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PROCES - VERBAL

al gedinlei de indati a Gonsiliului Judelului Galafi
din 12 septembrie 2013

gedinta de indatd a Consiliului Judelului Galali a fost convocate prin Dispozilia
Pregedintelui Consiliului Judelului Galali nr. 336 din 12 septembrie 2013 9i a fost
afigati la sediu, av6nd urmitorul proiect al ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului local al Consiliului Judelului Galali pe anul 2013;
I n if iatori : 

iL",?':i-?"jj:vi 
ci -Bacar basa

2. Rapoarte, inform6ri, intrebiri, interpeliri, diverse.

Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: Costel Fotea - administrator
public al Consiliului Judelului Galali; Lucean Mihalcea - director executiv, Direclia
economie gi finanle; Manuela Panaitescu - director executiv adjunct, Direclia de
dezvoltare regionali; Constantin Cristea - director executiv, Direclia patrimoniu;
Florin Grigore - gef birou, Biroul audit public intern; lonel Coca - gef serviciu, Serviciul
de management al resurselor umane, sindtate 9i securitate in munca 9i asigurarea
calitSlii; Victorila loni!6 - consilier juridic, Biroul contencios gi probleme juridice;

Luminila Bredean - consilier superior, Direclia Arhitect $ef; Maricela Dura - consilier
superior, Compartimentul cancelarie.

De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmitoarele institulii de
pres6: AGERPRES; TV Galali; PRO TV Galali; VOX TV.

Domnul Presedinte le mullumegte ci au ficut cu tolii efortul de a veni intr-un
mod mai mult decAt abrupt, la aceastd gedinli extraordinard - evenimente
extraordinare cer mdsuri extraordinare - impreuni cu domnul Vicepregedinte
Hamza, de azi dimineali, a bdtut judelul. ,,Este o situalie grav6, pentru foarte mulli
din semenii nogtri, primarii nogtri s-au aflat intr-o situalie neprevdzuti, pentru cd ag
vrea si menlionez ci ne afldm in fala unui fenomen meteorologic nou, care incepe
se fie studiat, gi fa!5 de care incd nu sunt solufii, nu toate comunele, este drept, au
un fond de rezervd 9i un fond de urgenli, oamenii sunt disperati, poate cei dintre
dumneavoastri care pot sd meargd pe teren, ar fi bine si o faci. ln aceste condilii,
impreuni cu domnul Hamza, am hotir6t s6 fac o rectificare, sd propun, nu sd fac, sd
propun: o rectificare de buget. Fac aproape o autoagresiune psihicd, in sensul ci
sacrific dou6 miliarde din banii pentru Spitalul Judelean, care pentru mine a fost
totdeauna o prioritate, un proiect de verificare seismicd a clddirii principale - oricum
clddirea principald este construite pentru un cutremur de gradul noui, e drept ci
acum patruzeci de ani, deci acegti bani pentru o situalie exceplionald, vrem sa-i
folosim pentru un alt eveniment cu totul exceplional, aceste inundalii, prin fenomene
torenliale din zonele colinare. Am contat pe sprijinul dumneavoastri, ci veli veni, in
grabi, aga, cum o cer evenimentele. Oamenii sunt absolut disperali. Vreau sd
menlionez in leg6turd cu acest fapt cd am apelat la Bunea Stancu, care ne-a trimis

Textul inscris in prezenta fili exprimi realitatea gedintei.
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pompe de mare putere, cu personar, a trimis gi o instaralie de producere de api
potabilS: 500 de litri/ori, 9gr9 o avea la Blasova, 9i care inseamn6 o comuni, cel
girlin, sd o asigurim cu ap6. A venit un sprijin concret din partea Focaaniului, domnul
Pregedinte a gdsit, cum a putut, 9i trimite trei tiruri incdrcaie cu ape 9i arimenie in trei
localitdli 91, oi fi 9i eu poate obosit, cu nervii la pdmdnt, dar c6nd im inat ci in Galali,
fdrd si-i solicit, Teodorescu, de la Briila, a trimis pompe 9i era ... Teodorescr, a" t"
preifa .,. au inceput si-mi curgi racrimire. gine, ired ia 6i n 9i eu ouoiit gicu'nervii
la pdmant, {3r vrea.u si spun cd a fost o soridaritate iegiti din comun 9i oir*ii, oin
Ri.g?le, gace o sij vedeli sunt 9i supdrali 9i disperali9i o sd cdutim ,i_i 

"rrtar.Suma_, deocamdatS, pe care ceutem si o ddm nu este foarte mare, mai avem Ia
fondul-de urgenli 3,7 miliarde - vorbim in bani vechi - o sd, daci ,otati o sa mai
avem incd doud miriarde, se vedem de unde mai putem rupe, pentru 

"d 
uao .a ."

anuntd ploi in..continuare, din pdcate, nu gtiu dacd se vor mai repeta nefericirile
astea." ln continuare, le mullumegte din inimd cd au venit 9i fl rolgi pe oomnul
Hamza sd conducd mai departe gedinla, dAnsul fiind obosit...

Donnul Hamza corner.murlumegte 9i precizeazd ci, de fapt, gedinla este foarte
l!y,11. $,:dilt". de indatd de ast6zi a fost tegat anuntate, cri un sinjur prn"t p"
orclinea de zi. ln continuare, di cuv6ntul domnului secretar pu9ca9 iaul 'pentru 

a
face apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedinli.

Domnul Puscas Paul face apelul nominal.

- .Donnnul Hamza cornel informeazd ci dintr-un numar de 34 consilieri iudeteni in
funclie + Pregedintele consiliului.Judelului GaraJi sunt prezen,ti z/."".iii.irilri"priin funclie + Pregedintere consiriurui 

'Judelurui, 
deci 

'gedinli 
port" 1"""d",'riino

Tntrunite condiliile regulamentare pentru desfigurarea acesteia.
_ Au lipsit urmitorii. consiiieri judeleni: Butunoi Adrian-Liviu, cirueanAnghel-costel, Gristovici viorel, Grosu bonstantin, Hapeci oanielasimona,
Neicu Dan-Cristian gi Stiingi George4itilin.
- Au sosit in sali, inainte de votarea art. 1 ar puncturui unu de pe ordinea dezi, dop-ni!cglsirierijudeleni: ButunoiAdrian-Liviu 9i ceruean angf,Lr-i.i,;t.
. ^ 

pomnur Hamza cornel informeazd cd potrivit art. 33 alin. (4) dii Regulamentul
de organizare gi Funclionare.ar consiriurui.Ju.delurui Galafi, 

" 
r*i p*"n1Zi'r" ,"pa

nrocers-ul-]_1!al al gedinlei ordinare a consiriurui judelurui 6arag oiri so argrrizor s.
rn continuare, inheabd dacd sunt observalii in legeture cu'procesul-v6rbal.
Nefiind observa{ii, supune la vot procesul-verOal]
Se aprobd in unanimitate, cu 26 voturi ,,pentnt,,.

. Domnul-Hamza corne.r precizeazd,incd o date, cd singurur punct pe ordinea dezi este: Rectificarea bugetului.
ln continuare, intreabd dace sunt observalii cu privire ra ordinea de zi.
Nefiind observalii, supune la vot ordinea de zi:

1. Rectificarea bugeturui rocar ar consiriurui Judelurui Garali pe anur 2013;
lniliatori: Nicolae Dobrovici_Bacatbaga

Cornel Hamza2. _Rapoarte, informiri, intrebdri, interpeldri, diverse.
Se aprobd in unanimitate, cu 2g voluri;perrttu,

Textul inscris in Sedin!ei.
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Domnul Hamza Cornel informeazd ci fiind un proiect de hotdrAre referitor la

buget trebuie votat pe articole, aga cd se va trece la votarea art' 1'
in continuare, intreabi dacd sunt observatii cu privire la proiectul de hotdrdre

sau la documentalia de fundamentare.
Domnul Stefan lon comunici: ,,A9 vrea sd fac o observalie pentru tot bugetul, ca

sd nu-l discutdm de mai multe ori, pe articole. Cu siguran{i, ne afldm intr-o situalie
deosebita, extraordinari gi trebuie si ne comportdm ca atare. Ceea ce este propus,

ca gi sumd, din punctul meu de vedere este insuficient 9i ar trebui s6 apeldm la

Guvernul RomAniei pentru sustinerea 9i refacerea tuturor problemelor din zonele
respective gi cred ci, in acelagi timp, ar trebui sa mai gdsim, daci este cazul. Acum
cu siguranld nu gtim amploarea dezastrului, gi acest lucru probabil ar trebui sd fie
intr-un Raport al Prefecturii, cu siguranld a lnspectoratului de Situalii de Urgenli.
Ceea ce s-a spus pulin mai devreme, faptul cd am fost luali pe nepregdtite, sd gtili cd
se poate ?ntAmpla, este o situalie care poate fi, adicd care nu poate fi pusd la
indoiald. Ceea ce este grav este ce in localitilile prin care a trecut aceastd apd,
drumul prin care a trecut, in multe locuri era barat de anumite lucruri care nu trebuiau
sd se giseasci acolo. $i, ar trebui s6 fim foarte, foarte atenti gi si ajutdm primdriile
din localiti{ile unde se pot produce asemenea lucruri, cu posibilitili de a interveni pe
rigolele respective, pe podele, acolo unde este cazul, Tn a9a fel inc6t posibilitatea de
curgere a apei in acest sistem sd fie liberi. $i, ve rog si md credeli cd am informalii
exacte din zona respectivd, oamenii au fost luali pe nepusd masd, gi nu cred cd nu
se gtia, mdcar cu o ord inainte. Deci, ar trebui si fim foarte atenti pentru cd aici este
vorba de vielile unor oameni 9i trebuie si gisim orice solulie, at6t de la Guvernul
Rom6niei, c6t 9i de la Consiliul Judelului in ajutorarea acestor localitSli 9i, in evitarea,
pe viitor, a unor asemenea probleme, pentru c6 nu este ugor pentru nimeni, nu este
ugor pentru nimeni, sd treacd prin asemenea tragedii. Deci, trebuie si ne aplecdm,
si gdsim solulii in continuare pentru ajutorarea acestor localitdli, 9i ar fi bine ca in
gedinla urmitoare sd gtim 9i noi repartizarea acestor bani pe localitSli, in aga fel
incAt sd gisim solulii pentru fiecare in parte. Vd multumesc."

Au sosit in salS domnii consilieri judeleni: Butunoi Adrian- Liviu 9i
Ciluean Anghel Costel.

Domnul Presedinte rispunde domnului consilier judelean. ,,Deci, am int6ziat
acum, ci pe hol erau reprezentanli de rang foarte inalt din Ministerul Dezvoltdrii, care
au venit pentru evaluarea catastrofei de acum doud sdptdmAni, de pe Valea Prutului,
din zona Suceveni, unde se preconizeazd un ajutor serios pentru drumuri, poduri,
clddiri publice. Se vor implica 9i aici. Toatd ziua de astdzi am fost cu Viceprim-
ministrul Oprea 9i cu ministrul Nica gi cu generali din armata romAni, de la geful ISU
pe !ard, geful hidrologiei pe !ard, care aveau dreptul de a decide elemente
economice importante gi le-au gi luat, va fi un ajutor masiv, ajutorul vecinilor nogtri gi

colegilor de Euroregiune iardgi l-am menlionat, iar ce se face acuma este evident o
chestiune incompletd, de prim ... De chemat oamenii val-vArtej ca si avem

Textul inscris in realitatea Sedinlei.
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un ban, se-i putem sprijini cat e nevoie, cat sunt disperafi. Dupd aia, vom vedea de
unde mai luim 9i cum mai luim. cu aruncarea gunoaielor pe zonele de scurgere:
este o lipsi de civilizalie pe care o gtim cu tolii, foarte greu de combitut gi cred cd
singurul mod de a combate eficient aga ceva este amenda usturdtoare. Deci, dim
banii acuma, ne adunim in crucea serii, obosili 9i... ca sd ii salvdm, dar in acelagi
timp, pentru cei care fac asemenea acte care pun comunitatea in pericol, calea este
amenda."

Domnul Hamza Cornel intreabd daci mai sunt gi alte observalii.
. Domnul Goqoncea Lilion-Dan transmite: ,,Deci, aga cum ali remarcat, este o

situalie de sinistru 9i, in acelagi timp, 9i de urgenli a ludrii unor mdsuri. Noi aprobdm
numai rectificarea bugetului, cu cele doui articole: 1 gi 2, care opereaze asupra
bugetul local 9i cel de la institulii, insd nu este lista cu beneficiarii de bani. Eu vd
propun ca pe baza Rapoartelor lSU, ca si nu ne complicam existenla cu inci o
gedinla de Consiliu extraordinari, sd vi mandatim, probabil pe domnul'Hamza carc
este coiniliator, sd vi mandatem - pe baza Rapoartelor - se stabiliti defalcarea
sumelor gi noi si validim, in urmitoarea gedinld care va fi: ordinard sau
extraordinard ... Mai ales ci vine gi weekend."

Domnul , Presedinte afirm5: <Dat fiindc6 eu am propus, a9 introduce
amendamentul ca domnul Hamza s6 fie indreptdlit, eu o si garantez-ca aceastd
impi(ire si nu fie pe ochi 9i sprdncene, ci exact unde e necelar, de aia m_am 9i
opus cdnd, poate unii s-au supirat, cd au vrut unii, de exemplu, sd dea cinci miliardL
pentru o instalalie de incilzit la un spital 9i am spus: "nu, domnule, cu riscul de a mi
certa, linem banii pentru urgente 9i catastrofe". Din picate, aceastd presimlire a mea
a fost confirmati, deci, eu o si fiu un garant, eu o si fiu cu ochiul pe domnul Hamza,
nu se va impi(i sub nicio formi, pentru ce, nal Este o treabd de urgenld...>

,,AMENDAMENT
se mandateazi domnul Hamza cornel pentru defalcarea sumelor 9i supunerea

aprobirii consiliului Judelului Galali repartizarea acestora , pe bazi rapoartelor
lnspectoratului pentru Situalii de Urgenln, citre unitdlile adminsitrativteritoriate Oln
judelul Galali afectate de inundalii."

$edinp din 12 septembrie 20{3
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vin oameni din lsU, vin oameni din prefecturi. Nimeni nu se joaci cu o cnestie-atat

Textul inscris in realitatea Sedinlei.

9omnul Hamza corner intreabd dacd sunt observalii vizavi de amendament.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune: ,,Eu am crezut cd dumneavoastd ati

9on)/9ft aceasti gedinld, avand in vedere cd este situalia din teritoriu. Eu vin de la
cudalbi, v-am vdzut gi pe dumneavoastd la pechea, astdzi, domnule pregedinte, eu
am crezutce, de fapt 9i de drept, e nevoie sa facem o rectificare 9i sd dim nigte bani
la comunele care sunt ... Bun gi ne trezim acum cu o situalie, ci dumneavoa.ira ,r"ti
sd mutali nigte bani: doui miliarde, si lie puse la dispozilid dumneavoastri, oupa alisi fie date nu pe ochi frumogi, probabil pe culoare, pe ... Nu, important 

" 
nu ii"ori"

sd linem cont de absolut nimic ai mi se pare corect gi normal ca aceste sume sa fie
votate de noi, se ne fie aduse la cunogtinld pentru ...,;

. Domnul Presedinte ii comunici cd nu a avut timp sd evarueze. ,,Ne-am dus
acolo, deci toate aceste sume vor fi evaluate de lsU. Deci, vin oameni din consiliu,

pentru PREgEDTNTELE SECRETARUL JUDETULUI,
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de grave. Deci, e numai posibilitatea de a le da nigte bani 9i fili siguri, cd nimeni, in
condilii de catastrofi, nu-9i face cheful sau..."

Domnul Butunoi Adrian-Liviu transmite ci nu, dAnsul este de acord, cu tot
respectul pentru expe(ii de la lSU, profesionigti, dar nu ise pare normal ca

dumnealor, consilierii, si ridice acum m6na pentru o sumd care va fi ulterior
gestionate 9i impi(itd cum...

Domnul Presedinte spune ci nu, va fi c6t de repede. Aceastd suma va
ajunge cdt de repede la beneficiari. ,,Numai cd, dacd te apuci acuma gi dai o sumd
oarecare unei unitSli administrativteritoriale, ajungi in pugcirie, pentru cd este
incilcare." $i, ulterior, spune: ,,1a, domn procuror, explicali-le colegilor, cd nu vrem
niciunul din noi si ajungem in pugcdrie." ln continuare, afirmd: ,,$i atuncea, este o
modalitate de a da, pe evaluiri ficute de allii, in niciun caz de mine sau de Hamza,
gi perfect justificate."

Domnul Vicleanu Marian, adresAndu-se domnului Pregedinte, ar veni cu alti
propunere, cd in loc sd se certe nici pe bani, nici cum sd se aloce banii ...

Domnul Presedinte intervine: ,,Domnule, asta-i culmea, si zicd ci sunt eu
incorect. De aia, stau la bloc, nu?"

Domnul Vicleanu Marian continud: ,,Parerea mea este urmitoarea: eu am
crezut cd ne-ali convocat nu numai ca s6 facem aceaste rectificare bugetard, faceli gi

o planificare cu consilierii, suntem treizeci gi patru, sunt $aptesprezece localitili,
repartizali cdte doi consilieri si rispundi de fiecare localitate, lisim culoarea politicd
deoparte, haideli sd ne implicSm, nu sd md uit la televizor la dumneavoastrd cum dati
reportaje din teritoriu. Noi nu gtim, repartizali consilierii pe fiecare localitate."

Domnul Presedinte transmite cd nu ii impiedici nimeni 9i sunt...
Domnul Vicleanu Marian comunici: ,,Nu pot sd md duc eu, domnul

Pregedinte, sd spun: sunt consilier de la jude!, gtili ce probleme. Eu kebuie sd lin
legitura cu dumneavoastrS."

Domnul Presedinte ii transmite sa preia problema aceasta impreuni cu
domnul Hamza.

Domnul Vicleanu Marian spune ci nu s6 preia... ln continuare, afirmi:
,,Dumneavoastrd impreuni cu domnul Vice, faceli repartizarea, cAte doi consilieri, cd
sunt treizeci 9i patru, pe gaptesprezece localitdli, sd lini legdtura cu dumneavoastrd,
sd vd informeze. Dumneavoastrd nu mai puteti, sunteti obosit."

Domnul Presedinte spune ci nu, dAnsul ieri la miezul noplii a aflat, deci n-a
avut cum se repartizeze gaptesprezece consilieri. ln continuare, transmite cd daci
vrea si colaboreze cu domnul Hamza la chestia aceasta, dAnsul este fericit.

Domnul Vicleanu Marian precizeazd ci nu dacd vrea, se impune gi intreabi
daci se agteapti si vind cei de la Bucuregti si faci ordine.

Domnul Goqoncea Lilion-Dan, adres6ndu-se domnului Pregedinte, spune cd
vrea si mai fac6 o addugire. ,,Deci, ce am propus acuma nu este o invenlie, se
bazeaze pe o practicd de ani, de ani gi ani de zile. Pentru situalii deosebite se poate
da mandat, e o practicd gi in Franta, gi in Statele Unite, gi in Germania. Noi vom face
o validare, dumneavoastrd veli acliona, sau domnul Hamza, in baza Rapoartelor ISU

9i Consiliului gi Prefecturii. Deci, chiar a9a, daci vrem mai stem doue ore, ca sd
stabilim principii noi de funclionare ale Consiliului. Dar eu nu cred ci, cuvAntul meu

Textul inscris in
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t"'\f1e"7
._-'\l-( ----

pentru PREqEDINTELE CONSILIUL



$edinp din 12 septembrie 2013
Pag. nr.6

poate sa fie pus la indoiald sau a altora, gtiu eu? domnului Bacalbaga sau domnului
Hamza. Daci plecim numai cu suspiciuni, n-am fecut nicio br6nzi, aga putem si
agtept5m. Nici un primar nu poate sA dea o comandi de apd sau de combustibil, fird
si aibi siguranla decontirii, il controleazd Curtea de conturi. Asta-i la mintea..."

Domnul Hamza Cornel multumegte.
Doamna Boqdan Tania-luliana solicitd cuv6ntul.
Domnul Hamza Comel acordd cuvAntul doamnei Vicepregedinte.
Doamna Boqdan Tania-luliana crede cd nu s-a inleles un lucru. ,,lnainte de a

putea si imp6(im nigte bani la comune, banii acegtia trebuie si se afle in contul din
care noi putem s5-i alocem. $i asta trebuie si facem intAi gi pentru asta ne-am
adunat acum."

Domnul Butunoi Adrian-Liviu pecizeaze ci s-a inleles perfect. Numai cd a fost
o altd propunere.

Doamna Boqdan Tania-luliana spune ce nu. Asta voteaze acum, doar at6t.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu afirmd c6 gtiu, nu trebuia si...
Doamna Boqdan Tania-luliana transmite: ,,Eu cred cd nici nu putem decide

acum cum sd impdrlim sumele, pentru ci la noapte va ploua, pentru cd m6ine va
ploua, poimAine va ploua gi cu siguranld evaluarea ISU va ardta probabil luni, ma(i,
cu totul altfel dec6t aratd astizi qi noi ne-am agezat bani in cont, urmand ca, cat mai
rapid cu putinli s6 putem gi vota alocdrile, pe care sigur le vom face tot
consult6ndu-ne gi luAnd deciziile ?mpreuni, 9i sunt convinsi cd nimeni nu-gi va
permite in fala acestei evidenle se aloce sumele altfel dec6t cum se cuvine, in
funclie de gradul de calamitate al fiecdrei localititi in parte."

Domnul Hamza Cornel multumegte.
Domnul Tuicu Emil solicitd cuv6ntul.
Domnul Hamza Cornel acordd cuv6ntul domnului consilier judelean.
Domnul Tuicu Emil afirmi cd, colegul de la PDL, dacd nu se ingeald, se pare

cA n-a citit expunerea de motive. N-a fost la inceputul gedinlei, este de inleles ci... in
continuare, transmite: <Dar, in expunerea de motive, din punctul meu de vedere,
este destul de clar: se transfere 200 de mii de lei, de unde a spus domnul
Pregedinte, de la Spitalul de Urgenli ,,Sf. Apostol Andrei", la fondul de rezervi al
consiliului gi se suplimenteazi cu suma de 586 de mii la capitolul 'Autoritili publice"
de la fondul de rezervd al Consiliului Judelului prin transfer la unitilile administrativ-
teritoriale din jude! afectate de ploile abundente din ultima perioadd. lar, mai sus, se
spune ci inilierea proiectului a fost determinatd de situa,tia create de ploi. Deci, este
destul de clar: ducem banii gi ii punem la dispozilia celor care au nevoie. Noi nu
putem sd-i dim de la spitalul Judetean, direct la comuna, eu gtiu? corni sau la satul
Micigeni ...>

. Dqmnul Butunoi Adrian-Liviu comunicd: ,,Eu am inleles foarte bine, dar
intervenlia mea a fost dup6 intervenlia colegului nostru, care b spus si dem mandat
domnului Pregedinte sau Vicepregedinte, si ia sd impartd banii 9i noi dupd aia sd
votim. Cu asta nu am fost de acord."

. Domnul ruicu Emil spune ci este un amendament pe care domnul pregedinte
l-a acceptat gi pe care i1 supun la vot.

Textul inscris in realitatea $edinlei.
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Domnul Hamza Cornel intervine: ,,Gata. Este clar. Acuma plecali de la premiza

cd suntem de rea-credinld,9i nu ne mai..."
Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresAndu-se domnului Vicepregedinte, spune

cd Doamne-feregte, niciodata nu s-a indoit de buna dumnealui credintd'
Domnul Hamza Cornel spune cd mai este o intervenlie.
Domnul Zamfir Aurel precizeazd ci vizavi de expunerea de motive. ,,Deci' in

alineatul 2: conducerea judelului, aparatul de specialitate din cadrul Consiliului
Judelului Galali, ISU s-au deplasat in teritoriu 9i in urma verificdrilor efectuate au

intocmit Raportul privind pagubele inregistrate de unitdlile administrativ - teritoriale
din jude!." Vrea sd anunle ci acum jumdtate de ord, la Slobozia Conachi, apa era in
cregtere'cu cinci centimetri. in continuare, concluzionAnd, cd avAnd o coti de peste

patruzeci-cincizeci de centimetri, intreabd cum se putea evalua ceva ce e sub ap5.
Au sosesc in salS: domnul Oprea Gabriel - Viceprim'ministru 9i domnul

Nica Dan - ministrul pentru Societatea lnformationali.
Domnul Oprea Gabriel transmite: ,Vreau si vi salut, sunt aici cu domnul

ministru Nica, am fost trimis de domnul Prim-ministru Ponta, e foarte important ce

faceli dumneavoastd, i-am dat aceasti sarcind domnului Pregedinte al Consiliului
Judetean, este important sd luim toate mdsurile pentru acegti oameni pe care
dumneavoastrd ii reprezentafi, la toli factorii politici care v-au ales. E important si
gestiondm aceaste situalie gi dumneavoastri sd votali, si luim toate mesurile, ca se
putem sd-i ajutdm pe acegti oameni. Vreau si vd mullumesc 9i vreau s6 vi salut."

Domnul Hamza Cornel dd cuvAntul domnului consilier judelean Arami lulian-
Nicugor.

Domnul Arami lulian-Nicusor spune cd este o interventie pe scurt, n-a vrut sd ia
cuvAntul. ,,Haideli ca si inchidem disculiile in jurul cozii, ca astea le facem. Votdm
hotdr6rea pe articole, fdrd acest amendament ce privegte mandatarea."

Domnul Hamza Cornel afirmd: sigur cd da.
Domnul Arami lulian-Nicusor comunicd: ,,Oricum, dumneavoastrd sunteli de

bund-credinld 9i supuneli la vot aceastd impi(ire."
Domnul Hamza Cornel spune: sigur.
Domnul Aramd lulian-Nicusor continud: ,,$i chiar daci nu este una care noud

ne convine, oricum ea va fi votat5."
Domnul Hamza Cornel multumegte. in continuare, intreabd dacd mai sunt gi

alte interven!ii.
Nemaifiind altele, supune la vot art. '1 cu amendament.
Se aprobd cu 25 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" gi 5 ,,ablineri"

(Aramd lulian-Nicu9or, Butunoi Adrian-Liviu, Potec Nicolae-Petrigor, $tefan lon
gi Zamfir Aurel).

Domnul Hamza Cornel trece la art. 2. 9i intreabd dacd sunt observalii.
Nefiind observalii, supune la vot q1]-;!
Se aprobd cu 24 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" gi 6 ,,ablineri"

(Aramd lulian-Nicugor, Butunoi Adrian-Liviu, Cdluean Anghel Costel, Potec
Nicolae-Petrigor, $tefan lon 9i Zamfir Aurel).

Textul inscris in realitatea gedin!ei.
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Domnul Hamza Cornel supune la vot proiectul de hotirAre in intreqime cu
amendamentul propus 9i acceptat.

Se aprobd cu 24 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd,' gi 6 ,,ablineri"
(Aramd lulian-Nicugor, Butunoi Adrian-Liviu, Cdtuean Anghel Costel,'potec

lon si Zamfir

Domnul Hamza Cornel multumegte incd o datd, transmite ce $edinla s-a
incheiat gi le ureazd sandtate.

Domnul Presedinte vrea si ii asigure cd cel pulin d6nsul este o garantie ce in
condilii de catastrofd nu se vor da niciodate bani pe ochi frumogi.

Domnul Hamza Cornel spune ci e gi normal.
Domnul Presedinte, concluzioneazi cd dAnsul, la situalii de urgenli, s-a certat

cu o multime de lume, lin6nd cu dinlii de banii acegtia...
Doamna Munteanu Gabriela solicitd si ia cuvdntul.
Pomnul Presedinte dd cuvAntul doamnei consilier judelean.
Doamna Munteanu Gabriela transmite: ,,Supun atenliei dumneavoastri 9i

cclegilor mei urmetoarea situafie: Legea 260 din 2008 prevede obligativitatea
persoanelor fizice de a-gi incheia asiguriri pentru locuinle impotriva dezastrelor,
cutremure, inundalii, prdbugiri, aluneciri de teren. Normele acestei legi ar fi trebuit sd
fie aplicate in teritoriu de citre primarii din comune. Atunci, dace, acegti oameni ar fi
luat un pic in consideralie acea$e lege, bugetele locale, respectiv bugetul judelean
arfi fost mai pufin grevat material pentru repararea dezastrelor produse de fenomene
naturale. Ne-am fi ocupat de drumuri, de podele, de acces in institulii sau de
instituliile din unitilile administrativ-teritoriale respective. Locuinlele 

'putand 
fi

despdgubite, reparate cu banii venili de la polul de asigurare contra dezastielor, care
este o societate administrati de statul rom6n."

Domnul Presedinte comunicd: ,,Aicea avem nu numai locuinle, avem un pod,
avem gose€, avem o mullime de lucruri in care trebuie si ne implicdm. Se pare cd
Ministerul Dezvoltdrii ne va da ceva parale. Dar in tot cazul, irebuie sd avem o
elaslicitate gi o posibilitate de a rdspunde unei chestiuni, care sa dea Dumnezeu, sd
nu fie un eveniment in desfdgurare, ce s-au anunlat inci ploi, 9i oricum, aicea cred
ci trebuie sd fim in momente cel pulin dramatice, unili de o bund credinld m6car
presupuse, 9i ce au zis colegii, cu vizite in teren: domnule, e chiar un lucru necesar.
Pentru cd vedefi, ca si vi rispund ce e cu asiguririle. Este exact...,,

Domnul Vicleanu Marian, adresdndu-se domnului pregedinte, spune ci nu cu
vizite. Vor sd fie in teritoriu 9i solicitd sd le dea mandat.

Pomnul Presedinte rispunde ce mandatul ddnsului este implicit.
Domnul Vicleanu Marian solicitd si le dea ceva, ca si poatd ... Nu pot merge,

pur gi simplu.

^ Dgmnul Presedinte ii transmite, din nou, cd mandatul ddnsului este implicit.
,,statutul, cd eu am fost doisprezece ani consilier judelean, statutul unui consilier
judelean ii permite se intre in orice institulie a acestui 1ude1.,,

Textul inscris in realitatea gedinlei.
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Domnul Vicleanu Marian spune ci este o situatie de urgente gi se repartizeze
cAte doi consilieri pe fiecare localitate, sd se ocupe gi sd lind legitura cu domnul
Pregedinte gi cu domnul Hamza.

Domnul Hamza Cornel il intreabd cu ce se va deplasa.
Domnul Vicleanu Marian rdspunde cd fiecare se descurce, in situalia asta.
Domnul Hamza Cornel spune: bine. O vor face.
Domnul Presedinte precizeazd cd domnul Hamza se ocupe de aceaste

problemd.
Domnul Zaharia Euqen afirmd: ,,Domnul Pregedinte, imi pare riu, dacd nu

existd o organizare la alte partide, la noi existi, noi suntem repartizali pe comune,
gtim unde trebuie sd ne ducem, deci nu trebuie se ne repartizali dumneavoastrd."

Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune si nu confunde campania. ..
Domnul Presedinte intreabd dacd chiar nu inleleg ci s-a intAmplat o

catastrofa.
Domnul Hamza Cornel declard gedinla inchis6 9i le mullumegte.

Prezentul proces-verbal, fdri gtersdturi sau adiugiri, conline 9 (noui) pagini gi
a fost prezentat in gedinfa extraordinari a Consiliului Judelului Galali din data de
21 septembrie 2013.
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