţumesc.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Corect. Vă reamintesc că acel document a fost retras la
propunerea Partidului Democrat.
♣ Dl Bondor Silviu, consilier: Foarte scurt aş vrea să fiu domnule preşedinte. Frumos
spune domnul Brăneanu, aproape poetic, însă cred că, colegii din mandatul trecut, nu l-au
informat, că din cei 6 consilieri de la ATOP, ca să-i dau un exemplu strict matematic, nu a
putut să pătrundă nici un membru PD-L fost PD. Ori nu aveţi informaţii reale ori…! Neam supus majorităţii şi nu am făcut caz. Aproape că regret că nu aţi fost consilier să ne
luaţi apărarea în mandatul trecut. Mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Trebuie să constataţi domnule consilier Brăneanu, că
domnul Bondor a preluat sceptrul la grupul de consilieri PD-L. Şi să luaţi act de acest lucru
dar a dat un singur exemplu. Primul şi ultimul.
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, eu cred ca să curmăm odată
toate discuţiile astea, ar trebui totuşi, să trecem la discutarea regulamentului a ROF -ului de
funcţionare acestui Consiliu judeţean, pentru că noi funcţionăm pe un Regulament din
2003 sau 2004. Şi este cazul să punem acest regulament în acord cu legea să-l negociem
să-l discutăm şi să-l aducem spre aprobare. Cred că ar trebui făcut într-un timp cât mai
scurt.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da completarea domnului Ichim.Cu cea mai mare
plăcere. Numai să nu fiţi foarte ocupaţi în luna noiembrie.
♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Eu aş vrea să readuc în discuţie problema privind
ora de începere a şedinţelor. Ora 20,30 după părerea mea personală, cred că nu este o oră
favorabilă deciziilor înţelepte. Într-adevăr este benefic şi cred că este foarte important ca
să fim televizaţi şi să luăm contact cu băcăuanii, dar cred că cel mai important este să fim
lucizi, odihniţi, şi receptivi atunci când luăm deciziile. De aceea domnule preşedinte, vă
rog să supunem la vot ca ora de începere a acestor şedinţe să nu depăşească ora 16,00. Vă
mulţumesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Supuneţi la vot! Nu ştiu care este argumentaţia
dumneavoastră, nu am reţinut-o.
♣ Dl Ichim Mihai, consilier: Domnule preşedinte, doamna este din Comăneşti şi vine
iarna!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Când o să mergem la Comăneşti, o să ne întoarcem şi
noi la 20,30.
♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Nu ştiu dacă se pune aşa problema domnule
preşedinte. Eu nu am pus problema Comăneştiului, eu am pus problema orei de începere!
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ce se întâmplă la ora 20,30? Scade capacitatea
creierului?
♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Sigur că da. De ce nu? Nu credeţi?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu cred.
♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Eu mă trezesc la ora 6,00.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Doamna consilier, haideţi că nu vreau să fac cu
dumneavoastră o polemică pe acest subiect, am reţinut propunerea.
♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Mulţumesc.
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♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: În acelaşi timp ţin să constat că aşteptam la mapă din
partea consilierilor, continuarea sau supunerea aprobării proiectului "Ghiozdanul
şcolarului" doamnă consilier, nu ora de începere a şedinţei care vă deranjează pe
dumneavoastră. Eu cred că aţi avut timp de pe 22 septembrie până pe 15 octombrie, de la
ora 8 dimineaţa până la ora 16,00 când sunteţi în plenitudinea forţelor, să lucraţi la acest
proiect, "Ghiozdanul şcolarului" pe care l-am propus votului dumneavoastră şi pe care l-aţi
amânat pentru că nu ştiu ce trebuia intervenit pe el, şi nu găsesc nimic la mapă. Cred că ar
fi mai bine să ne gândim la proiecte care ţintesc 50 de mii de copii din judeţul Bacău decât
ne ţintesc pe noi personal 37 de consilieri.
♣ D-na Lucaş Mariana, consilier: Eu am adus în discuţie o problemă dacă
dumneavoastră veniţi şi aduceţi în discuţie altă problemă, eu zic să finalizăm prima
problemă şi pe urmă să trecem mai departe.
♣ Dl Danciu Marius, consilier: Domnule preşedinte eram de acord cu doamna
consilier Lucaş să supunem la vot ora de începere a şedinţelor şi să decidem prin vot
această problemă.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Convocarea o face preşedintele Consiliului judeţean,
domnule consilier!
♣ Dl Danciu Marius, consilier: Da dar putem vota.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Da puteţi vota, dar convocarea tot preşedintele
Consiliului judeţean o face! Convocarea o face preşedintele Consiliului judeţean.
Deocamdată nu am înregistrat reacţii atât de negative din partea băcăuanilor, cu excepţia
doamnei Lucaş şi a dumneavoastră. Vă mulţumesc frumos.
♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: Voiam să fac o precizare. Proiectul de hotărâre
"Ghiozdanul şcolarului," a fost discutat în comisie şi este gata.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi domnul inspector, aţi fost plecat din ţară sau de ce
nu l-aţi pus la mapă?
♣ Dl Cojocaru Ovidiu, consilier: Dar nu eu trebuia sa-l depun la mapă domnul
preşedinte?
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar cine? Că dumneavoastră aţi rămas ca un şef al
învăţământului să completaţi acest proiect şi să-l depuneţi să-i faceţi procedura. Vreţi să-l
preia cineva aşa din zbor şi să-l pună la mapă?
♣ Dl Brăneanu Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, într-adevăr s-a discutat am
stabilit toate datele respective şi a rămas să-l supunem la vot în luna noiembrie noi comisia
de cultură.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Deci comisia de cultură care trebuia să ne prezinte
acest proiect la ordinea de zi astăzi, este în următoarea componenţă: Dl Enăşoae Petru
preşedinte, dl Brăneanu Dumitru secretar, dl Cojocaru Ovidiu, dl Burghelea Iulian, d-na
Marchiş Ana, dl Amagde Robert şi dl Pricopie Gheorghe. Da. Dacă mai sunt alte
intervenţii?
♣ Dl Cautiş Vasile, consilier: Am mai discutat şi la şedinţa trecută despre spitalul de la
Moineşti, şi aţi spus că în două săptămâni să ne întâlnim să-l discutăm. Văd că nici pe
ordinea de zi nu este trecut. Haideţi să privim cu multă responsabilitate şi această
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problemă, şi de alt fel, toate problemele băcăuanilor. Rămân profund impresionat de
şedinţele care au fost cu toate că nu am o mare experienţă în calitate de consilier, dar am
rămas cu un gust amar. În această seară sincer mă bucură şi am observat, o anumită
responsabilitate şi chiar maturitate. Asta înseamnă că de la o şedinţă la alta ştim să creştem
în adevăratul sens a calităţii noastre de consilieri. Vă mulţumesc stimaţi colegi şi să dea
Domnul să o ţinem tot aşa.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închisă şedinţa
din data de 15 octombrie 2008 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI

Dragoş BENEA

Elena Cătălina ZARĂ

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