CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 03 iulie 2008, în a treia şedinţă de constituire a
Consiliului Judeţean Bacău ales la 1 iunie 2008
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Bună ziua doamnelor si domnilor consilieri,
permiteţi să declar deschisă şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Bacău, ales la 1
iunie 2008, şi vă propun să începem această şedinţă prin ascultarea Imnului Naţional.
Asistenţa se ridică în picioare şi se ascultă Imnul Naţional.
Începe şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Bacău, ales la data de 1 iunie
2008. Se constată că toţi consilierii sunt prezenţi în sală. Domnul preşedinte Dragoş Benea
urează succes tuturor consilierilor în exercitarea noului mandat de consilier judeţean. De
asemenea este salutată şi prezenţa domnului prefect Claudiu Şerban la şedinţa de
constituire, precum şi a reprezentanţilor mass-media.
D-ra secretar Zară Elena-Cătălina înmânează certificatul doveditor al alegerilor,
domnilor consilieri care nu s-au prezentat la şedinţele precedente : dl Andronache Petru, dl
Avram Constantin, dl Belceanu Gheorghe, dl Bontaş Dumitru, dl Brăneanu Dumitru, d-na
Chelaru Oana Daniela, d-na Coşa Maricica Luminiţa, dl Creţu Aurel, dl Humulescu Vasile,
d-na Marchiş Ana, dl Pristavu Mihai, dl Romedea Gheorghe şi dl Tătaru Dan.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Aşa cum aţi luat cunoştinţă din convocator, se
propune ca această şedinţă să aibă următoarea ordine de zi:
1. Alegerea comisiei de validare.
2. Validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la 1 iunie 2008.
3. Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost
validate.
4. Constituirea Consiliului Judeţean Bacău.
5. Alegerea celor doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Bacău.
6. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău.
Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii la ordinea de zi prezentată.
Nefiind observaţii se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
► Se trece la punctul 1 din ordinea de zi - Alegerea comisiei de validare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Potrivit prevederilor art.892 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare, „pentru validarea mandatelor, consiliile judeţene aleg prin vot deschis, dintre
membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5
consilieri aleşi.”
Vă supun la vot propunerea să alegem în comisia de validare 4 consilieri, pentru a
respecta numărul partidelor care sunt în consiliul judeţean. Sunt observaţii? Este altă
propunere decât 4? Eu am formulat una.
Se propune ca în comisia de validare să fie aleşi 3 membri.
Se supune la vot propunerea de a fi aleşi 3 membri în comisia de validare
şi se aprobă cu 32 de voturi pentru şi 5 abţineri.
Vă rog să faceţi propuneri.
♣ Dl Bontaş Dumitru, consilier: Din partea grupului Partidului Social Democrat
propun pe doamna consilier Chelaru Oana.
♣ Dl Enăşoae Petru, consilier: Din partea grupului Partidului Naţional Liberal şi
Partidului Democrat - Liberal, propun pe domnişoara Stan Nadia, domnul Dogaru Silvestru
şi domnul Năstasă Claudiu. Eu am propus trei. Prin vot se va vedea care va fi ales.
Se supune la vot, prin vot deschis, propunerea ca doamna Chelaru Oana să facă parte
din comisia de validare şi se votează cu 16 voturi pentru şi 20 de voturi împotrivă. Nu s-a
întrunit numărul de voturi necesar ca doamna Chelaru Oana să poată face parte din comisia
de validare.
Se supune la vot, prin vot deschis, propunerea făcută de către domnul consilier
Enăşoae Petru.
Se supune la vot propunerea privind d-ra Stan Nadia şi se votează cu 19 voturi
pentru şi 17 voturi împotrivă. D-ra Stan Nadia va face parte din comisia de validare.
Se supune la vot propunerea privind dl Dogaru Silvestru şi se votează cu 19 voturi
pentru şi 17 împotrivă. Dl Dogaru Silvestru va face parte din comisia de validare.
Se supune la vot propunerea privind dl Năstasă Claudiu şi se votează cu 19 voturi
pentru şi 17 împotrivă. Dl Năstasă Claudiu va face parte din comisia de validare.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Cei trei membri trebuie să se reunească şi îşi vor
desemna un preşedinte şi un secretar. Componenţa comisiei de validare este următoarea:
domnul Dogaru Silvestru este preşedinte, domnişoara Stan Nadia secretar, iar domnul
Năstase Claudiu membru.
► Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi - Validarea mandatelor consilierilor
judeţeni aleşi la 1 iunie 2008.
♣ Dl preşedinte Benea Dragoş arată că, potrivit dispoziţiilor art.892 alin.(3) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, „comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui
consilier judeţean şi propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.”
(4) „Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeţean
numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea
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consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.”
Cunoscând aceste dispoziţii legale, comisia de validare se retrage împreună cu
secretarul judeţului, pentru a analiza dosarele cu rezultatele alegerilor din 1 iunie 2008, pe
baza cărora comisia va întocmi şi va prezenta un raport cu propuneri de validare sau
invalidare ale mandatelor consilierilor aleşi.
În perioada cât comisia de validare lucrează, se ia o pauză.
Se reiau lucrările în plen şi se dă cuvântul domnului consilier Dogaru Silvestru,
preşedintele comisiei de validare, pentru a prezenta raportul privind propunerile de validare
sau invalidare a mandatelor celor 36 consilieri.
♣ Dl Dogaru Silvestru, preşedintele comisiei de validare: Permiteţi-mi să citesc
raportul privind rezultatul verificării legalităţii mandatelor consilierilor judeţeni, aleşi la
data de 1 iunie 2008. (Se citeşte raportul)
După citirea raportului se procedează la validarea consilierilor judeţeni.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Validarea se face în ordine alfabetică, cu votul
deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă. Persoana al cărui mandat
este supus validării sau invalidării nu participă la vot. Voi citi din tabelul înmânat de
comisia de validare pe fiecare consilier, şi voi supune la vot validarea mandatului, care se
va face prin ridicare de mâini.
Dl Andronache Petru - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Avram Constantin - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Bandea Toma - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Belceanu Gheorghe - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Bondor Silviu - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Bontaş Dumitru - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Brăneanu Dumitru - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Cautiş Vasile - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
D-na Chelaru Oana Daniela - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Ciocan Nicolai - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
D-na Coşa Maricica Luminiţa - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Creţu Aurel - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Cucuian Cristian - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate
Dl Dogaru Gheorghe Silvestru - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Drăgănuţă Constantin - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Enăşoae Petru - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate
Dl Humulescu Vasile - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Lefter Ioan Silviu - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
D-na Lucaş Mariana - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
D-na Marchiş Ana - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
D-na Marcu Viorica - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
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Dl Mihăilă Petrică - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Miron Viorel - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Mironescu Adrian - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Miroşeanu Liviu - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Năstasă Claudiu Constantin - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Nicolcea Gelu Titel - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Nistor Vasile - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Palăr Ionel - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Popa Aron Ioan - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Pricopie Gheorghe - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Pristavu Mihai - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Romedea Gheorghe - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
D-ra Stan Nadia - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Şapcă Nicu - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Dl Tătaru Dan - se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.
Concluzia care s-a desprins în urma acestor verificări este aceea că alegerea celor 36
de candidaţi s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Au fost validate
mandatele tuturor celor 36 de consilieri judeţeni aleşi la 1 iunie 2008.
♣ Dl Chiriac Ioan : Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, eu am fost validat de
către Biroul Electoral Judeţean ca şi consilier judeţean, însă constat următoarele : comisia a
propus invalidarea, dar nu a şi motivat. Conform art.31 alin.(4) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „cele
două motive de invalidare sunt : fraudarea alegerilor şi neîndeplinirea condiţiilor de
eligibilitate”. Comisia ar trebui să-mi spună ce condiţii de eligibilitate nu îndeplinesc.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Rog preşedintele comisiei sau secretarul să
răspundă la interpelare.
♣ Dl Dogaru Silvestru, preşedintele comisiei de validare: Conform adreselor făcute
de către partidele politice, am să dau citire procesului verbal făcut de comisia de validare :
Proces verbal, încheiat astăzi 3 iulie 2008, în cadrul comisiei de validare legal
constituită, în şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Bacău. Astăzi, data de mai sus,
în comisia de validare am procedat la verificarea documentelor prin care au fost aleşi cei
36 de consilieri judeţeni la alegerile din 1 iunie 2008. Constat că s-au respectat prevederile
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Văzând adresa
nr.113 din 03.07.2008, înregistrată la Consiliul judeţean cu nr.6120 din 03.07.2008 din
partea Partidului Naţional Liberal , adresa nr.450/20.06.2008, înregistrată la Consiliul
judeţean cu nr.5619 din 20.06.2008 din partea Partidului Democrat - Liberal, (listă pe care
domnul Chiriac nu a fost regăsit), adresa nr.140 din 19.06.2008 înregistrată la Consiliul
Judeţean cu nr.5619 din 23.06 2008 şi adresa nr.5958 din 30.06.2008 din partea Partidului
Social Democrat, adresa nr.292/18.06.2008, înregistrată la Consiliul Judeţean cu
nr.5619/23.06.2008 din partea Partidului Conservator. S-a constatat că au fost respectate
dispoziţiile legale şi că nu au fost încălcate condiţiile de eligibilitate, fapt pentru care s-a
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hotărât să propunem validarea celor 36 de consilieri, conform raportului anexat. Domnul
Chiriac nu a fost regăsit pe lista de consilieri judeţeni, conform adresei din partea
Partidului Democrat - Liberal. Îl rugăm pe domnul Chiriac să rezolve problema cu Partidul
Democrat - Liberal.
♣ Dl Chiriac Ioan : Dacă îmi este permis, Hotărârea Biroului Electoral Central
precizează foarte clar „partidele politice trimit o adresă, dacă respectivul este sau nu
membru de partid”. Dacă există o astfel de adresă, atunci eu vă cer scuze, dacă nu, voi
ataca în instanţa de contencios decizia, în termen de 5 zile.
♣ Dl Dogaru Silvestru, preşedintele comisiei de validare: Adresa se află la dosar.
► Se trece la punctul 3 din ordinea de zi - Depunerea jurământului de către
consilierii ale căror mandate au fost validate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Ţin să precizez că despre validarea sau invalidarea
mandatului domnului Chiriac, probabil că această comisie va răspunde în faţa instanţei.
Noi am votat pe domnul supleant Mihăilă Petrică, bazându-ne pe procesul verbal şi
raportul comisiei.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Revenim la depunerea jurământului. Aşa cum
stabileşte art.90 raportat la art.32 din Legea administraţiei publice nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consilierii judeţeni ale căror
mandate au fost validate depun jurământul în faţa consiliului judeţean. Consilierii judeţeni
care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. Jurământul poate
fi depus şi fără formulă religioasă.” Procedura depunerii jurământului va fi următoarea:
voi da citire textului jurământului - timp în care întreaga asistenţă se ridică - după care voi
striga pe fiecare consilier în ordinea alfabetică. Cel ce îşi aude numele se prezintă în faţă şi
cu mâna pe Constituţie şi/sau Biblie va pronunţa cuvântul „JUR” şi va semna textul
jurământului.
Asistenţa se ridică, se dă citire textului jurământului, apoi asistenţa se aşează.
Se depune jurământul de către fiecare consilier în parte.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: având în vedere că au depus jurământul toţi
consilierii judeţeni validaţi, în conformitate cu dispoziţiile art.90 raportat la art.34 alin.(2)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, CONSTAT ÎNDEPLINITE CONDIŢIILE LEGALE PENTRU
CA NOUL CONSILIU JUDEŢEAN SĂ FIE CONSTITUIT.
Conform art.88 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliul judeţean ales în
conformitate cu prevederile legii se completează cu preşedintele consiliului judeţean, care
are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia”.
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► Se trece la punctul 4 din ordinea de zi - Constituirea Consiliului Judeţean
Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Potrivit art.90 raportat la art.34 alin.(2), teza finală,
„Constituirea consiliului judeţean se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii
consilierilor judeţeni validaţi”.
În acest sens supun spre aprobare Hotărârea privind constatarea constituirii
Consiliului Judeţean Bacău. Hotărârea se aprobă cu unanimitate de voturi.
În acest moment a încetat mandatul vechiului Consiliu judeţean.
► Se trece la punctul 5 din ordinea de zi - Alegerea celor doi vicepreşedinţi ai
Consiliului Judeţean Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: arată că, potrivit art.101 alin.(1) şi (2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, „Consiliul judeţean alege dintre membri săi 2 vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii se
aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie”.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru operaţiunile de tipărire a buletinelor de vot,
distribuirea acestora şi pentru numărarea voturilor, propun să fie aleasă o comisie formată
din consilieri ai fiecărui partid.
Dl consilier Bontaş Dumitru propune din partea PSD pe domnul consilier Tătaru
Dan.
Dl consilier Palăr Ionel propune din partea PNL şi PD-L pe domnii consilieri Miron
Viorel şi Miroşeanu Liviu şi pe doamna consilier Marcu Viorica.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Înseamnă că mărim comisia la 5 membri.
Dl consilier Avram Constantin propune din partea PC pe doamna Coşa Maricica.
Se supun la vot toate propunerile şi se aprobă în unanimitate.
Dl preşedinte anunţă că această comisie va funcţiona pe întreaga durată a
mandatului, iar membrii ei nu vor putea candida la funcţia de vicepreşedinte.
Este expusă procedura de alegere a vicepreşedinţilor şi sunt consultaţi consilierii
dacă au observaţii la cele prezentate.
Nefiind observaţii, se supune la vot procedura propusă, care se aprobă în
unanimitate.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte propun ca buletinele de vot
să fie date concomitent, nu cred că trebuie să luăm la rând, pe fiecare consilier judeţean.
Deci legea specifică ori concomitent, ori succesiv şi zic că putem primi buletinele
concomitent.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: La ce vă referiţi ? La distribuirea buletinelor ?
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♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: La alegerea vicepreşedinţilor. Deci buletinele de
vot să fie date în sală la toţi consilierii judeţeni după care vor veni, vor vota şi vor pune
buletinele în urnă. Propun ca cei doi vicepreşedinţi să fie aleşi concomitent, nu succesiv.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Păi aşa am şi spus, concomitent adică în acelaşi
timp, pe acelaşi buletin.
Se trece la formularea propunerilor pentru funcţia de vicepreşedinte.
Dl consilier Bontaş Dumitru propune din partea PSD pe domnul consilier Brăneanu
Dumitru.
Dl Dogaru Silvestru propune din partea PNL pe domnul consilier Palăr Ionel.
Dl consilier Drăgănuţă Constantin propune din partea PD-L pe domnul consilier
Nistor Vasile.
Dl consilier Humulescu Vasile propune din partea PC pe domnul consilier Avram
Constantin.
Se trece la completarea buletinelor de vot.
♣ Dl Şerban Claudiu, Prefectul Judeţului Bacău: Dacă îmi permiteţi, legat de
procedură, vă aduc la cunoştinţă că înscrierea a mai mult de doi de „X” (două opţiuni) pe
buletinul de vot atrage nulitatea lui sau dacă buletinul nu este deloc completat, buletinul
este nul.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Dar se poate vota numai un singur candidat. Nu e
o sugestie, e pur şi simplu o precizare. Rugăm comisia de numărare a voturilor să meargă
la tipărirea buletinelor de vot, care vor fi semnate şi ştampilate.
Se trece la împărţirea buletinelor de vot, în ordine alfabetică, de către dl. preşedinte
Benea Dragoş şi apoi se trece la exercitarea votului.
După ce toţi consilierii şi-au exercitat votul, dl. preşedinte 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 dă cuvântul doamnei
consilier Marcu Viorica pentru a prezenta procesul-verbal al Comisiei de numărare a
voturilor şi rezultatul votului: domnul Palăr Ionel-21 voturi pentru, domnul Nistor Vasile20 voturi pentru, domnul Brăneanu Dumitru-17 voturi pentru şi Avram Constantin-16
voturi pentru.
În urma votării au fost declaraţi aleşi în funcţia de vicepreşedinţi, domnul Palăr
Ionel cu 21 de voturi pentru şi domnul Nistor Vasile cu 20 de voturi pentru.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Îi invit pe cei doi proaspăt aleşi vicepreşedinţi să
ia loc în stânga mea.
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► Se trece la punctul 6 din ordinea de zi - Organizarea comisiilor de specialitate
ale Consiliului Judeţean Bacău.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Potrivit art.98 raportat la art.54 alin.(1), (2) şi (3)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, „După constituire, consiliul judeţean îşi organizează comisii de
specialitate pe principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai comisiilor de
specialitate numai consilierii judeţeni. Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte
şi un secretar”.
Propun 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, administraţie publică şi apărarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
Se supune la vot numărul de comisii şi domeniile pe care acestea vor fi constituite.
Nefiind observaţii, se aprobă în unanimitate.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Pentru stabilirea componenţei nominale a
comisiilor, procedura este foarte complexă, de aceea ori luăm o pauză de consultări de 5
minute, ori propun amânarea acestui punct pentru şedinţa viitoare.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, nu contează ora înaintată,
propun să trecem la nominalizarea persoanelor în comisiile de specialitate. Dumneavoastră
aţi propus ca oră de şedinţă ora 1900, noi ne-am conformat, deci să continuăm şedinţa.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Supun la vot propunerea? Cine este pentru?
Sunt 20 de voturi pentru, deci s-a aprobat automat. Trecem la pregătirea buletinelor
de vot.
Avem 5 comisii de specialitate, rog nominalizările pentru fiecare comisie în parte.
Pentru Comisia nr.1
• Dl consilier Năstasă Claudiu face următoarele propuneri: d-na Marcu Viorica,
dl Ioan Silviu Lefter, dl Aron Popa Ion, dl Drăgănuţă Constantin.
• Dl preşedinte Benea Dragoş face următoarele propuneri: dl Belceanu
Gheorghe, dl Andronache Petru, dl Tătaru Dan.
• Dl consilier Avram Constantin face următoarea propunere: dl Humulescu
Vasile.
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Pentru Comisia nr.2
• Dl consilier Bondor Siviu face următoarele propuneri: dl Năstasă Claudiu, dl
Dogaru Silvestru, d-ra Stan Nadia, dl Şapcă Nicu, dl Cucuian Cristian.
• Dl preşedinte Benea Dragoş face următoarele propuneri: dl Romedea
Gheorghe, dl Bontaş Dumitru, dl Pristavu Mihai.
• Dl consilier Avram Constantin se autopropune.
Pentru Comisia nr.3
• Dl consilier Drăgănuţă Constantin face următoarele propuneri: dl Bondor
Silviu, d-na Lucaş Mariana, dl Mihăilă Petrică, dl Miron Viorel.
• Dl consilier Avram Constantin face următoarea propunere: d-na Coşa
Maricica.
• Dl preşedinte Benea Dragoş face următoarele propuneri: dl Creţu Aurel şi dl
Bandea Toma.
Pentru Comisia nr.4
• Dl consilier Dogaru Silvestru face următoarele propuneri: dl Enăşoae Petru, dl
Mironescu Adrian, dl Nicolcea Gelu-Titel, dl Miroşeanu Liviu, dl Pricopie
Gheorghe.
• Dl preşedinte Benea Dragoş face următoarele propuneri: d-na Marchiş Ana, dl
Brăneanu Dumitru, dl Cautiş Vasile.
Pentru Comisia nr.5
• Dl preşedinte Benea Dragoş face următoarele propuneri: d-na Chelaru Oana,
dl Ciocan Nicolai, dl Bontaş Dumitru, dl Tătaru Dan.
• Dl consilier Dogaru Silvestru îl propune pe dl Aron Popa Ion.
Se ia o scurtă pauză pentru completarea şi multiplicarea buletinelor de vot.
Se reia şedinţa cu propunerea doamnei Manea Mioara, director executiv la Instituţia
Prefectului - judeţul Bacău, de a vota persoanele cu vot deschis.
Se începe procedura de vot prin vot deschis şi domnul preşedinte supune la vot
fiecare consilier propus a face parte dintr-o comisie.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Problema este că nu se respectă legea şi nu se
votează prin vot secret şi de aceea mă abţin la toate propunerile.
♣ Dl Şerban Claudiu, Prefectul Judeţului Bacău: Supune-ţi la vot dacă se votează
aşa sau aşa.
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Nu am ce să supun la vot. Aici este lege. Supun la
vot împotriva legii?
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♣ Dl Palăr Ionel, vicepreşedinte: Dacă dumneavoastră consideraţi că nu este corectă
propunerea doamnei Manea, mergeţi pe varianta pe care juristul Consiliului judeţean o
formulează.
♣ D-ra Zară Elena Cătălina, secretar: Consiliul stabileşte ca unele hotărâri să fie
luate prin vot secret, nu să nu fie luate prin vot secret. Legea stabileşte că hotărârile cu
privire la persoane să fie votate prin vot secret.
♣ Dl Dogaru Silvestru, consilier: Domnule preşedinte, haide-ţi să trecem la vot
secret.
Se trece la exercitarea procedurii de vot prin vot secret.
Se revine, pentru ca dl preşedinte Benea Dragoş să anunţe rezultatul votului.
Pentru Comisia nr.1 au fost validaţi :
• Dl Drăgănuţă Constantin – 32 voturi pentru
• Dl Lefter Silviu – 30 voturi pentru
• D-na Marcu Viorica – 29 voturi pentru
• Dl Aron Popa Ion – 27 voturi pentru
Pentru Comisia nr.2 au fost validaţi :
• D-ra Stan Nadia – 31 voturi pentru
• Dl Năstasă Claudiu – 26 voturi pentru
• Dl Dogaru Silvestru – 26 voturi pentru
• Dl Şapcă Nicu – 26 voturi pentru
• Dl Cucuian Cristian – 26 voturi pentru
Pentru Comisia nr.3 au fost validaţi :
• Dl Miron Viorel – 30 voturi pentru
• Dl Bondor Silviu – 28 voturi pentru
• Dl Mihăilă Petrică – 27 voturi pentru
• D-na Lucaş Mariana – 27 voturi pentru
Pentru Comisia nr.4 au fost validaţi :
• Dl Pricopie Gheorghe – 30 voturi pentru
• Dl Miroşeanu Liviu – 24 voturi pentru
• Dl Enăşoae Petru – 23 voturi pentru
• Dl Mironescu Adrian – 23 voturi pentru
• Dl Nicolcea Gelu – 23 voturi pentru
Pentru Comisia nr.5 au fost validaţi :
• Dl Aron Popa Ion – 25 voturi pentru
• D-na Chelaru Oana – 20 voturi pentru
♣ Dl Benea Dragoş, preşedinte: Vă propun ca locurile care au rămas vacante pe
fiecare comisie să fie completate la prima şedinţă ordinară. O să mă consult cu domnii
vicepreşedinţi, luni la prima şedinţă de lucru, să vedem când ne putem întruni în şedinţă
10

ordinară. Eu aş vrea la finele săptămânii viitoare şi atunci vom completa locurile rămase
vacante în fiecare comisie, tot prin procedura votului secret. Propun să nu mai continuăm
în această seară completarea locurilor rămase vacante în fiecare comisie.
Se supune la vot propunerea şi se aprobă în unanimitate.
Nemaifiind alte intervenţii, domnul preşedinte Benea Dragoş declară închisă şedinţa
de constituire a Consiliului Judeţean din data de 03 iulie 2008, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dragoş BENEA
Elena Cătălina ZARĂ

G.O./ C.D./ 1 ex
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