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ln perioada 01 0'1 - 31 12 2014 am activat in Comisia nr '1, Comisia buget -
finante,strategii, studii si prognoza economico-sociala in calitate de presedinte al
comtstet
ln aceasta perioada Comisia numarul 1 s-a intrunit in 33 de sedinte, unde au fost avizate
196 de proiecte de hotarari
Acesiea au fost dezbatute, iar in urma analizarii lor s-au acordat 150 de avize
Pe parcursul anului 2014 am particrpat la toate sedintele in plen ale Consiliului Judetean
Galati, in numar de 19, din care 12 sedinte ordinare si 7 sedinte extraordinare
ln cadrul comisiei am avut intalniri si drscutii cu reprezentanti ai diferitelor
unitati din subordinea Consiliului Judetulur Gatati, reprezentanti ai societatii civile si ai
unitatilor deconcenirate aflate in subordinea guvemului. De asemenea, am partrcrpat la
mai multe sedinte ale Consiliilor locale din mai multe comune ale judetului
ln perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2014, in cal(ate de consrlter judetean si
presedinte al Comrsiei nr 1 am initiat, individual sau in colectiv, un numar de 11 proiecte
de hotarari, dupa cum urmeaza:

1 Aprobarea parteneriatului cu Asocratia Sueno Dance Galati, in vederea organizarii
festivalului international de dans,,Danubian Salsa Festival":

2 Aprobarea studiului de fezabilitate , a Proiectului tehnic si Detaliilor de executie
pentru obiectivul de investitie ,, Muzeul zonei pescarestr din judetul Galati,';

3 Aprobarea proiectului ,,Muzeul Zonei Pescaresti din Judetul calati,,si a obligatiilor
ce ii revin Centrului Cultural ,,Dunarea de Jos"Galati pentru implementarea
acestuia;

4 Aprobarea proiectului ,,Ca pestele prin apa - culegere de retete traditionale
pescaresti drn Lunca Joasa a Prutului lnferior si Dunarea lnferioara"si a obligatiilor
ce ii revin Centrului Cultural ,,Dunarea de Jos"Galati pentru implementarea
acestuia;

5 Aprobarea proiectului ,,La pescurt - promovarea pescurtului ca ocupatie
traditionala in Lunca joasa a Prutului lnferior si Dunarea lnferioara,,si a obligahilor
ce ii revin Centrului Cultural ,,Dunarea de Jos"Galati pentru implementarea
acestuia:

6 Repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a sumei de 2O4g mii leidin sumele
din taxa pe valoare adaugata pentru echihbrarea bugetelor locale si sumele
retinute ca urmare a diminuarii cu gradul de necolectare, pe anul 2014,7 Repartizarea pe unitati administrahv - teritoriale a sumelor defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile ludetene si comunale pe anul 20.14;8 Constatarea oportunitatii platii cuantumului contributiei aferente anului 2012
alocate Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud _ Est;



9 Modificarea Hotararii Consiliului Judetean calati nr 140117 102014, pdvind
tepatlizatea pe unitati adminrstrativ - teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finantarea cheltuielilor privind drumurile judete si comunale pe anul2O14,

10 Alocarea sumei de 50 mii lei din fondul de rezerva al Consiliului Judetean Galati
pe anul 2014, UAT Municipiul Tecuci;

11 Eliberarea din functie a doamnei Tania luliana Bogdan, vicepresedinte al
Consiliului Judetean Galati

l\,4entionez ca dtn initiativa mea in data de 24.iO 2Oi4 s-a desfasurat o sedinta a
Comisiei de specialitate nr 1 - de buget - frnante, strategii, studii si prognoza economico _
sociala, in scopul dezbaterii Proiectului de hotarare privind insusiretde catre Consiliul
Judetului Galati a sumelor alocate Agentiei penku Dezvoltare Regionala a Regiunii de
Dezvoltare Sud - Est, drept contributie financiara aferenta anului 2012 La aceasla
sedinta au fost invitati sa participe secretarul judeturui, conducatorii Directiei economie
finante, Directiei de dezvoltare regionala si Serviciului contencios st probleme juridice,
precum si toti consilieriijudeteni, membri ai comisiilor de specialitate.
ln calitate de presedinte al Comisiei nrl,Comisia buget - finante,strategii, studji si

prognoza economrco-sociala, impreuna cu ceilalti consilieri judeteni, membri ai comisiei
am respectat Programul de audiente al Consiliului Judetean Galati in 8 sesiuni de
audiente, conform graficului:

13 01 2014 niciun petent;
24022014 fara proces - verbal
07 04 2014 - niciun petent
19 05 20'14 - niciun petent
30 06 20'14 - niciun petent
11 08 2014 - s-a prezentat domnul Gherasim Stefan (fost consiher
judetean) Procesul -verbal al sedintei a fost prezentat spre analiza Drrectrei
Arhitect Sef a Consiliului Judetulur Galati, care a prezentat un raspuns la
problemele ridicate de domnul Gherasim sub forma unei informari cu numarul
10160i01.09 20141
22.09 2014 - niciun petent;
03 11 2014 - niciun petent
Pe parcursul anului 20'14 am facut parte si din comisia de validare, in catitate de

presedinte Sedintele comisiei s-au realizat cu respectarea prevederilor Legii
administratie publice locale si ale Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Judetean Galati
Pe perioada anului 2014 comisia de validare a initiat 2 proiecte de hotarari
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