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Consilierii județeni au aprobat în ultima ședință de consiliu asocierea județului Bacău cu Asociația ”Camera de
Comerț și Industrie Româno-Germană” (A.H.K România) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Scopul
acestei asocieri presupune implicarea părților în participarea Regiunii Nord-Est ca expozant la Târgul Internațional
Expo-Real 2017 din München, organizat în perioada 4-6 octombrie 2017. Regiunea Nord-est va fi reprezentată de
ADR Nord-Est și cele 6 consilii județene (C.J. Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și C.J. Vaslui) și va beneficia de un
spațiu în cadrul standului României organizat de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană. Participarea
Regiunii Nord-Est la acest târg oferă, pe lângă vizibilitate și oportunitatea de a întâlni și interacționa cu investitori
privați și instituționali cu focus pe proiecte și investiții. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va coordona
participarea regiunii la Târgul Expozițional de Investiții din München, va prezenta avantajele și oportunitățile Regiunii
de Nord-est ca întreg și va stabili relații cu participanții și actorii implicați. Prin această participare, Consiliul
Județean Bacău va avea posibilitatea de a-și prezenta oferta investițională a județului, în cadrul standului României.
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Consilierii judeţeni au aprobat în ultima şedinţă parteneriatul judeţului Bacău cu Asociaţia „Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană” şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Scopul acestei asocieri presupune
implicarea părţilor în participarea Regiunii Nord-Est ca expozant la Târgul Internaţional Expo-Real 2017 din München,
organizat în perioada 4-6 octombrie 2017.<br />Regiunea Nord-est va fi reprezentată de ADR Nord-Est şi cele şase
consilii judeţene şi va beneficia de un spaţiu în cadrul standului României organizat de Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană. Participarea Regiunii Nord-Est la acest târg oferă, pe lângă vizibilitate, şi oportunitatea de a
întâlni şi interacţiona cu investitori privaţi şi instituţionali cu focus pe proiecte şi investiţii. Prin această participare, CJ
Bacău va avea posibilitatea de a-şi prezenta oferta investiţională. Ciprian NEDELCU
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Implinirea a 20 de ani de parteneriat cu regiunea Schwaben va costa județul 82.000 de lei, Forumul economic de la
Krynica – Polonia va costa 60.646 de lei, iar participarea la Târgul Expo-Real de la Munchen, 86.052 plus 11.800 de
lei, pentru materiale de promovare Sedința ordinară de Consiliu Județean de ieri, care a avut nu mai puțin de 23 de
puncte pe ordinea de zi, a fost una dintre cele mai rapide din istoria recentă a deliberativului sucevean. Cu tot cu
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punctele suplimentare de pe ordinea de zi precum și cu alte discuții introduse la rubrica “diverse”, luările de pziței nu
au depășit în total două ore, cu tot cu comentariile consilierilor di opoziție. Mai mult, după mai bine de un an, toate
proiectele de hotărâre au fost votate în unanimitate iar propunerile opoziției reprezentate de parlamentarii PSD au
fost luate în seamă în mod constructiv. Fără a mai trece în revistă, punct cu punct, ordinea de zi propusă, cu cele mai
multe proiecte ce au fost rezervate componentei administrative a activității Consiliului Județean, trebuie precizat că
participările entității deliberative sucevene la acțiuni ce se vor petrece anul anul acesta în Polonia și Germania. Deși
se aștepta ca aceste propuneri să fie îndelung discutate, soluția venită din partea consilierilor județeni PSD ca din
delegați să facă parte și foștii președinți respectiv funcționari ai Consiliului Județean care și-au adus contribuția
anterior pentru a se realiza parteneriatul suceava Schwaben dar și reprezentanți ai Prefecturii de acum două decenii,
a fost unanim acceptată. Astfel, s-a votat în unanimitate proiectukl de hotărâre privind participarea Județului
Suceava – prin Consiliul Județean, la evenimentul ocazionat de împlinirea a 20 de ani de parteneriat Suceava –
Schwaben, organizat de Consiliul Regional Schwaben. Delegația județului Suceava va fi alcătuită din 52 de persoane
și va fi condusă de președintele Consiliului Județean Suceava în funcție, Gheorghe Flutur. Vor fi invitați președinții
anteriori ai Consiliului Județean Suceava – Gavril Mârza și Ioan Cătălin Nechifor, precum și oameni din prefectură
care au gestionat în mod direct buna legătură cu Regiunea Schwaben, precum Petru Stirbu. Nu vor fi lăsați deoparte
nici oamenii care îndeplineau funcții de conducere în Prefectura Suceava în momentul în care s-a semnat acordul de
parteneriat – fostul prefect Vasile Ilie, precum și prefecții care i-au succedat, precum Ioan Cușnir Consilierii județeni
au aprobat efectuarea de cheltuieli în limita sumei de 82.000 de lei, din bugetul propriu al Consiliului Județean
Suceava și din bugetul Centrului Cultural Bucovina pe anul 2017, necesare organizării, în condiții corespunzătoare a
deplasării delegației județului Suceava la această acțiune. De precizat că din delegația de 52 de persoane va face
parte și o echipă de artiști de la Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”. Un alt proiect care a fost supus atenției
aleșilor județeni în ședința de ieri a vizat participarea județului Suceava, prin Consiliul Județean Suceava la Forumul
economic de la Krynica, Polonia, care se va desfășura în perioada 5- 7 septembrie 2017 și la Târgul Expo-Real 2017,
care se va desfășurala Munchen – Germania, în perioada 4-6 octombrie 2017. Pentru participarea reprezentanților
Sucevei la Forumul economic de la Krynica s-a alocat suma de 60.646 de lei iar pentru participarea la Târgul ExpoReal de la Munchen, acordat, cu unanimitate de voturi, alocarea sumei de 86.052 lei necesară participării Consiliului
Județean Suceava cu 4 reprezentanți la care se adaugă suma de 11.800 de lei necesară realizării materialelor de
promovare care urmează a fi utilizate în cadrul celor două evenimente. De menționat că aceste evenimente se vor
desfășura în cadrul unui acord de colaborare între Asociația Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est și Consiliul Județean Suceava. Toate aceste propuneri au fost de
asemenea, votate în unanimitate de consilierii județeni. (Neculai ROSCA)
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