
ROMANIA

PROCES - VERBAL

al gediniei extraordinare a Consiliului Judelului Galali
din '13 decembrie 2013

$edinta e)draordinara a Consiliului Judetului Galali a fost convocate prin

Disporitia Pre$edintelui Consiliutui Judelului Galati nr. 425 din 11 decembrie 2013 Si a

fost publicata in ziarul ,,Viata libera" din 12 decembrie 2013 9i afigatd la sediu, avand

urmetorul proiect al ordinii de zi:
'1. Rectiflcarea bugetului local al Consiliului Judetului Galati, pe anul 2013;

lnitiator; Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. Rapoarte, informeri, intrebari, interpeleri, diverse

Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Lucean l\.4ihalcea - director

executiv, Direclia economie 9i finanle; Maria Agache - director executiv adjunct, numit
temporar, Directia economie $i finante, Laura AngheluF - director executiv, Direclia
de dezvoltare regionale; Manuela Panaitescu - director executiv adjunct, Directia de
dezvoltare regionale, Cristina Lupagcu - auditor, Biroul audit public intern; Merioara
Dumitrescu - arhitect 9ef, Directia Arhitect $ef; l\ilaricela Dura - consilier superior,
Compartimentul cancelarie.

Au participat ca invitati: Dorin Otrocol - prefectul judetului Galati; Liviu Coman-
Kund - reprezentantul Biroului teritorial Galati al lnstitutiei Avocatul Poporului; Aurora
Vargolici - director, Trezoreria Judelului Galali.

De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmetoarele institu.tii de
presa: ziarul ,VlAlA LIBERA", ziarul ,,MONITORUL DE GALATI"; ziarul

.REALITATEA": TV Galati: VOX TV.
Domnul Presedinte dA cuvantul domnului Secretar Pugca9 Paul pentru a face

apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la $edin16.
Domnul Puscas Paulface apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaza ce dintr-un numar de 34 consilieri judeteni in

functie + Pre$edintele Consiliului Judetului Galali sunt prezenti 26 consilieri judeteni

in functie + Presedintele Consiliului Judetului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite condiliile regulamentare pentru desfasurarea acesteia.

Au lipsit urmatorii consilieri iudefeni: Arame lulian - Nicugor, Buruiani
Daniela - Laura, Gaiu Magdalena, Munteanu Gabriela, Neicu Dan - Cristian,
Pintilie Carmen, Sandu Mitice 9i Stingi George - Citilin.

Domnul Presedinte salute prezen(a la aceaste gedinte a domnului Prefect, Dorin

Otrocol.
Domnul Presedinte informeazd ce potrivit art.33 alin. (4) din Regulamentul de

Organizare Si Functionare al Consiliului Judetutui Galati, a fost prezentat Ia mapd
procesul-verbat al $edintei ordinare a Consiliului Judelului Galati din 29 noiembrie
2013.

in continuare, intreabd daca sunt observatiiin legature cu procesul-verbal.

Nefiind observatii, supune Ia vot procesulverbal.
itate, cu27 voturi ,,pentru".

m,tii""".,'+/ /.nr-'.-'.?\Url /i - /\ I

realitaiea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul P.utcas
\\\*t _q-_

Se aprobein u)

'q. *
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Domnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, solicite completarea acesteia cu
proie-ctul de hoterere privind <Repartizarea pe unitdti administrativ_teritoriale a sumei
de 101 mii lei din cota de 18,5% din impozitut pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale> $i supune la vot completarea ordinii de zi.

Se aprobd in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte intreabe dace sunt alte observatii cu privire Ia ordinea de zi

a9a cum a fost comunicate.

_ 
Nefiind_alte observalii, supune la vot ordinea de zi in intregime:

'l . Rectjficarea bugetutui local al Consitiului Judelului Galat[ pe anul 2013;

2 Repartizarea pe uniteti administr",Jll:ii:?:" :':l|;E,?l'i8i'il;llilllXX1"
de 18,5% din impozitut pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

lnitiatori: CornelHamza
Tania luliana Bogdan

3. Rapoarte, informeri, intrebdri, interpelAri, O,r"o:lo''"u 
S"'d'

Se aprobd in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:

Rectificarea bugetului local al Consitiutui Judelutui Gatafi, pe anul 2O1J

pom n u I p resed i nte p t e cize azd "r, 
j"'j'i,$' 

IilSl?"o?'i:1I8;jXX1lrT"
amendament giil roaga pe domnul director executiv, Lucean Mihalcea s6 il prezinte.

Domnul l\,4ihalcea Lucean a prezentat urmabrul:
(AMENDAMENT

la proiectul de hotirare privind rectificarea bugetului local al Consiliului
Judetului calati pe anul 2013

('inregistrat la Consiliul Judetuluj calali, Directia Economie Finante cu
N. 25SOjt13.12.2O,tSi

Urmare adresei l\,4inisterului Agriculturii Si Dezvolterji Rurale nr. SZO din 12
decembrie 2013, inregistrate la Consiliul JuOelului Galati 

"u nr. ggOZ din .t2

9""9T?r! 2013 ptin care se suplimenteaze bugetul pe anut 2OtS pentru Camera
Agncora uaratr se rectrfrca bugetul cons,liJ,ui Judetului Galati cu suma de 67 mii lei,
I:,1i".,"1t?19 

subventie din bugetut de stat pentru finanlarea cameretor agricote, tatlflur 10 Chettuieli de personal', pentru plata sumelor prevdzute prin hotdrarijudecitoregti avand ca obiect acordarea uno[ drepturi de naturd salariila personalului
din sectorul bugetar, devenite executorii la 31 decembrie 2012.

Semneaze: Pregedinte Nicolae Dobrovici_Baca,bala)).
pomnul Presedinte spune cd in calitate de in jtiator;ccept6 amendamentul.ln continuare, intreaba dacA sunt alte observatii cri privire li proiectul dehoterare sau la documentalia de fundamentare.

^"^^.yllT^"lS -o? 
ervqlii $i fiind vorba despre o hoterdre cu privire ta bugel,aooptarea acesteta se rcalizeaza pe adtco.e.

Supune la vot artl dj.Efroiectul de hoterare.
turi,,pentru".

realitatea Sedinlei,

SEcRETARUL JUDETULUT,

Paul

Se aprobd in una
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Supune la vot gILz din proiectul de hoterare cu amendamentul acceptat.
Se aprobd in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentru",
Supune la vot qILS din proiectul de hotdrare.
Se aprobd in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentru",
Supune la vot a!|l din proiectul de hotarare.
Se aprobd in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentru".
Supune la vot
Se aprobe in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentru".. Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:

Repadizarea pe unitdli administrativ-teritoriale a sumei de lol mii lei din cota
de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetetor locale

lnitiatoii: CornelHamza
Tania luliana Bogdan
Viorica Sandu

Domnul Presedinte intreaba daca sunt observatii cu privire la proiectul de
hotirare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentate.
Se aprobe in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentru",

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: ..'.'.. . ,

Rapoarte, informdri, intrebdri, interpearr, di!rats!',:,
Domnul Presedinte dA cuvantul domnului consilier judetean $tefan lon.
Domnul Stefan lon, constatand ca gedinta de astazi este foarte scurtA, afirma ca

a primit, ln urma cu doue septamani, Raportul de activitate la trei societati,
subordonate Consiliului Jude(ului Galati, gi spune ce doud dintre ele se afle intro
mare primejdie, ca se nu spund intr-o situatie extrem de delicatd, este vorba de:
S.C. DRUI\,IURI $l PODURI 9i S.C. CONSPROIECT. ,,Cred ca dupd serbAtorile care
urmeazi, ar trebui sa ne aplecern foarte serios asupra acestor doud societ5ti, sa
'incercam sA le salvim cum am fdcut-o in ultimii ani, pentru ce an de an s-au gdsit
solutii pentru a salva aceste societeti $i se incercam sA facem acolo un management
performant. ASa cum am spus-o gi data trecute, dace nu gasili dumneavoastra
persoane, o sA venim gi noi cu propuneri pentru managementul acestor societAti. Va
multumesc."

Domnul Presedinte, adresandu-se domnului consilier, ii comunice faptul cd
ingrijorarea dumnealui o impartSgegte gi dansul. ,,Dace !ineli minte, cand s-a
suplimentat aportul de capital al Consiliului Judetean la DRUMURI $l PODURI, am
fost extrem de categoric, la ora actuald se afla intr-o situalie judiciara particutari. [n
ceea ce priveqte CONSPROIECT-uI, am avut surpriza absolut nepldcute ca proiectul
pe deszapezire, pe care l-am incredintat lor, tocmai ca se ii ajut, prin incredintare
directe, sd-mi spund cA nu poate sa-l face, dar dupa doud luni. Ceea ce m-a fdcut
sd trimit Auditul $i sa constat cd cel care conduce aceasta societate, nu foarte
sdnetoasd cum bine ali spus, avea un salariu de o sute de milioane de lei, $i am luat
mdsuri, pentru cd banul este public; iar 9i CONSPROIECT-uI, creat de domnul
Gogoncea, pe care il felicit pentru initiativa,de la vremea aceea, gi care a fost vreo trei

comune, de UAT-uri, a mers, dup5 aia a

realitatea Sedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

PaurTfal

: \t ,_,

anr, cet erau proiecte multe desfagur;Lte-de
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inceput o degringoladd, in sensul cd au scdzut comenzile, au crescut preturile, au
apdrut gi alte fenomene care nu vreau sa le amintesc aici. in fine, banul est'e pu6lic,
respunderea noastri, cel putjn morale, este foarte mare gi trebuie sA fim cat se poate
de clari cu fenomenul dsta." in rest, un fenomen imbucurdtor, ar dori se comunice
co.nsilierilor dale.despre vizita delegatiei chineze la Camera de Comer!, care delegatie
a fost alcatuitd din oameni din Hubei; Hubei-ul este o provincie ceva mai mare dLc6t
lrint?,. 9a populatie, 9i veniti cu intentii clare, interesati foarte tare de parcul
lndustnal, de Zona Libera gi transmite ca,,dace ne ajuta Dumnezeu $i daca vom $tisdflT":"r,::l ludetul nostru are o $ansd majore in a asigura locuri 'de 

muncd pentru
cetdteni. ln continuare, d6 cuvantul domnului l\,4ihalcea

P+-!-qL U4aleea Lucean, adresandu-se domnutui pregedinte 9i domnitor
con-silieri, spune cd s-ar putea sd nu fie ujtima rectificare de bug-et, de aceea trebuie
sd fie pusd la punct o chestiune, o procedurd. A fost anuntat: l; Ministerul Sanatelii,
p-1u lrl"t,on"t", Casa Judeleane de SAndtate urmeaza sd disponibilizeze nigte bani
rn renlonu. ,,Avem o procedurd in ceea ce'inseamnd Regulamentul, avem procedurd
ca.se_semnati dumneavoastrd dispozilie, am mai fdcut lucrul acesta, gi in prima
gedinld.de Consiliu, acuma nu gtiu daca prima Sedintd, dacd va fi o gedinfi: ordinari,
extraordinare, se validAm aceast5 dtspoziiie a dumneavoastrd, ca s5 n, strangem pe
data de, nu Stiu, treizeci, treizeci 9i patru de consilieri, si va rog acuma sa acc6ptali oproceduri de genul aceasta, sd validEm. De impd4jt, 91im curi se imparte pe fiecare
unitate sanitard, dar se lucreaze la N.4inisterul Se;dta'lii tot ceea ce inseamni nigte
baniin teritoriu."

- Domnul Presedinte transmite ca ar vrea gi punctul de vedere al domnului
Secretar. Dansul 'intelege ingrijorarea domnului N,4ihalcea, n_ar vrea sd fie in pielea
dumnealui in aceste zile cand se incheie anul gi pentru finantigti sunt momente grele,
dar-vrea 9i punctul de vedere privind legalitatea al domnului Secretar, ca sa nu se
facd vreo gafd.

Domnul Secretar, adresandu-se domnului presedinte, propune se se agtepte
aparitia in l\ilonitorur oficiar inainte de toate a acturui normativ la care coregur afecut
referire, astfel incat vor gti care e procedura de urmat abia in acel moment.

Domnul Presedinte crede cd dumnealor, pe data de douezecr Si trei ale lunii, tot
aqa' in functie de cand termina coregii rucriirire, se vor mai intdrni si atunci se va
rediscuta problema, dacA mai 16mane actuala. Acestea fiind spuse, tine si le
multumeascA pentru ,,rapiditatea cu care am reugit sa rectificdm bugetul, s'per cd amfost suficientr de echitabili cu putinii bani care au fost El te OorJjte un weekend
plecut.

Prezentul proces-verba
fost prezentat in $edi
23 decembrie 20'13.

ri sau adaugiri. contine 4 (patru)pagini Si a
ionsrlrulut Judetului Gala!i din data de

SECRETAR

alitatea Sedin!ei.

, '\ SECRETARUL JUDETULUT,

UDETULUI
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