CONSILIUL JUDETEAN BACAU

PROCES-VERBAL
încheiat în şedinţa de constituire a
Consiliului judeţean Bacău
ales la 6 iunie 2004, astăzi 30 iunie 2004

Dl.Milon Traian, secretarul general al judeţului, arată că la şedinţa de
constituire a Consiliului judeţean Bacău sunt prezenţi toţi cei 37 consilieri aleşi
la 6 iunie 2004.
Dl.Radu-Cătălin Mardare, prefectul judeţului Bacău, deschide şedinţa de
constituire a Consiliului judeţean Bacău şi propune să înceapă şedinţa de
constituire a Consiliului judeţean Bacău prin ascultarea imnului naţional.
Asistenţa se ridică în picioare.
În continuare, arată că, în conformitate cu dispoziţiile art.31 din Legea
administraţiei publice locale, “Constituirea consiliilor locale şi judeţene se face
în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea
consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către
prefect.”
În aplicarea dispoziţiilor de mai sus a fost emis Ordinul nr.144/21 iunie
2004 prin care s-a convocat Consiliului judeţean în şedinţă de constituire
pentru data de astăzi, convocare care a fost adusă la cunoştinţa consilierilor
prin invitaţiile trimise de secretarul general al judeţului.
Constată că toţi consilierii judeţeni declaraţi aleşi la 6 iunie 2004 au dat
curs convocării, fapt pentru care adresează sincerele dânsului aprecieri şi
urarea de succes în exercitarea mandatului de demnitar public pe care l-au
primit din partea alegătorilor.
Constatând că şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura
lucrările, aduce la cunoştinţă dispoziţiile art.32 al.(1) din Legea administraţiei
publice locale, potrivit cărora “Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse
de cel mai în vârstă consilier asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.”
Potrivit acestor dispoziţii, rezultă că onoarea de a conduce lucrările şedinţei
de constituire revine d-lui consilier Ciocan Niculai, născut la data de
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22.11.1930, pe care îl felicită, îi spune “La mulţi ani” şi îl invită să preia
conducerea şedinţei de constituire. De asemenea, rezultă că cei mai tineri doi
consilieri sunt domnii: Pocovnicu Constantin, născut la 11.04.1976 şi Benea
Dragoş, născut la data de 18.12.1975, pe care îi felicită şi îi invită să-l asiste
pe dl. Ciocan Niculai.
Dl.prefect Radu-Cătălin Mardare urează succes deplin şedinţei de
constituire a Consiliului judeţean Bacău.
În continuare, preia conducerea lucrărilor şedinţei de constituire dl.
Ciocan Niculai care arată că, fiind cel mai vârstnic dintre cei 37 consilieri,
legea îi acordă privilegiul de a conduce lucrările şedinţei de constituire a
Consiliului judeţean Bacău ales la 6 iunie 2004 şi mulţumeşte în numele
dânsului şi al domnilor consilieri domnului prefect Radu-Cătălin Mardare
pentru felicitările şi urările adresate la acest început de mandat şi transmite
cele mai sincere mulţumiri celor ce le-au acordat încrederea şi-i asigură că
nu-i vor dezamăgi.
Dl.preşedinte de şedinţă aduce la cunoştinţă că la şedinţă participă de
drept secretarul general al judeţului, dl.Traian Milon, şi în calitate de invitaţi:
dl.judecător Pavel Costică, preşedintele Biroului electoral judeţean, dl.
judecător Floarea Mihai, locţiitorul preşedintelui Biroului electoral judeţean,
reprezentanţi mass-media şi alţi invitaţi.
Dă cuvântul d-lui judecător Pavel Costică, preşedintele Biroului electoral
judeţean, pentru a înmâna fiecărui consilier CERTIFICATUL DOVEDITOR al
alegerii în această demnitate.
Dl.judecător Pavel Costică felicită pe toţi cei care au reuşit să obţintă
această funcţie de consilier judeţean şi, în baza Legii nr.67/2004, înmânează
certificatul fiecărui consilier.
În continuare, dl.preşedinte de şedinţă arată că trebuie, tot ca problemă
de procedură, stabilit caracterul şedinţei. Potrivit art.43 al.(1) din Legea
administraţiei publice locale „Şedinţele consiliului judeţean sunt publice, cu
excepţia cazurilor în care consilierii decid, cu majoritatea de voturi, ca acestea
să se desfăşoare cu uşile închise”. Propune ca şedinţa să fie publică pe toată
durata ei şi supune la vot propunerea. Nefiind observaţii, se aprobă în
unanimitate.
Aşa cum se prevede în ordinul prefectului, se propune ca şedinţa să
aibă următoarea ordine de zi:
1. Alegerea comisiei de validare.
2. Validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la 6 iunie 2004.
3. Depunerea jurământului de către consilieri.
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4. Alegerea preşedintelui şi a celor doi vicepreşedinţi ai consiliului
judeţean.
5. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean.
Dl.preşedinte de şedinţă consultă consilierii dacă sunt observaţii la
ordinea de zi prezentată. Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi, care
se aprobă în unanimitate.
Înainte de a intra în ordinea de zi adresează rugămintea doamnelor şi
domnilor consilieri şi doamnelor şi domnilor invitaţi, să evite părăsirea sălii de
şedinţe pe timpul dezbaterilor, precum şi discuţiile neorganizate, iar cine
doreşte să ia cuvântul să solicite acest lucru preşedintelui şedinţei. În timp ce
un consilier vorbeşte să nu fie întrerupt. Să se respecte statutul de aleşi locali.
Se trece la primul punct din ordinea de zi: alegerea comisiei de validare.
Dl.preşedinte de şedinţă arată că, potrivit prevederilor art.32 al.(2) din
Legea administraţiei publice locale: „Pentru validarea mandatelor, consiliile
locale aleg prin vot deschis dintre membrii lor pe întreaga durată a mandatului
o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri şi propune alegerea în
comisia de validare a 3 consilieri.
Dl.consilier Gheorghe Valeriu face propunerea ca această comisie să fie
formată din 5 consilieri, câte un reprezentant de la fiecare partid.
S-au făcut două propuneri.
Dl.preşedinte de şedinţă supune la vot prima propunere, pentru care
votează 19 consilieri. Supune la vot şi cea de a doua propunere, pentru care
votează 18 consilieri. Deci s-a aprobat comisia de validare formată din 3
persoane.
Dl.preşedinte de şedinţă întreabă cine doreşte să facă propuneri.
Dl.consilier Vintilă Cristian propune pe dl.consilier Bontaş Dumitru din
partea PSD. Se supune la vot propunerea şi se aprobă în unanimitate.
D-na consilier Arvinte Codruţa Claudia propune pe d-na consilier Bogea
Angela din partea PRM. Se supune la vot propunerea şi se aprobă în
unanimitate.
Dl.consilier Gheorghe Valeriu propune pe dl.consilier Pricopie Corneliu
din partea PNL. Se supune la vot propunerea şi se aprobă în unanimitate.
Au fost aleşi cei 3 membri ai comisiei de validare din rândul cărora
aceştia îşi vor desemna un preşedinte şi un secretar. Preşedinte a fost
desemnat dl.consilier Bontaş Dumitru şi secretar dl.consilier Pricopie
Corneliu.
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Se trece la punctul doi din ordinea de zi: „Validarea mandatelor
consilierilor judeţeni aleşi la 6 iunie 2004”.
Dl.preşedinte de şedinţă arată că, potrivit art.32 al.(3) din Lege,
„Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi
propune consiliului judeţean validarea sau invalidarea alegerilor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier
numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau
dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în
condiţiile legii privind alegerile locale.”
Cunoscând aceste dispoziţii legale, comisia de validare se retrage
împreună cu secretarul general al judeţului şi cu dl.preşedinte al Biroului
electoral judeţean, care va pune la dispoziţia Comisiei dosarele cu rezultatul
alegerilor din 6 iunie a.c., pe baza cărora comisia va întocmi şi va prezenta un
raport cu propuneri de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor aleşi.
În perioada cât comisia de validare lucrează se ia o pauză.
La reluarea lucrările în plen, dl.preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui
consilier Bontaş Dumitru, preşedintele comisiei de validare, pentru a prezenta
raportul privind propunerile de validare sau invalidare a mandatelor celor 37
consilieri.
După analiza raportului se procedează la validarea fiecărui mandat de
consilier.
Dl.preşedinte de şedinţă arată că, potrivit art.32 al.(5) din Legea
administraţiei publice locale: „Validarea sau invalidarea mandatelor se face în
ordine alfabetică cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.
Persoana al cărui mandat este supus validării sau invalidării nu participă la
vot” şi citeşte din tabelul înmânat de comisia de validare pe fiecare consilier şi
supune la vot validarea mandatului care se va face prin ridicare de mâini:
Dl.Andronache Petru – validat cu 36 voturi pentru
D-na Arvinte Codruţa Claudia – validată cu 36 voturi pentru
Dl.Avram Constantin – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Benea Dragoş Adrian – validat cu 36 voturi pentru
D-na Bogea Angela – validată cu 36 voturi pentru
Dl.Bondor Silviu – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Bontaş Dumitru – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Botez Mircea Silviu – validat cu 36 voturi pentru
D-na Chelaru Oana Daniela – validată cu 36 voturi pentru
Dl.Chiriac Ioan – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Ciocan Niculai – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Dogaru Silvestru – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Drăgănuţă Constantin – validat cu 36 voturi pentru
4

Dl.Enăşoae Petru – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Horoiu Ionel – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Gheorghe Valeriu – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Huluţă Gheorghe – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Iancu Dan – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Iştoc Petru – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Lache Ion – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Lefter Ioan Silviu – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Marian Ion – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Miron Viorel – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Mitocariu Victor – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Nistor Vasile – validat cu 35 voturi pentru şi 1 vot împotrivă
Dl.Olaru Neculai – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Palăr Ionel – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Paraschivescu Octav – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Pocovnicu Constantin – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Sechelariu Dumitru – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Şoşu Constantin – validat cu 36 voturi pentru
D-na Şova Gîţu Elena – validată cu 36 voturi pentru
Dl.Stavarache Romeo – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Vintilă Cristian – validat cu 36 voturi pentru
Dl.Vreme Valeriu – validat cu 36 voturi pentru
Au fost validate mandatele tuturor celor 37 consilieri judeţeni aleşi la 6
iunie a.c.
Se trece la punctul trei din ordinea de zi: „Depunerea jurământului de
către consilierii a căror mandate au fost validate”.
Dl.preşedinte de şedinţă arată că, potrivit art.34 al.(1) din Legea
administraţiei publice locale: „Consilierii a căror mandate au fost validate,
depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română:
Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor
judeţului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.
Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi
demisionaţi de drept. Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă”.
Dl.preşedinte de şedinţă arată că procedura depunerii jurământului va fi
următoarea: dl.consilier Benea Dragoş va da citire textului jurământului - timp
în care întreaga asistenţă se ridică - după care dânsul va striga pe fiecare
consilier în ordinea alfabetică. Acesta se prezintă în faţă şi cu mâna pe
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Constituţie şi pe Biblie va propunţa cuvântul „JUR” şi formula „Aşa să-mi ajute
Dumnezeu”, după care va semna textul jurământului.
Asistenţa se ridică şi dl.consilier Benea dă citire textului jurământului,
apoi asistenţa se aşează.
Se depune jurământul de fiecare consilier în parte.
Dl.preşedinte de şedinţă, având în vedere că au depus jurământul toţi
consilierilii în conformitate cu dispoziţiile art.36 din lege, declară Consiliul
judeţean Bacău legal constituit, şi în acest moment a încetat mandatul
vechiului Consiliu judeţean.
Se trece la punctul patru din ordinea de zi: „Alegerea preşedintelui şi
vicepreşedinţilor Consiliului judeţean”.
Dl.preşedinte de şedinţă arată că, potrivit art.113 al.(1) din Legea
administraţiei publice locale, „Consiliul judeţean alege dintre membrii săi pe
toată durata exercitării mandatului, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii
consilierilor în funcţie”.
Propune ca procedura de alegere a preşedintelui şi vicepreşedinţilor să
se desfăşoare în două etape: în prima etapă să fie ales preşedintele
consiliului judeţean şi în a doua etapă să fie aleşi cei doi vicepreşedinţi ai
consiliului judeţean. Supune la vot propunerea şi nefiind observaţii, se aprobă
în unanimitate.
Pentru prima etapă - alegerea preşedintelui consiliului judeţean –
dl.preşedinte de şedinţă prezintă procedura următoarea: alegerea se face prin
vot secret, există un buletin de vot pe care îl arată şi citeşte conţinutul;
propunerile pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean se fac de către
consilieri, în numele formaţiunii politice sau alianţei pe care o reprezintă; şi alţi
consilieri pot face propuneri, iar cei ce doresc pot chiar să se autopropună;
fiecare propunere va fi supusă dezbaterii în sensul că se solicită consilierilor
să se pronunţe dacă au observaţii la propunerea făcută şi se consultă
consilierul propus dacă acceptă candidatura; în situaţia în care nu sunt
observaţii şi candidatura este acceptată, propunerile vor fi înscrise pe
buletinul de vot în ordinea în care au fost făcute; dacă vor fi observaţii, se
ascultă motivarea acestor observaţii de către cel ce le-a făcut, se dă cuvântul
în apărare candidatului propus, după care se supune la vot propunerea şi
dacă întruneşte majoritatea celor prezenţi va fi înscrisă pe buletinul de vot;
după ce s-a încheiat etapa formulării propunerilor se tipăresc atâtea buletine
de vot câţi consilieri sunt, după care se va trece la exercitarea votului a cărei
procedură o va prezenta la momentul potrivit.
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Consultă consilierii dacă la cele prezentate au observaţii. Nefiind
observaţii, se supune la vot procedura propusă, care se aprobă în
unanimitate.
Pentru operaţiunile de tipărire a buletinelor de vot, distribuirea acestora
şi pentru numărarea voturilor, propune alegerea unei comisii formată din 3
consilieri.
Dl.consilier Gheorghe Valeriu propune ca din comisia de numărare a
voturilor să facă parte 5 consilieri, reprezentanţi ai fiecărui partid.
Dl.preşedinte de şedinţă supune la vot prima propunere pentru numărul
de 3 membri în comisie. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 18 împotrivă.
Apoi supune la vot cea de a doua propunere. Se aprobă cu 18 voturi
pentru şi 19 împotrivă.
Deci comisia de numărare a voturilor va fi formată din 3 consilieri.
Dl.preşedinte de şedinţă recomandă să se aibă în vedere că această
comisie va funcţiona pe întreaga perioadă a alegerii preşedintelui şi
vicepreşedinţilor şi, în concluzie, membrii acesteia nu vor putea fi candidaţi la
una din funcţiile respective şi precizează că această comisie se alege prin vot
deschis.
Dl.preşedinte de şedinţă arată că pe buletinele de vot se va aplica
ştampila Consiliului judeţean şi vor fi semnate de dânsul.
Dl.consilier Gheorghe Valeriu face propunerea ca aceste buletine de vot
să fie semnate de toţi cei 3 membri ai comisiei.
Se supune la vot prima propunere – 1 vot pentru şi 36 împotrivă
Se supune la vot a doua propunere – 36 voturi pentru şi 1 împotrivă
Dl.preşedinte de şedinţă întreabă cine doreşte să facă propuneri pentru
comisia de numărare a voturilor.
Dl.consilier Iancu Dan l-a propus pe dl.consilier Marian Ion.
Este întrebat dl.consilier Marian Ion dacă acceptă candidatura.
Se supune la vot propunerea şi se aprobă în unanimitate.
Dl.consilier Pocovnicu Constantin l-a propus pe dl.consilier Huluţă
Gheorghe.
Este întrebat dl.consilier Huluţă Gheorghe dacă acceptă candidatura.
Se supune la vot propunerea şi se aprobă în unanimitate.
Dl.consilier Chiriac Ion l-a propus pe dl.consilier Miron Viorel.
Este întrebat dl.consilier Miron Viorel dacă acceptă candidatura.
Se supune la vot propunerea şi se aprobă în unanimitate.
Au fost făcute cele trei propuneri, comisia urmează să-şi desemneze un
preşedinte.
Se trece la formularea propunerilor pentru funcţia de preşedinte al
consiliului judeţean şi pregătirea buletinelor de vot.
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Dl.consilier Paraschivescu Octav a propus pentru funcţia de preşedinte
al consiliului judeţean pe dl.consilier Benea Dragoş, reprezentant al PSD.
Dl.preşedinte de şedinţă întreabă pe dl.consilier Benea Dragoş dacă
acceptă candidatura.
Nefiind observaţii şi candidatura fiind acceptată, propunera este înscrisă
pe buletinul de vot la nr.1.
Dl.consilier Gheorghe Valeriu a propus pentru funcţia de preşedinte al
consiliului judeţean pe dl.consilier Chiriac Ion, reprezentant al PNL.
Dl.preşedinte de şedinţă întreabă pe dl.consilier Chiriac Ion dacă
acceptă candidatura.
Nefiind observaţii şi candidatura fiind acceptată, propunerea este
înscrisă pe buletinul de vot la nr.2.
Nemaifiind alte propuneri, se încheie buletinul de vot pe care au fost
înscrişi următorii candidaţi:
1. Benea Dragoş
2. Chiriac Ion
Dl.preşedinte de şedinţă roagă membrii Comisiei de numărare a
voturilor şi pe domnul secretar general Traian Milon să tipărească buletinele
de vot în atâtea exemplare câţi consilieri sunt prezenţi.
În acest timp se ia o scurtă pauză.
La reluarea lucrărilor, dl.preşedinte de şedinţă roagă pe domnul
preşedinte al Comisiei de numărare a voturilor să prezinte buletinele de vot
pentru a putea fi numărate şi verificate. Pentru a nu exista nici un dubiu cu
privire la corectitudinea buletinelor de vot, pe verso-ul fiecăruia se aplică
ştampila Consiliului judeţean şi semnăturile celor 3 membri ai comisiei.
Înainte de a împărţi buletinele de vot, dl.preşedinte de şedinţă a explicat
tehnica votării: fiecare consilier va primi câte un buletin de vot pe care îl
verifică dacă sunt înscrise corect propunerile şi dacă sunt ştampilate şi
semnate; exprimarea votului se face prin înscrierea semnului „X” la rubrica
opţiuni, în dreptul candidatului preferat; vor fi nule buletinele de vot care vor
avea înscrise mai mult de o opţiune, cele care nu vor avea nici o opţiune, cele
pe care opţiunea a fost exprimată altfel decât prin semnul „X” şi cele care nu
poartă semnătura şi ştampila pe verso; buletinele de vot se vor împărţi
fiecărui consilier în ordinea în care vor fi strigaţi de către preşedintele
Comisiei de numărare a voturilor; după exercitarea votului secret, buletinele
se introduc în urnă, care va fi ridicată de Comisia de numărare a voturilor şi
care se va retrage într-o încăpere alăturată pentru numărarea voturilor şi
întocmirea procesului verbal.
Dl.preşedinte de şedinţă întreabă dacă la ce s-a prezentat până în
prezent sunt observaţii.
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Dl.consilier Gheorghe Valeriu întreabă unde votează consilierii.
Dl.preşedinte de şedinţă arată că fiecare votează unde doreşte, fără
părăsirea sediului Consiliului judeţean.
Se trece la împărţirea buletinelor de vot, în ordine alfabetică, de către
preşedintele Comisiei de numărare a voturilor şi apoi se trece la exercitarea
votului.
După ce toţi consilierii şi-au exercitat votul, dl.preşedinte de şedinţă
roagă membrii Comisiei de numărare a voturilor să se retragă pentru a
efectua operaţiunea respectivă şi a întocmi procesul-verbal cu rezultatul
votării.
În acest timp se propune rămânerea în sală.
La revenirea Comisiei de numărare a voturilor, dl.preşedinte de şedinţă
dă cuvântul domnului consilier Marian Ion pentru a prezenta procesul-verbal
de numărare a voturilor.
Din cele prezentate, dl.preşedinte de şedinţă arată că prin vot secret
domnul consilier Benea Dragoş a fost ales în funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean Bacău, cu 19 voturi pentru şi 18 voturi împotrivă, fapt
pentru care îl felicită şi îi urează succes în realizarea mandatului încredinţat.
Având în vedere că s-a constituit Consiliul judeţean şi că s-a ales
preşedintele acestuia, potrivit art.108, alin.(1) din Lege, „şedinţele Consiliului
judeţean sunt conduse de către preşedinte”.
Pentru aceasta îl invită pe domnul preşedinte al Consiliului judeţean să
preia conducerea în continuare a lucrărilor şedinţei, iar preşedintele de
şedinţă şi cei doi asistenţi se retrag, mulţumind pentru modul în care au fost
ajutaţi să conducă până în prezent şedinţa.
Preşedintele Consiliului judeţean, dl.Benea Dragoş, mulţumeşte pentru
mandatul încredinţat PSD din care face parte, dar şi colegilor care nu i-au
acordat un vot favorabil şi arată că onoarea este o calitate pe care dacă ai
pierdut-o nu o mai poţi câştiga şi colegii dânsului au demonstrat că au onoare.
Crede că în continuare va face aceeaşi treabă bună pe care a făcut-o la
primăria municipiului pentru că rămâne la părerea că a făcut istorie. Promite
că va face acelaşi lucru şi pentru judeţul Bacău şi consideră că echipa care
l-a susţinut astăzi îl va susţine şi în continuare.
În continuare, se trece la alegerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean
şi dl.preşedinte arată că, potrivit art.113, alin.(1) din lege, trebuie aleşi, pe
toată durata mandatului Consiliului judeţean, 2 vicepreşedinţi.
De asemenea, arată că alegerea se face tot prin vot secret, pentru care
se va proceda astfel: pe buletinul de vot vor fi înscrise toate propunerile
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pentru cele două funcţii, după procedura folosită la propunerea candidaţilor
pentru preşedinte; după încheierea propunerilor, Comisia de numărare a
voturilor va tipări buletinele de vot, care la fel vor fi ştampilate şi semnate,
după care fiecare consilier va primi câte un buletin de vot; procedura de vot
este aceeaşi ca la alegerea preşedintelui, cu deosebirea că alegându-se doi
vicepreşedinţi, fiecare consilier va avea două opţiuni; vor fi considerate
buletine nule cele pe care vor fi făcute mai mult de două opţiuni, cele pe care
nu va exista nici o opţiune, cele pe care opţiunile au fost altfel exprimate de
cât prin semnul „X” şi cele care nu poartă pe verso ştampila şi semnătura.
Se trece la propuneri.
Dl.consilier Vintilă Cristian a propus pentru funcţia de vicepreşedinte pe
d-na consilier Bogea Angela.
Dl.preşedinte întreabă dacă d-na consilier Bogea Angela acceptă
candidatura.
Nefiind observaţii, propunerea este trecută pe buletinele de vot la nr.1.
D-na consilier Arvinte Codruţa Claudia propune pentru funcţia de
vicepreşedinte pe dl.consilier Mitocariu Victor.
Dl.preşedinte înteabă dacă dl.consilier Mitocariu Victor acceptă
candidatura.
Nefiind observaţii, propunerea este trecută pe buletinele de vot la nr.2.
Dl.preşedinte întreabă dacă mai sunt propuneri.
Dl.consilier Nistor Vasile felicită pe dl.Benea Dragoş că a fost ales
preşedintele Consiliului judeţean şi consideră ca din partea PNL, PD, PUR să
nu candideze nimeni ca vicepreşedinţi.
Dl.preşedinte roagă comisia de numărare a voturilor să tipărească
numărul de buletine de vot necesare, timp în care se ia o scurtă pauză.
La reluarea lucrările în plen preşedintele comisiei de numărare a
voturilor prezintă buletinele de vot pentru a fi ştampilate şi semnate; se
înmânează fiecărui consilier câte un buletin de vot; se trece la exercitarea
votului.
După încheierea votului Comisia se retrage pentru numărarea voturilor.
La revenirea comisiei preşedintele acesteia, dl.Marian Ion, prezintă
procesul-verbal cu rezultatul votării.
În urma votării au fost declaraţi aleşi: d-na consilier Bogea Angela cu 19
voturi pentru şi 18 voturi nule şi dl.consilier Mitocariu Victor cu 19 voturi pentru
şi 18 voturi nule.
Se trece la punctul cinci din ordinea de zi: "Constituirea comisiilor de
specialitate".
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Dl.preşedinte arată că, potrivit art.56 din Legea administraţiei publice
locale, „după constituire, Consiliul judeţean îşi organizează Comisii de
specialitate pe principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai comisiilor de
specialitate numai consilierii”.
Dl.preşedinte propune constituirea a 5 comisii de specialitate, pe
următoarele domenii de activitate:
- Comisia nr.1 – Dezvoltare economică, integrare europeană,
buget şi fiscalitate;
- Comisia nr.2 – Urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice
şi protecţia mediului;
- Comisia nr.3 – Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor
categorii de persoane;
- Comisia nr.4 – Cultură, educaţie, tineret şi sport;
- Comisia nr.5 – Juridică, ordine publică şi apărarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
Dl.preşedinte supune la vot numărul de comisii şi domeniile pe care se
vor constitui cele 5 comisii.
Nefiind observaţii, se aprobă în unanimitate.
Cu privire la stabilirea componenţei nominale a comisiilor de
specialitate, dl.preşedinte prezintă următoarele dispoziţii din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului judeţean Bacău: stabilirea
componenţei nominale a comisiilor de specialitate se face după aprobarea
numărului şi domeniilor de activitate în care acestea se organizează;
componenţa nominală a comisiilor de specialitate se face pe baza opţiunii
fiecărui consilier, ţinând cont, pe cât posibil, de profesia sau domeniul de
activitate al acestuia; un consilier poate face parte numai dintr-o comisie de
specialitate; preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului judeţean nu pot face
parte din comisiile de specialitate; o comisie de specialitate trebuie să fie
formată din cel puţin 5 membri.
Pentru a da fiecărui consilier posibilitatea să opteze în cunoştinţă de
cauză pentru comisia de specialitate din care să facă parte, dl.preşedinte
propune definitivarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate la
prima şedinţă a Consiliului judeţean şi supune la vot propunerea.
Nefiind observaţii, se aprobă în unanimitate.
D-na vicepreşedinte Bogea Angela a mulţumit echipei care a ales-o şi în
acelaşi timp va încerca să modifice această notă crâncenă care există în
momentul de faţă. Speră ca după terminarea alegerilor generale, fiecare să
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se aşeze pe treabă, să facă fiecare mai mult pentru cei care i-au ales şi speră
să rămână în continuare acelaşi om care a fost până acum.
Fiind epuizată ordinea de zi, dl.preşedinte declară închise lucrările
şedinţei de constituire a Consiliului judeţean Bacău, ales la 6 iunie 2004,
doreşte domnilor consilieri mult succes în activitate şi le mulţumeşte pentru
participare.

PREŞEDINTE,
Dragoş Benea

SECRETAR,
Traian Milon

30.06.2004
Dact.Coca C.
1 ex.
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