CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi, 21 decembrie 2004, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Bacău
Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, prin Dispoziţia nr.248
din 16.12.2004 a preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău şi a fost adusă
la cunoştinţă publică prin presa locală şi afişare la sediul Consiliului
judeţean.
La şedinţă, din totalul de 37 de consilieri în funcţie, sunt prezenţi 33 de
consilieri judeţeni, absenţi motivat sunt domnii consilieri: Andronache
Petru, Palăr Ionel, Paraschivescu Andrei şi Bunea Cristian.
Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Preşedinte Benea Dragoş.
Domnul preşedinte prezintă spre aprobare următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare, din 25 nov.
2004;
2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea instituţiilor de asistenţă
socială pentru persoanele cu handicap din judeţul Bacău ca
structuri fără personalitate juridică sub autoritatea Consiliului
Judeţean Bacău;
3. Proiect de hotârâre privind infiinţarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi aprobarea componenţei
Comisiei pentru Protecţia Copilului a Consiliului Judeţean Bacău;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Bacău privind înfiinţarea Comisiei judeţene de expertiză
medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi, cu privire la
indemnizaţia de şedinţă.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor de şedinţă
pentru consilierii judeţeni din componenţa Consiliului Judeţean
Bacău;
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al
Consiliului Judeţean Bacău;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a instituţiilor publice aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Bacău;
9. Proiect de hotărâre privind preluarea în aparatul propriu de
specialitate al Consiliului Judeţean Bacău a unor posturi
contractuale de la Serviciul Public Judeţean de Drumuri;
10. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a subvenţiilor pentru finanţarea planurilor urbanistice
generale;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul
public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău
a obiectivului de investiţii ''Alimentare cu apă a localităţilor: Letea
Veche, Ruşi Ciutea, Siretu şi Holt la comuna Letea Veche'',
finanţat conform Hotărârii Guvernului nr.687/1997;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor eliberate de
Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului
''George Enescu în Constelaţia Muzicii Universale"- album de
ilustrate maxime - color inedite;
14. Raportul de activitate al Secretarului general al judeţului pe anul
2004;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului
''Seară de Crăciun pentru băcăuani'' din cadrul programului
manifestărilor culturale destinate sărbătorilor de iarnă;
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului judeţean pe anul 2004;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu şi a
bugetului judeţului pe anul 2005;
18. Diverse.
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La punctul "Diverse" s-au mai propus după publicarea ordinei de zi
următoarele proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind modul de finanţare a Centrului
judeţean de consultanţă agricolă Bacău;
2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public
Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
3. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului
judeţean Bacău către Uniunea Naţională a Consiliilor judeţene
din România;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări
de modernizare la Spitalul de Pediatrie Bacău.
Sunt consultaţi consilierii dacă au observaţii la ordinea de zi
prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în
unanimitate.
În continuare, se trece la primul punct din ordinea de zi şi se dă
cuvântul domnului Secretar general Traian Milon, pentru a supune spre
aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare.
D-l Milon Traian secretar general: Potrivit prevederilor art.43, alin.(6)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 ''înaintea fiecărei
şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor, în timp util, procesulverbal al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare.''
Având în vedere prevederile mai sus menţionate, rugăm pe dl. preşedinte
să supună la vot Procesul - verbal al şedinţei anterioare.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Supunem la vot procesul - verbal al
şedinţei anterioare. Acesta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Stelian Gherghelescu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind reorganizarea instituţiilor de
asistenţă socială pentru persoanele cu handicap din judeţul Bacău ca
structuri fără personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judeţean
Bacău.
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Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii dacă
au observaţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre care se
aprobă în unanimitate.
În continuare, se trece la punctul 3 din ordinea de zi şi se dă
cuvântul domnului director executiv Stelian Gherghelescu pentru a
prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind înfiinţarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Dacă doreşte cineva să ia cuvântul.
D-l Bontaş Dumitru, consilier: Domnule preşedinte, în comisia
noastră s-a propus ca la art.9 să realizăm o modificare, în sensul includerii
în Colegiul director a cel puţin doi membri din comisia noastră şi să-l
menţinem în continuare pe dl. Pricope Corneliu, care a fost propus de
dumneavoastră, şi în locul domnilor Bondor Silviu şi Vintilă Cristian, pe
doamna Chelaru Oana şi doamna Şova - Gâţu Elena. La art.10 propunem
introducerea alin.4 şi să acordăm funcţia de director general adjunct cu
probleme de protecţia copilului până la organizarea concursului, domnului
Bârlădeanu Sorin, care este acum director adjunct la direcţia respectivă, de
ce, pentru că în organigramă este prevăzut acest post şi noi, în textul
hotărârii nu am nominalizat pe cineva în această funcţie. De asemenea, la
alin.3 vă propunem să delegăm, până la organizarea concursului un
specialist cu studii superioare licenţiat în domeniul ştiinţelor economice,
pentru că d-na Floricică Monica Mariana încă nu a finalizat ciclul de
pregătire de studii superioare şi vă delegăm pe dumneavoastră să
nominalizaţi o persoană din cadrul celor două direcţii care fuzionează şi
care are diplomă
în domeniul ştiinţelor economice. Acestea sunt
propunerile noastre.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Mai doreşte cinevă să intervină?
Nemaifiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre, cu
amendamentele prezentate de domnul consilier Bontaş Dumitru şi se
aprobă cu majoritate de voturi: (27 de voturi pentru şi 6 abţineri, respectiv
d-l Bondor Silviu, d-l Pricopie Gheorghe, d-l Olaru Neculai, d-l Chiriac Ioan,
d-l Drăgănuţă Constantin şi d-l Şerban Claudiu).
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Stelian Gherghelescu pentru a prezenta expunerea de
motive şi proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi aprobarea componenţei
Comisiei pentru Protecţia Copilului a Consiliului Judeţean Bacău.
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D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Dacă doreşte cineva să intervină?
D-l. Bontaş Dumitru, consilier: La art.3
vă propunem un
amendament şi anume: în locul formulării de acum, să folosim următoarea
formulare: "Conducerea comisiei aprobate la art.1 se exercită şi în situaţia
realizării prin delegare a atribuţiunilor funcţiilor până la ocuparea prin
concurs a funcţiei de director general al Direcţiei pentru Protecţia Copilului
şi pentru Protecţie socială". Acum pentru această perioadă de interimat pe
lângă dl. secretar general al judeţului care este nominalizat la funcţia de
preşedinte, conform legii, este şi dl. Braşoveanu Sorin care ocupă după
şedinţa de astăzi prin delegare funcţia de director general şi vă propunem
această corecţie pentru o mai mare claritate în legătură cu această
delegare.
D-l. Dragoş Benea, preşedinte: Mai doreşte cineva să intervină?
D-l. Jugănaru Mircea, consilier:Complementar la această hotărâre
cred că ar trebui să iniţiem un parteneriat mai puternic cu biserica ;
personal sunt implicat în două proiecte de protecţia copilului din nefericire
în judeţele Neamţ şi Vaslui şi cred că implicarea lor aici ne-ar aduce mult,
mult mai multe câştiguri şi nouă şi celor care au nevoie de acest ajutor.
D-l Dragoş
dumneavoastră.

Benea,

preşedinte:

Am

reţinut

propunerea

D-l. Dragoş Benea, preşedinte: Supun la vot proiectul de hotărâre în
forma prezentată cu amendamentele propuse de domnul Bontaş Dumitru
care sunt şi ale comisiei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
În continuare se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului director executiv Stelian Gherghelescu pentru a prezenta
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău privind înfiinţarea Comisiei judeţene de
expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi cu privire la
indemnizaţia de şedinţă.
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 care se aprobă
în unanimitate.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Stelian Gherghelescu pentru a prezenta expunerea de
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motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor de şedinţă
pentru consilierii judeţeni din componenţa 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 şi se aprobă în
unanimitate.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului
director executiv Stelian Gherghelescu pentru a prezenta expunerea de
motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului
Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii judeţeni
dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă
în unanimitate.
În continuare se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi şi se dă
cuvântul domnului director executiv Stelian Gherghelescu pentru a
prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiilor 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 care este
aprobat în unanimitate.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul
domnului director executiv Stelian Gherghelescu pentru a prezenta
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind preluarea în aparatul
propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău a unor posturi
contractuale de la Serviciul Public Judeţean de Drumuri.
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 şi se aprobă
în unanimitate.
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În continuare se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi şi se dă
cuvântul doamnei director executiv Cornelia Gireadă pentru a prezenta
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a subvenţiilor pentru finanţarea planurilor
urbanistice generale.
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 şi se aprobă
în unanimitate.
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director executiv Cornelia Gireadă pentru a prezenta expunerea
de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul
public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău a
obiectivului de investiţii ''Alimentare cu apă a localităţilor: Letea Veche,
Ruşi Ciutea, Siretu şi Holt la comuna Letea Veche'', finanţat conform
Hotărârii Guvernului nr.687/1997.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii
judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive prezentate.
D-l Lache Ion, consilier: Personal, faptul că singura alimentare cu
apă este preluată de Consiliul judeţean, consider că este un lucru foarte
bun; aş vrea să ştiu dacă şi celelalte sisteme de alimentare cu apă care
sunt definitivate şi finalizate sunt în administrarea Consiliului judeţean şi
dacă nu sunt, de ce nu sunt?
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Noi preluăm numai ce este finalizat,
ce nu este finalizat şi nu va fi finalizat nu preluăm.Noi am preluat celelalte
sisteme care sunt deja finalizate. Noi preluăm ce este finanţat şi confirmat
prin 687. Atât.
Dacă mai sunt nelămuriri?
Nemaifiind alte observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se
aprobă în unanimitate.
În continuare se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi şi se dă
cuvântul doamnei director executiv Cornelia Gireadă pentru a prezenta
expunerea de motive şi proiectul 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 cu privire la expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre prezentate.
Nefiind observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă
în unanimitate.
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director executiv Muraru Camelia pentru a prezenta expunerea
de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului
''George Enescu în Constelaţia Muzicii Universale''- album de ilustrate
maxime-color inedite.
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 Mihăilă Petru, consilier:Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
personal salut această iniţiativă . În comisie noi am discutat şi în
unanimitate am fost de acord; au fost mici observaţii legate de cuantumul
sumei, una peste alta eu zic că pentru valoarea marelui compozitor George
Enescu orice sumă este prea mică. Mă folosesc de această ocazie şi aş
vrea să vă propun ca asemenea acţiuni să aibă loc şi în anul 2005
gândindu-mă şi cunoscând personal oameni care fac sacrificii deosebite
pentru a susţine activităţi culturale. Concret mă gândesc la Ansamblul
vocal-instrumental"Zeletinul" din Podu Turcului care prin dibăcia şi ambiţia
profesorului Nicolae Popa, a obţinut numeroase premii naţionale. Vreau să
vă spun că numai în luna decembrie a avut pe Etno TV patru apariţii a câte
40 - 45 de minute. Eu zic că activitatea domnului profesor şi a ansamblului
face cinste atât comunităţii de pe valea Zeletinului cât şi judeţului Bacău,
asta în condiţiile în care comunitatea din Podu Turcului, primăriile,'' îmi
pare rău că spun lucrul acesta,'' primăriile nu prea sunt sensibile la
rezultatele excepţionale pe care le are ansamblul de 30 de ani de când a
fost înfiinţat de către domnul profesor Nicolae Popa. Acum şapte ani, să fac
o mică paranteză, ca să vă spun exact, ce nedreptăţi i s-au întâmplat
domului profesor - au fost evacuaţi din căminul cultural unde a ocupat
funcţia de director. Actualmente face repeţiţii pe unde poate; în căminul
cultural de şapte ani de zile se fac discoteci. Am avut o iniţiativă la Consiliul
local al comunei Podu Turcului la şedinţa din septembrie, unde a fost
prezentă şi doamna vicepreşedinte Bogea; ni s-a promis şi toţi consilierii au
fost de acord, dar nici în ziua de azi nu s-a rezolvat această problemă. Asta
e o situaţie pe care probabil o s-o rezolvăm împreună cu Primăria şi
Consiliul local. Rugămintea mea era ca în 2005 când Ansamblul împlineşte
30 de ani de activitate, (activitate pe care a susţinut-o în principal domnul
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profesor, dumnealui l-a înfiinţat şi dumnealui se încăpăţânează încă să
lucreze aşa în condiţiile în care le ştim, bugetul de austeritate, în condiţiile
în care aproape nimeni nu-l sprijină pe lângă activitatea pe care o face
sâmbăta, duminica în afara orelor de program, are o muncă extraordinar de
grea în a căuta fonduri pentru deplasări, pentru că s-a deplasat şi la Iaşi şi
la Buhuşi, (probabil că domnul profesor Mitocariu ştie, cunoaşte activitatea
lui;) ca să nu reţin prea mult, să nu vă răpesc prea mult timp, aş propune
ca în 2005 când se aniversează 30 de ani de la înfiinţarea acestei formaţii
cu rezultate excepţionale,( nu am timp acuma să vă enumer câte premii I
au luat numai în 2004; de altfel ziarul "Deşteptarea" şi alte cotidiene din
Bacău au relevat foarte frumos activitatea domnului profesor.) şi v-aş ruga
ca în 2005 cu toată austeritatea bugetului pe care îl vom avea, să găsim o
modalitate de a sprijini această manifestare legată de aniversarea a 30 de
ani de activitate. Vă mulţumesc şi aş vrea să profit de ocazie, să
mulţumesc colegilor şi conducerii executive a Consiliului judeţean pentru
receptivitatea la iniţiativa pe care am avut-o în legătură cu drumul judeţean
Podu Turcului - Glăvăneşti. Vă mulţumesc în numele cetăţenilor, sunt
foarte încântaţi, au rămas şi miraţi, că ceea ce nu s-a făcut în 12 - 14 ani
de zile de când funcţionează Consiliul judeţean s-a reuşit totuşi acum când
prin bunăvoinţa noastră a tuturor şi mai ales a conducerii executive a
Consiliului judeţean şi exprimăm speranţa ca în anul 2005 acel drum să fie
asfaltat cu prioritate. În final, pentru că suntem în febra sărbătorilor de iarnă
aş vrea să transmit tuturor colegilor, aparatului administrativ al Consiliului
judeţean, oamenilor din mass-media, practic tuturor locuitorilor judeţului
Bacău "Sărbători fericite şi La mulţi ani". Vă multumesc.
D-l. Dragoş Benea, preşedinte: Mulţumesc pentru aprecierile făcute
vis a vis de porţiunea de drum Podu Turcului - Glăvăneşti, iar domnul
vicepreşedinte Mitocariu va răspunde vis a vis de Ansamblul "Zeletinul".
D-l. Mitocariu Victor, vicepreşedinte: Faptul că în mapele fiecăruia
dintre noi se află inclus şi proiectul de realizarea acestui album văd că s-a
soldat cu expresia dumneavostră de eleganţă şi profesionalism, în
aprecierea acestui mare proiect, spun mare proiect pentru că albumul va fi
un album de reprezentare nu numai al nostru al Bacăului dar chiar şi a ţării,
el va fi considerat ca atare cât şi în Europa culturală mai ales că este vorba
de anul Enescu, la Bacău probabil se va reprezenta şi opera Oedip deci
este un ansamblu de manifestări, iar albumul nu este decât o realizare şi
totodată angajează Consiliul doar într-o parte de cheltuieli. După cum aţi
văzut, autorul proiectului, principalul autor, s-a obligat în a atrage sponsori,
în a atrage coparticipări la această cheltuială mare. În legătură cu dirijorul
de care pomeneaţi pe care noi îl cunoaştem foarte bine, personal îl cunosc,
ştiu câtă strădanie a depus el acolo în Podu Turcului ştiu că s-a lovit
adesea şi de unele optuzităţi, din păcate ştiu că a alergat şi pe la judeţ cu
ani în urmă, cred că merită mai mult şi trebuie să realizăm cu mai mulţi din
mai multe comune, noi în această perioadă (şi asta o spun domniilor
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voastre,) suntem într-o activitate de a pune în operă Legea 292 de
valorificare a căminelor culturale. Mulţi nu mai ştiu de aceste cămine, care
cunosc, doar discoteci şi câte ceva ce se mai face sau magazii, nu au unde
să se strângă nişte oameni acolo să ţină o şedinţă, să ţină o activitate; este
o adevărată degringoladă în unele locuri, de aceea sesizarea
dumneavostră nu priveşte doar o localitate, priveşte absolut toate
localităţile judeţului şi vă rog din toată inima să daţi o mână de ajutor să
schimbăm mentalităţile unor primari din unele comune care numai de
căminul cultural nu le arde să mai ştie, şi nu mai spun de biblioteca
comunală. Asta este problema, e bine că aţi deschis această perspectivă.
Noi prin Centrul nostru de îndrumare a culturii tradiţionale căutăm să
punem în operă chiar această lege care este dată expres anul trecut,
pentru valorificarea şi punerea în valoare a căminelor culturale.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Mai doreşte cineva să intervină pe
marginea punctului 13? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în
forma prezentată.
Nefiind alte observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şI se
aprobă în unanimitate.
D-l Benea Dragos, preşedinte: Trecem la punctul 14 de pe ordinea
de zi şi înainte de a da cuvântul domnului secretar Milon , am să vă
prezint un punct de vedere personal pentru a găsi o explicaţie la
introducerea acestui punct pe ordinea de zi după care voi da cuvântul
domnului secretar general.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici solicită întocmirea de către
conducătorul autorităţii administrative autonome judeţene a Raportului cu
referire la componentele raportului de activitate a secretarului general al
judeţului Bacău. În vederea întocmirii acestui raport trebuie să se ţină cont
de următoarele: secretarul general al judeţului face parte din categoria
înalţilor funcţionari publici, astfel cum este prevăzut în Legea nr.188/1999
privind Statutul Funcţionarilor Publici. Conform legislaţiei în materie privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici
constă în aprecierea pe baza raportului de activitate a înaltului funcţionar
public;
- a modului şi a gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite de către
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
- a modului de îndeplinire a obiectivelor şi a performanţelor obţinute
de structurile conduse;
-a propunerilor privind eficientizarea activităţii structurilor conduse fie
identificarea deficienţelor în activitate şi a modului de eliminare a acestora.
Conform fişei postului secretarul general al judeţului trebuie să aibă
următoarele abilităţi, calităţi şi aptitudini:
- grad ridicat de iniţiativă şi creativitate;
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- grad ridicat de a desfăşura activităţi complexe;
- grad ridicat de autonomie în acţiuni;
- capacitate ridicată de lucru în echipă şi independent;
- capacitate mare de atenţie, analiză şi sinteză;
- promptitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor;
- asumarea responsabilităţii;
- păstrarea confidenţialităţii;
- corectitudine şi fidelitate;
- abilităţi de comunicare scrisă şi orală;
- preocuparea pentru perfecţionarea pregătirii individuale.
Abilitatea în redactarea proiectelor de acte normative este o cerinţă
specifică a postului. Totodată secretarul general al judeţului trebuie să
gestioneze eficient resursele umane şi financiare, să administreze şi să
motiveze personalul, să medieze şi să gestioneze conflicte, să dea dovadă
de perseverenţă, obiectivitate şi imparţialitate.
Ca atribuţii, secretarului general i se reţin următorele:
- coordonarea compartimentului juridic, stare civilă, autoritate tutelară,
asistenţă socială, serviciul public comunitar de evidenţă a persoanei ,
comisia pentru protecţia copilului, Serviciul public specializat pentru
protecţia copilului conform regulamentului de organizare şi funcţionare,
normelor legale, hotărârilor Consiliului judeţean Bacău şi dispoziţiilor
preşedintelui acestuia;
participarea în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului judeţean;
analizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului judeţean şi asumarea
răspunderii pentru legalitatea acestora contrasemnând hotărârile pe care le
consideră legale;
- avizarea dispoziţiilor preşedintelui pentru legalitate, urmărirea rezolvării
corespondenţei în termenul legal;
- asigurarea îndeplinirii procedurilor de convocare a Consiliului judeţean şi
efectuarea lucrărilor de secretariat;
- pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului judeţean;
- asigurarea comunicării către autorităţile, instituţiile şi persoanele
interesate a actelor emise de Consiliul judeţean sau de preşedinte în
termenul legal.
- asigurarea aducerii la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu
caracter normativ.
- eliberarea de extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului
judeţean;
- legalizare de semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi
confirmarea autenticităţii actelor în condiţiile legii;
- coordonarea altor servicii ale aparatului propriu stabilite de preşedintele
consiliului judeţean;
- îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor secretarului general al
ministerului.
Motivat de faptul că personal sunt la început de mandat că doresc să
fac o apreciere cât mai obiectivă a performanţelor profesionale ale
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secretarului general al judeţului şi în vederea asigurării transparenţei, am
solicitat domnului secretar Traian Milon să prezinte în şedinţa Consiliului
judeţean, raportul de activitate pentru perioada 1 decembrie 2003 - 1
decembrie 2004. Pe baza acestui raport, ţinând cont de cerinţele actelor
normative anterior amintite şi luând în considerare atribuţiile legale ce-i
revin secretarului general al judeţului precum şi obiectivele stabilite pentru
perioada ce urmează a fi evaluată voi prezenta în proxima şedinţă raportul
de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale înaltului
funcţionar public. Faţă de cele prezentate, rog secretarul general al
judeţului Bacău să dea citire raportului de activitate.
D-l. Traian Milon, secretar general al judeţului dă citire raportului de
activitate.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Mulţumim domnului secretar; dacă
doreşte cineva să intervină.?
D-l Enăşoaie Petru, consilier: O sugestie aş vrea să fac, întrucât
raportul a fost foarte lung trebuia prezentată o sinteză. Ca să ascultăm o
conferinţă întreagă este prea mult, deci eu sugerez în viitor să prezinte o
sinteză de o pagină şi jumătate care să fie prezentată direct, iar raportul să
reflecte activitatea. Nu fac aprecieri asupra a ceea ce s-a realizat pentru că
sunt foarte multe realizări sunt şi minusuri dar fac această sugestie.
D-l Avram Constantin, consilier:Domnule preşedinte, am lecturat
acest raport; încercăm să primim informaţii şi vis a vis de activitatea
secretarului judeţului. Personal nu-mi amintesc de-a lungul mandatelor de
consilier judeţean pe care le am să fi prezentat sau să fi fost necesar să se
prezinte un astfel de raport, el este binevenit până la urmă. Problema e că
din punctul meu de vedere şi cunoscând cât de cât activitatea pe care o
desfăşoară un secretar general de judeţ aş califica acest raport şi
activitatea dumnealui ca fiind una bună şi calific activitatea domnului
secretar ca fiind bună, din două - trei motive esenţiale dintre care enumăr;
în primul rând şi în primul rând că e adevărat că de la preluarea funcţiei,
noi consilierii judeţeni primim cu regularitate documentaţiile ce vizează
tematica şedinţei de Consiliu judeţean, relaţiile, personal vorbesc în nume
personal, de câte ori am avut nelămuriri în cadrul juridic am găsit înţelegere
şi explicaţii pertinente din partea dumnealui la tot ceea ce eu am avut
nelămuriri faţă de o hotărâre sau alta şi nu în ultimul rând dar în cel mai
serios mod calific această activitate a dumnealui ca fiind bună pentru
simplul motiv că toate actele normative care au fost emise şi aprobate de
Consiliul judeţean până la această dată şi - au subliniat calitatea, prin faptul
că nu a fost nici o hotărâre de Consiliu judeţean atacată de Prefectură.
Pentru mine ca şi consilier judeţean, hai să spunem cu destulă experienţă
acest lucru este semnificativ şi îl doresc ca şi el să fie calificat ca fiind şi
determinant. De aceea vă rog elegant ca în aprecierea pe care o veţi face,
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la momentul când o veţi face,să luaţi notă de acest fapt, a faptului că nu am
avut nici o hotărâre atacată în contenciosul administrativ şi să ţineţi cont şi
de faptul că asupra aprecierii activităţii secretarului general va fi nevoie şi
de o hârtie administrativă; este o lege care face referire vis a vis de
transparenţa decizională parcă Legea 52 nu mai ştiu exact, motiv pentru
care vă rog să luaţi notă de acest punct de vedere şi să-l încadraţi într-o
apreciere pozitivă vis a vis de activitatea domnului secretar general. Vă
mulţumesc.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Mai doreşte cineva să intervină?
Înainte de a prezenta domnul secretar materialul v-am spus şi v-am
explicat că apariţia acestui punct pe ordinea de zi, am precizat că eu şi
colegii mei suntem la început de mandat am vrut să luăm la cunoştinţă
acest raport de activitate. El este un raport de activitate bun, supus
subiectivităţii, am cerut prezentarea acestui raport tocmai pentru a discuta
pe marginea acestui material. Cum am spus, în proxima şdinţă, în şedinţa
din luna ianuarie voi veni cu anumite inadvertenţe pe care le-am sesizat în
şase luni, pentru că au fost anumite erori pe care le-am îndreptat chiar noi
în şedinţa din luna trecută, una din ele o vom îndrepta chiar azi şi va trebui
să le punem în antiteză dacă doriţi. Este un raport de activitate bun dar
este lovit de subiectivitate şi vom lua anumite calificative după ce vom
analiza acest raport şi voi prezenta şi punctul de vedere al preşedintelui
Consiliului judeţean după şase luni de activitate.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte:Dacă nu mai sunt intervenţii?
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi şi doamna director
executiv Muraru Camelia prezentă expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului ''Seară de Crăciun pentru
băcăuani'' din cadrul programului manifestărilor culturale destinate
sărbătorilor de iarnă.
Sunt consultaţi preşedinţii Comisiilor de specialitate şi consilierii
judeţeni dacă au observaţii cu privire la expunerea de motive prezentată.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Dacă doreşte cineva să intervină?
D-l Juganaru Mircea, consilier: Aş vrea să facem din această
sărbătoare a Crăciunului o sărbătoare a bucuriei şi din acest punct de
vedere nu ştiu dacă este corect ca mai mult de jumătate din sumă să fie
cheltuită pentru un foc de artificii; dacă vrem întradevăr să păstrăm tradiţiile
şi militez pentru păstrarea tradiţiilor cred că utilitatea unui foc de artificii
este minimă. Deci aş propune ca acestei sume să-i găsim o utilizare
creştinească şi mai aproape de spiritul Crăciunului. Mulţumesc.
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D-l Benea Dragoş, preşedinte: Este un program în parteneriat cu
Primăria municipiului Bacău, practic ne-am împărţit dacă doriţi această
perioadă a anului. Consiliul judeţean a preluat seara de 24 decembrie şi
Primăria municipiului Bacău seara de 31 decembrie; se păstrează aceeaşi
structură numai finanţarea este diferită pentru fiecare manifestare. Dacă
dumneavoastră consideraţi că am greşit în alcătuirea acestui program veţi
vota în consecinţă. Este un program, repet la care am lucrat împreună cu
Primăria municipiului Bacău şi l-am făcut de comun acord.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte:Dacă mai sunt intervenţii?
Nefiind alte observaţii se supune la vot şi se aprobă cu majoritatea
de voturi (29 de voturi pentru,2 voturi împotrivă - d-l consilier Jugănaru
Mircea şi d-l consilier Rotaru Ion şi 2 abţineri - d-l consilier Avram
Constantin şi d-l consilier Olaru Neculai).
În continuare se trece la punctul 16 din ordinea de zi şi se dă
cuvântul doamnei director executiv Hăineală Olga pentru a prezenta
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al Consiliului judeţean pe anul 2004.
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
votează în unanimitate.

proiectul de hotărâre şi se

Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi şi se dă cuvântul
doamnei director executiv Hăineală Olga pentru a prezenta expunerea de
motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu şi a
bugetului judeţului pe anul 2005.
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 Mitocariu Victor, vicepreşedinte: Eu am să mă refer doar la
domeniul culturii, a instituţiilor de cultură. Făcând o comparaţie între
cheltuielile de capital şi cele de personal, nu se poate să nu remarcăm
faptul că instituţia noastră are o grijă consecventă pentru a face plata
salariilor celor care lucrează în domeniul culturii. Spun aceasta cu atât mai
mult cu cât m-a îndurerat mai mult zilele trecute faptul că prin anumite
zvonuri absolut răutăcioase se puneau în locul nostru anumite persoane să
întrebe ce vom face noi cu personalul bibliotecii, dacă-l mutăm acolo în
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parc nu cumva va trebui să disponibilizăm vreo jumătate din el. Uite că n-o
să-i disponibilizăm şi-i asigurăm pe aceia care au emis asemenea zvonuri
că avem grijă în continuare de personalul din cultură. Cu toate acestea nu
pot să nu remarc în acelaşi timp cu oarecare tristeţe faptul că pentru
achiziţionarea de carte la bibliotecă se alocă o sumă destul de modestă de
vreo 380 mililoane lei, în timp ce de exemplu pentru biblioteca din Oneşti
s-a alocat în acest an peste 800 de milioane. Aceasta îmi inspiră un anumit
gând pentru viitor, că se poate discuta într-o perspectivă mai mult sau mai
puţin îndepărtată cu autoritatea locală, ca vreo instituţie care se pretează
mai mult pentru comunitate, să treacă sub acea autoritate. Dar acest lucru
depăşeşte sfera discuţiei noastre de astăzi. Chiar într-un buget mai sever
cum este acesta aprobat de astăzi, mie mi se pare că raportul între ceea ce
face instituţia de cultură si plata salariilor este uriaş. La Filarmonică trec
peste 15 - 16 miliarde pentru salarii, iar ei vor face în planul care s-a dat
vreo 500 milioane lei. La Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii se vor
acorda pentru plata salariilor, peste 7 miliarde lei în timp ce ei vor face
venituri proprii minimal de 250 milioane, şi aşa mai departe. Deci este o
grijă pentru instituţiile de cultură şi eu mă angajez într-un fel sau altul cu
obrazul să discut şi cu ei să manifeste o mai mare grijă pentru sporirea
veniturilor proprii pentru că într-o perspectivă mai mult sau mai puţin
îndepărtată, cum spuneam, pătrunderea în Uniunea Europeană se va face
cu originalitatea culturii dar şi cu eficienţa celor care lucrează în domeniul
ei.
D-l Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt alte intervenţii?
D-l Chiriac Ioan, consilier: Stimaţi colegi, la o analiză succintă a
bugetului se constată o subfinanţare la toate capitolele, asta în condiţiile în
care n-au fost rectificări de buget majore în 2004 şi ne aşteptam la un
buget mai consistent. Noi nu avem aici posibilitatea să facem o analiză
detailată asupra modului în care s-au repartizat sumele de echilibrare.
Avem încredere în specialiştii Consiliului judeţean că s-a respectat
Ordonanţa de urgenţă nr.45/2003, în schimb vom verifica modul în care se
cheltuiesc aceste sume. Ceva rezerve am la repartizarea integrală a sumei
pentru drumurile judeţene şi drumurile locale şi spun asta pentru că am în
faţă o Hotărâre de Guvern nr.1735/25 oct.2004 privind alocarea unor sume
din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru asigurarea
cheltuielilor curente ale autorităţilor administraţiei publice locale. Prin
această Hotărâre de Guvern, 22 de comune din judeţul Bacău au primit
13,5 miliarde lei. Noi Consiliul judeţean n-am ştiut sau eu nu am ştiut
nimic până acum, că la nivel naţional prin această Hotărâre de Guvern
s-au alocat peste 1.000 de miliarde de lei. Ce m-a surprins pe mine este
faptul că din cele 22 de comune din judeţul Bacău care au primit între 500
şi 2,5 miliarde lei, 2,5 miliarde lei a primit comuna Nicolae Bălcescu pentru
asigurarea cheltuielilor, în condiţiile în care ştim cu toţii, comuna Nicolae
Bălcescu are venituri proprii destul de consistente. Aş vrea să vă întreb
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domnule preşedinte, care au fost criteriile după care s-a promovat această
Hotărâre de Guvern astfel încât numai aceste 22 de comune (nici una din
opoziţie) au fost pe această Hotărâre de Guvern? Mulţumesc.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Cu tot respectul vă răspund că
întrebarea ar trebui să o adresaţi celor care au luat această hotărâre. Nu
sunt eu responsabil de Hotărârea de Guvern şi de banii care au fost
înaintaţi acestor comune.
D-l. Chiriac Ioan, consilier: Domnule preşedinte Hotărârea de
Guvern s-a elaborat în baza unor propuneri judeţene. Nu cred că a hotărât
cineva aşa de la Bucureşti că dăm la Agăş, Bogdăneşti, Tg. Ocna,
Corbasca, Dofteana, Huruieşti (până la cele 22 de comune) - 1.000 de
miliarde lei .
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Are vreo legătură această discuţie
cu bugetul pe anul 2005 ?
D-l. Chiriac Ioan, consilier: Are! Înseamnă că nu s-a înţeles.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Nu , nu am înţeles.
D-l. Chiriac Ioan, consilier: Noi acuma respectăm litera legii,
respectiv Ordonanţa de urgenţă nr.45/2003; dăm echilibrat dar după aia
venim cu un sistem paralel de finanţare a primăriilor. Eu problema asta am
ridicat-o şi în şedinţa anterioară, o ridic şi acuma şi mă preocupă. Vreau să
vă spun domnule preşedinte că voi fi foarte atent la modul cum se
cheltuiesc banii. N-o să ridicăm probleme aici pentru 100 - 200 de milioane
lei, o să ne uităm la numerele mari, alea cu multe zerouri care se duc pe
diferite lucrări pe care noi Consiliul judeţean nu le stăpânim iar
dumneavoastră executivul le stăpâniţi.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Ne bucurăm că veţi urmări acest
lucru, cred că nu v-am înşelat aşteptările în ultimile şase luni, ce pot să vă
spun, dumneavoastră plecaţi de la prezumpţia de vinovăţie nu de
nevinovăţie, aşteptaţi să derulăm acest buget şi dacă veţi avea obiecţiuni,
veţi interveni pe parcurs. Deocamdată am spus şi public, nu este un buget
în măsură să mă mulţumească. Repartiţia banilor pe comune este una
destul de echilibrată şi s-a realizat în urma mai multor consultări cu primarii
comunelor şi cu o serie de consilieri judeţeni; este un buget care are zic eu
o presiune fără precedent, dar să nu greşesc, este primul an în care
lucrez la bugetul Consiliului judeţean. Este un buget care ar trebui să
susţină cel puţin patru obiective strategice pentru judeţul Bacău şi pentru
care ne-am pus de acord împreună. Mă refer la proiectul expoziţional, la
Parcul SCHI PARC Moldova, obiectivul turistic de la Tg. Ocna. Avem de
rambursat un credit, este un buget, în două cuvinte dacă doriţi, care nu ne
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satisface şi care are nişte presiuni fără precedent, iar vis a vis de
împărţirea banilor la comune zic eu că este una justă, echilibrată, ţine cont
de investiţiile în derulare, necesităţile stringente ale comunelor, de
programele pe care unii primari au reuşit să le atragă. Ca să vorbim acum
de banii care vor veni de la Guvern în 2005 şi care nu ştim cum vor fi
cheltuiţi zic eu că este prematur. Avem şase luni în care ceea ce am
aprobat în Consiliul judeţean s-a respectat, totul poate fi controlat, am
venit cu materiale de informare, nu văd motive de suspiciune asupra
acestor aspecte.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Dacă mai sunt alte intervenţii?
D-l Huluţă Ghiorghe, consilier: În primul rând aş vrea să mulţumesc
tuturor consilierilor Consiliului judeţean pentru anul 2004 în ceea ce
priveşte Spitalul de Urgenţă pentru care s-a alocat o sumă mulţumitoare
pentru început şi s-au realizat la Spitalul de Urgenţă multe lucruri bune ,
dar mai avem de făcut foarte multe lucruri, iar din bugetul pe anul viitor, 15
miliarde ar fi insuficient la câte trebuie făcute. Eu spun că pentru toată
lumea este o prioritate sănătatea judeţului Bacău şi să sperăm cu toţii că
dacă va fi o rectificare atunci să ne aplecăm mai mult şi spre această
prioritate.Vă mulţumesc şi vă urez "La mulţi ani!" cu ocazia sărbătorilor.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Multe capitole mai sunt de făcut şi
Spitalul sigur este o prioritate; suma este inferioară celei faţă de anul trecut
şi bugetul este inferior celui de anul trecut.Dacă mai sunt observaţii,
comentarii, opinii.
Nefiind alte observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se
votează în unanimitate.
La punctul 18 de pe ordinea de zi, "Diverse", sunt propuse spre
dezbatere patru proiecte de hotărâre.
a) Se dă cuvântul doamnei director executiv Hăineală Olga pentru a
prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modul de
finanţare a centrului judeţean de consultanţă agricolă 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 alte observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se
votează în unanimitate.
Se trece la punctul doi de la "Diverse".
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b) Se dă cuvântul domnului director executiv Stelian Gherghelescu
pentru a prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind
înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a
Persoanelor Bacău.
D-l. Dragoş Benea, preşedinte: Dacă doreşte cineva să intervină?
D-l Floroiu Ionel, consilier: Am sesizat că în materialul prezentat am
prins doar 2 miliarde lei. La ce se referă suma aceasta? La salariile
funcţionarilor de la starea civilă sau s-a avut în vedere şi ceilalţi 22 de
salariaţi?
D-na Hăineală, director executiv: Transferarea să va face cu buget
cu tot, aşa spune în lege. Noi am prins 2 miliarde pentru cheltuielile
materiale şi pentru asigurarea condiţiilor de realizat reparaţii la clădirea
nouă şi partea neacoperită a salariilor lor, deci în colaborare cu Poliţia am
coroborat bugetul lor cu bugetul nostru şi a ieşit un buget singur.
Nefiind alte observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se
votează în unanimitate.
D-ra Arvinte Codruţa, consilier: Domnule preşedinte, dacă-mi
permiteţi în data 25.11.2004 în cadrul şedinţei de comisie juridică (eram
numai eu şi domnul Cornel Pricope), cu o oră înainte de şedinţă am venit şi
am adus la cunoştinţă domnului secretar general lipsa, eroarea de fapt
lipsa a două nume: domnul Tătaru Dan şi Cornel Pricope de la pagina 5
din procesul verbal de constituire a Consiliului judeţean Bacău din 30 iunie
2004. Noi am adus la cunoştinţă şi deşi s-au făcut, materialele nu au fost
împăţite şi eu am fost pusă în imposibilitatea de a răspunde domnului
Chiriac care era foarte pornit, deşi dacă mi-aduc aminte cu asta a şi
început, dar ştiind că nici un consilier în afară de domnul Pricope nu avea
material rectificat, nu am putut să intervin.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Da este, un singur cuvânt , este
eroare.
D-ra Arvinte Codruţa, consilier: Da este o eroare, dar
dumneavoastră aţi semnat domnule preşedinte şi a semnat şi domnul
Traian Milon.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte:Este o notă întocmită de mine şi de
domnul secretar care nu a fost pusă la mapă, nu cunosc din ce motive şi aş
ruga dacă avem, d-ra Zară dacă aveţi materialul în copie xerox aş ruga să-l
împărţiţi la toţi consilierii.
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D-ra Arvinte Codruţa, consilier: Da, eu sper ca acest incident să nu
se mai repete şi să fiţi mai atent când semnaţi şi ce semnaţi.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Domnul secretar, pentru ce acest
material nu a fost supus atenţiei Consiliului judeţean?
D-l. Milon Traian, secretar general: Domnule preşedinte nu a fost la
mine nota, mi-aş fi dorit să o supun în discuţie dar nu a fost la mine.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Dar cine a semnat, nu am semnat
împreună acest material?
D-l. Milon Traian, secretar general: Ba da, eu am semnat-o şi am
predat-o serviciului juridic să v-o prezinte dumneavoastră şi de atunci nu
s-a mai întors la mine că aş fi pus-o imediat în mapă.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: N-a produs efecte, este o eroare pe
care o putem repara, e reparatorie dar este extrem de jenantă pentru
executivul Consiliului judeţean. Până reuşim să împărţim acest material,
propun să trecem, ca să discutăm în cunoştinţă de cauză; să trecem la
următorul punct de la "Diverse".
Se dă cuvântul doamnei Hăineală Olga, director executiv pentru a
prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind plata
cotizaţiei Consiliului judeţean Bacău către Uniunea Naţională a Consiliilor
judeţene din România.
Dl. Benea Dragoş, preşedinte: Dacă sunt observaţii? Dacă nu sunt,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate.
Constat că a fost împărţit procesul verbal. Dacă sunt discuţii vis a vis
de procesul verbal distribuit în sală.?
Nefiind observaţii se supune la vot procesul verbal şi se votează în
unanimitate.
Trecem la ultimul punct de la punctul "Diverse".
c) Se dă cuvântul doamnei director executiv Cornelia Gireadă pentru a
prezenta expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
executării unor lucrări de modernizare la Spitalul de Pediatrie 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 şi se
votează în unanimitate.
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D-l. Enăşoae Petru, consilier: În numele meu şi al Consiliului
judeţean, vreau să felicit toţi colegii cu ocazia sărbătorilor de iarnă a
Crăciunului cu prilejul Anului Nou şi fie ca Cel de sus să dea înţelepciune
tuturor, încât hotărârile ce vor fi adoptate să fie hotărâri care să reflecte
aşteptările cetăţenilor din judeţul Bacău. Vă felicit şi vă mulţumesc.
D-l. Benea Dragoş, preşedinte: Mai doreşte cineva să întervină?
În încheiere doresc să vă mulţumesc şi eu pentru colaborarea pe
care am avut-o în aceste şase luni din luna iulie şi până astăzi şi la
sfârşitul unui an foarte greu pentru fiecare dintre noi, cred că unul dintre
cei mai grei ani, pe care i-am avut în desfăşurarea activităţii în Consiliul
judeţean, vă doresc un sfârşit de an fericit, un an nou mai bun, mai bun
decât cel care a trecut, să dovedim aceeaşi maturitate politică şi vă invit la
un pahar de şampanie să aniversăm sosirea sărbătorilor. Vă mulţumesc
frumos.
Nemaifiind alte probleme, dl. preşedinte Benea Dragoş declară închise
lucrările şedinţei ordinare ale Consiliului Judeţean Bacău.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE
Dragos BENEA

SECRETAR GENERAL
Traian MILON
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