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ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI JUDETEAN BACĂU DIN DATA DE 01.09.2014 

 

Din totalul celor 37 de consilieri judeteni au fost prezenţi 33, absentand motivat domnii consilieri Ganea Laurenţiu, Bostan Ionel Gabriel, Drăgănuţă 

Constantin şi Bondor Silviu. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Benea Dragoş. 

Subiectele incluse pe Ordinea de zi au fost prezentate de domnul preşedinte Benea Dragoş şi supuse votului consilierilor, după cum urmează: 

Număr Titlu Iniţiator Voturi Observaţii 

Pentru Împotrivă 

1)  Aprobarea procesului verbal al şedinţei 

ordinare din data de 14.08.2014; 

- 33 0 Aprobat în unanimitate 

2)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Listei de investiţii prioritare în 

sectorul de apă şi apă uzată din 

judeţul Bacău, aferentă perioadei 

2014-2020, finanţată prin Programul 

Operaţional Sectorial „Mediu”; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat în unanimitate 

3)  Proiect de hotărăre privind aprobarea 

Studiului de oportunitate actualizat 

privind delegarea gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare şi a Actului Adiţional 

nr.18 la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat în unanimitate 

4)  Proiect de hotărăre privind aprobarea 

cofinanţării proiectului „Asistenţă 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

33 0 Aprobat în unanimitate 
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tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de 

finanţare şi a documentelor de atribuire 

pentru Programul Regional de 

Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Bacău, în perioada 

2014-2020”; 

Bacău 

5)  Proiect de hotărăre privind modificarea 

Hotărârii nr.144/2009 pentru aprobarea 

proiectului „Restaurarea şi valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural - 

OBSERVATORUL ASTRONOMIC 

VICTOR ANESTIN BACĂU” finanţat 

prin Programul Operaţional Regional 

2007-2013, a cofinanţării cheltuielilor 

eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi a 

documentaţiei tehnico-economice, 

modificată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean nr.39/24.02.2014; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat in unanimitate 

6)  Proiect de hotărăre privind aprobarea 

studiului de oportunitate şi a 

concesionării, prin licitaţie publică 

deschisă, cu oferte în plic sigilat, a 

terenului cu suprafaţa de 1.070 mp, aflat 

în domeniul public al Judeţului Bacău şi 

administrarea Regiei 

Autonome Aeroportul Internaţional 

„George Enescu” Bacău; 

Floroiu Ionel– 

vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat în unanimitate 

7)  Proiect de hotărăre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2014 al S.C. PARC INDUSTRIAL 

HIT SRL Hemeiuş; 

Dragos Benea – presedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat în unanimitate 
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8)  Diverse - - -  

8.1) Proiect de hotărâre privind preluarea de 

către Consiliul Judeţean Bacău a 

finanţării Şcolii Gimnaziale nr.7 Tîrgu 

Ocna; 

Ionel Floroiu– 

vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat in unanimitate 

 


