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ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI JUDETEAN BACĂU DIN DATA DE 28.07.2014 

 

Din totalul celor 37 de consilieri judeteni au fost prezenţi un număr de 33, absentand motivat domnul consiler Ganea Laurenţiu, domnul consilier 

Bostan Ionel Gabriel, domnul consilier Dascălu Ioan şi doamna consilier Coşa Maricica.  

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 28.07.2014 

- 33 0 Aprobat în unanimitate 

2)  Proiect de hotărâre privind validarea 

mandatului de consilier judeţean al 

domnului ŞOVA SORIN; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0  

3)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării a câte 10 acţiuni deţinute de 

către Judeţul Bacău la capitalul 

social al S.C. Compania Regională 

de Apă Bacău S.A. către unele 

unităţi administrativ-teritoriale; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat în unanimitate 

4)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici 

rezultaţi la faza de proiectare studiu 

de fezabilitate pentru obiectivul 

„Staţie de epurare a apelor uzate în 

municipiul Oneşti”;  

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat în unanimitate 

5)  Proiect de hotărâre privind aprobarea Dragos Benea, preşedinte 33 0 Aprobat în unanimitate 
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indicatorilor tehnico-economici 

rezultaţi la faza de proiectare Proiect 

tehnic + detalii de execuţie pentru 

obiectivul „Reţea canalizare nouă în 

cartierul Borzeşti, municipiul 

Oneşti”;  

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

6)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici rezultaţi 

la faza de proiectare documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 

obiectivul „Lucrări de intervenţie la 

clădirea Vivariului Bacău”; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat în unanimitate 

7)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general actualizat pentru 

proiectul „Sistemul integrat de 

management al deşeurilor solide în 

judeţul Bacău”; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat în unanimitate 

8)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport 

public de persoane prin curse regulate 

speciale; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat în unanimitate 

9)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie bugetară pe 

trimestrul II 2014 al Consiliului 

Judeţean Bacău; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat în unanimitate 

10)  Proiect de hotărâre privind stabilirea 

taxelor locale prevăzute de Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

aplicabile în anul 2015; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

27 6  Au votat „împotrivă”, domnii 

consilieri Drăgănuţă Constantin, 

Mihăilă Petrică, Enăşoae Petru, Şova 

Sorin, Ochenatu Eugen şi Bondor 
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Silviu. 

11)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

„Strategiei judeţene antidrog pentru 

perioada 2014-2020” şi a „Planului de 

acţiune pentru implementarea Strategiei 

judeţene antidrog în perioada 2014-

2016”; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat in unanimitate. 

12)  Proiect de hotărâre privind actualizarea 

Monografiei economico-militare a 

judeţului Bacău, adoptată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău 

nr.145 din 28.09.2012, modificată şi 

actualizată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Bacău nr.132 din 26.07.2013; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat in unanimitate. 

13)  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

transformării Reţelei de case de Tip 

Familial „Pietricica” Comăneşti în 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică „Pietricica” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Bacău; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat in unanimitate. 

14)  Raport privind stadiul derulării 

contractului de asociere dintre Judeţul 

Bacău şi Municipiul Oneşti în vederea 

realizării în comun a „Planului de 

investiţii prioritare necesare conformării 

cu Standardele impuse de UE 

referitoare la calitatea apei potabile şi 

tratarea apei uzate” prevăzut în etapa I a 

Master Planului Judeţului Bacău; 

Prezinta dna.Cornelia 

Gireadă – director 

executiv, Direcţia tehnic-

investiţii şi lucrări publice 

- - - 
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15)  Informare asupra eficienţei serviciului 

poliţienesc privind nivelul de asigurare 

a climatului de siguranţă publică şi a 

realizării indicatorilor de performanţă 

minimali recomandaţi în Planul 

Strategic, pe primele 6 luni ale anului 

2014; 

Prezintă: dna.Luminiţa 

Maricica Coşa – 

preşedintele 

A.T.O.P.Bacău 

- - - 

16)  Diverse     

15.1) Proiect de hotărâre privind trecerea unor 

terenuri aflate în domeniul public al 

judeţului Bacău din administrarea R.A. 

Aeroportul Internaţional „George 

Enescu” Bacău în administrarea R.A. 

„Administraţia română a serviciilor de 

trafic aerian” - ROMATSA; 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat in unanimitate. 

15.2) Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu al Consiliului 

Judeţean Bacău pe anul 2014. 

Dragos Benea, preşedinte 

al Consiliului Judeţean 

Bacău 

33 0 Aprobat in unanimitate. 

 


