
ROMA IA

PROCES _ VERBAL
al Sedintei de indata a Consiliului Judetului Galati- 

din 1 februarie 2014

$edinta de indate a Consiliului Jude(ului Galali a fost convocatd prin Dispozifia
Pregedintelui Consiliului Judetului Galali nr 3'l din 3.t ianuaie 2014 $i a fost afiS;tA
la sediu, avend urmdtorul proiect al ordinii de zi;

'1. Rectificarea bugetului local al Judetului Galati, pe anul 20.14;
lnitiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Hamza Cornel
2. Rapoarte, informeri, intreberi, interpeldri, diverse.

Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Lucean Mihalcea _ director
executiv, Drrectia economie gi finante; Maria Agache - director executiv adjunct,
numit temporar, Directia economie 9i finanle; Constantin Cristea - direptor executiv,
Directia patrimoniu; Daniela Tecuta - consilier superior, Compartimentul cancelarie.

A participat ca invitat: Dorin Otrocol - prefectul judetu lui Galati.

_ De asemenea, au mai participat reprezentanti de la instiiulia de pres5j TV
Galati

Domnul Presedinte de cuvantul domnului Secretar pu$cag paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezentei la gedinta

Domnul Puscas Paul face apelul nominal.

,u numer de 34 consilieri judeteni in

in i sunt prezenti 21 consilieri judeteni

in srrur,",3i"""33l"*l 
poate incepe' riind

La inceperea gedintei au lipsit urmetorii consilieri judeteni: Aramd lulian-
Nicugor, Butunoi Adrian-Liviu, Celuean Anghel Coatel, ' Cristovici Viorel,
Gasparotti Petru-Florinel, Grosu Constantin, Munteanu Gabriela, Neicu Dan_
Cristian, Pintilie Carmen, Sandu Mitici, Stangi George-Citilin, Ungureanu
Cdtilin gi Vicleanu Marian.

Au sosit in sald dupi votarea procesului_verbal urmatorii consilieri
iudeteni: Butunoi Adrian-Liviu, Caluean Anghel Costel, Gasparotti petru-
Florinel 9i Munteanu Gabriela.

informeazd cd potrivit art
re al Consiliului Judetului
tei ordinare a Consiliului

2014.

33 alin (4) din Regutamentut de
Galafi, a fost prezentat la mape
Judetului Galati din 30 ianuarie

in continuare, intreabe dace sunt observalii in legAtu16 cu procesul_verbal.
Nefiind observatii, supune la vot procesu l-verbal-
Se aprobd in unanimitate, cu22 voturi ,,pentru".Au sosit in sali ur n5,r<rii ^^n.iria?i i,,.r^..u i._consilieri iudeleni: Butunoi Adrian-Liviu,Ciluean Anghe!96 st+t, cai#arotti petru-Ftoririet 

9i' Mu nt"-r*'6aUri"r".

realitatea Sedintei.
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Domnul Presedinte intreaba dace sunt observalii cu privire la ordinea de zi aqa
cum a Iost comunicat6.

Doamna Hapeci Daniela-Simona solicita domnului Pregedinte sd ia cuvantul.
Domnul Presedinte acordA cuvantul doamnei consilier judetean.

doreQte se prezinte o situatie de fapt, ce i-a
fost locali pe care ii au in UAT-urile din judet. ,Jn

marea majoritate a unit5tilor administrativ teritoriale de pe raza judetului Galati,
deszdpeziea s-a fdcut pe drumurile judelene cu utilajele 9i cu echipele de
deszepezire ale primeriilor. Chiar au fost discutii la Sedinlele de consiliu local din 30

$i 31.01.20'14 ce nu au fost prezente societatile comerciale responsabile cu
deszdpezirea, fapt ce a determinat interventia echipelor de deszapezire ale
primeriilor. Consider ce era de bun-siml ca aceste sume ce cred ce sunt alocate
pentru a acoperi cheltuielile de combustibil consumat de primerii se fie alocate de
societdtile comerciale care au cagtigat aceste contracte de deszapezire in judet. lar
dace pe acele drumuri judelene nu au fost contracte de deszepezire incheiate, este
un lucru foarte grav 9i nu ved, legal Si moral, ca din bugetul Consiliului Judetean sd
se aloce astfel de sume pentru a acoperi incompetenla societatilor ce gi-au asumat
astfel de responsabiliteti Cu aceastd ocazre, vd rog, domnule Pregedinte, sa
analiza,tr Si se luati mesurile necesare de recuperare a acestor sume pe care va urma
ca dumneavoastra, presupun, se le alocali astizi. l\ilotiv penlru care, astezi,
permite-ti se ma ab(n."

Domnul Presedinte, adresandu-se doamnei consilier judetean, !ine se o anunle
cA unghiul drept are 900, iar apa fierbe Ia 1OOu. ,,Deci, vorbim de lucruri complet
diferitJ din punct de vedere legal $i este un amestec juridic absolut straniu." in
continuare, dA cuvantul domnului Prefect Dorin Otrocol.

Domnul Otrocol Dorin multumegte domnului Pregedinte gi, adresandu-se
colegilor, doregte sd faca o informare, cat mai corectd 9i obiective, asupra lucrurilor
care s-au intamplat in ultima septemAne ,,Dace dupd primul viscol, stratul de zepad6
pe platforma sta,tiilor meteo de la Tecuci 9i Galati, inregistra undeva 25-29 de
centimetri, dupe al doilea viscol, stratul de zitpade, din Raportul de la statiile meteo,
a fost la Tecuci de 29 de centimetri $i cu ineltimea sulurilor de zapadd intre 1 9i 1,2
metri, la Galati s-a ajuns la 43 de centimetri ieri dimineaF, cu inatimea sulurilor de
zepada intre 1,7 9i 2 metri. Comitetul pentru Situatii de Urgenla, constituit inca de
vineri seara, a actionat, in primul rand, pentru a nu avea localit5li izolate - esta a fost
primul gand: localiteti qi persoane izolate; abia dupa aceea, am purces la deblocarea
ceilor de acces, pe drumuri Vreau sa vA spun ce am primit un sprijin substanlial din
partea fermierilor, mici sau mari, care au asigurat o cale de acces cetre aceste
localiteti; cd aceasta cale de acces a fost pe un drum na,tional, iudelean sau pe

camp, aceasta cale de acces a fost fecutd astfel incat se nu avem localiteti izolate.
Vreau sa ve informez ca miercuri dimineatd, la ora opt, toate localitelile judetului

Galati aveau o cale de acces,
gi aprovizionarea cu cele

itfel incat sd pulem rezolva urgentele medicale, dar
are. in acest interval, de ma4i dupd-amiaza pane

miercuri dimineatanin st.aRFd colaborare cu primarii $i cu comerciantii din localit5tile
respective, am its aprovizionarea prompt, astfel cd nicio localitate nu a

mI realitatea gedinlei.

E9EOtNT SEcRETARUL JUDETULUI,

Nicola Dobrovic
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remas, si zicem, fdra paine. Din p;cate, dace ieri dimineata aveam treizeci si trei de
localitati izolate, astazi, cu eforturi supraomenegti $i din partea primaritor cu'utitalete
proprii gi din partea societatilor care se ocupa 9i a Drumurilor Nationale care se
ocupa de deszepezire, astdzi vA informez cd avem blocat drumul DN 24D, care este
un cosmar, de ani de zile, gtifi dumneavoastrd, cel de la intersectia cu Garboavele
pane la Belebanegti, unde zapada ajunge $i la trei metri Cu toate eforturile acestor
oameni de la Drumuri Nationale, care au lucrat in acea zone cu peste doudzeci de
utilaje din care patru freze, acest drum nici la ora asta nu este deblocat. Mai sunt

actional ii pe 
_drumuri judelene. Da, a tost noiararea 

-co.itLtrfuiluo"t""n 
a"ylg:lf -?:y llc?t, cu p:9forrpte ci sunt ate primarutui, c6 sunt inchiriate, sd ne
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E9EOINTE,

blocate $apte drumuri judelene, la ora actuala. O singure localitate, la aceastd or5,
esle izolate, este vorba de: Rogcani de Bdneasa, unde, in aceasti clipa, ac(ioneaza
o frezA. Vreau se va informez cA majoritatea, dacd nu toli primarii, gi_au fdcuidin plin
datoria; au avut grijd, in primul rand, sa-gi lina cat au putut caile de acces deschise 9i
au folosit, poate pentru prima datd, armata de zece mii de oameni de la 416, sd nu
aibe probleme cu persoanele in varsta, cei care nu-$i puteau deszepezi singuri in
curte, sd aibS acces sa iasd, sa-gi cumpere cele necesare sau la animale Am inchis,
preventiv, de asemenea, drumul judetean de la Smardan-Schela pand la Slobozia,
ca sa nu avem probleme, deci drumul este inchis Si-l folosim doar pentru interven-tii
majore: bolnavi sau alte situalii deosebite. De asemeni, aceeagi masura am luat_o
pe: Pechea-Costache Negri. Dar in fiecare din aceste localitdli se poate ajunge pe
rute ocolitoare, mai putin: Schela, ca se fim bine inlelegi, dar nu sunt izolati. Am
folosit gi mullumesc pe aceastd cale multi militari gi jandarmi Si le multumesc
colegilor de la Armatd Si de la Jandarmerie ca $i colegilor de la lSU, care s_au zbdtut
sd ajunga acolo unde a fost nevoie gi ve dau un singur exemplu: satele izolate, pand
azi noapte, din zona Beregti-lvleria Cum ve spun6am, Oaca pana miercuri a fost
foarte afectata partea de sud-vest Si vest a judetului, dupa miercuri dupe_amiazd,
cele mai afectate au fost localitalle din centrul judetului $i din nordul judetului Sigu;
ce am.avut gi multe dezamegiri, am solicrtat 9i sprijinui unor societdli comercijle,
care din solidar izolalr, se ne ajute, sunt dezamdgit cd dupA
discutia mea cu de la ArcelorMittal, Dorian Dumitrescu, n_am
primit niciun spr ietatr
pozitiv cand NAVROM-u| ne-a pus la disp
judetul Tulcea, pe cod rogu, care au pr
trimitand trei freze, se-i ajute gi am avut sp
eu le consider jenante - cand un domn. gi
care se numegte Tonu, din Umbriregti, a
se ajunga la ferma lui de animale, uitand

cel putin moral. Sigur ca vd spuneam:
ionat de o maniera exemplare. Sigur cd

_ 3a mea, a avut dreptate c6 primarii au

SECRETARUL JUDETULUI,
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actionat cu armata Si au fdcut cdrare astfel ca cei ...18-20 de case de acolo, cu
locuitorii, se nu remane izolati, cum s-a intamplat la Scanteiegti Si cum s-a intamplat
la Beregti-Meria gi aicea, dace vreti, ve dau exemple de doi-trei primari care au ajutat
efectiv $i au tinut 9i parte din drumurile judelene se nu rdmane izolati. 9i ve dau
exemplu: primarul de la Valea Merului, care dupe ce $i-a terminat treaba lui, cu
utilajele proprii Si inchiriate, nu gtiu cum, a ajuns 9i la Corni, da? Ve dau exemplul
primarului de Ia Bere$ti-lvleria, un adevarat om, cate a incercat se-9i tind cele gase-
gapte sate sub control gi vi mai pot da foarte multe, foarte multe exemple. Ceea ce
dumneavoastra sunteti rugati sa analizali este modul in care legal s5-i ajutati pe
acegti priman, care s-au luptal exemplar'in comunitetile lor Si nu numai, pentru
oameni, astfel ca oamenii din comunitdlile lor 9i de la vecini, sA nu aibe de suferit
V-ag mai da un exemplu pentru ceea ce dumneavoastra ati fecut, a fost
achizitionarea qenilatei gi a snowmobilului, care impreund cu celilalt snowmobil de la
Ambulante, efectiv au salvat peste patruzeci de oameni, aflati in situatii extrem de
grele. Sigur cA in doud sau trei situatii, atunci cend s-a putut am apelat la sprijinul
elicopterului 9i aicea elicopterul a actionat la Urlesti 9i la Cuca, unde, din pecate, la

un moment dat, la Cuca, in loc sa scoatem de acolo o femeie gravida gi un bolnav,
care a avut accident vascular, la un moment dat cu elicopterul am scos gi un
cetetean, da? care a fost renit in urma unei altercatii intre locuitorii de acolo,
agteptand elicopterul, acegti oameni n-au avut ce face, s-au apucat si se ia la
betaie cu ranga gi cu topoarele, lucru pe care eu nu-l inteleg Deci, vd repet, s-a
dovedit extrem de utild $enilata Si snowmobilul. Eu am vrut se ve aduc la cuno$tinte
aceste lucruri in calitatea mea de Prefect gi de Pregedinte al Comitetului Judetean de
Situatii de urgente Din punctul meu de vedere, majoritatea zdrobitoare a primarilor
s-au zbetutgi au ficut treaba gi meritd ajutati $i sprijiniti VA multumesc foarte mult "

Doamna Sandu Viorica, adresandu-se domnului Pregedinte, doreqte se
intervine, precizand ci ln calitate de consilier care activeazd in Comisia de buget-
finante, se ise permitd sd ii dea un rdspuns colegei dansei: considere ca acordarea
acestor sume este perfect justificata si motivate, legiuitorul a prevdzut in articolul 33
din Legea finantelor publice - Legea nr.273, posibilitatea ca in cazuri urgente, 'in

cazuri intemeiate, in cazuri neprevazute, in cazuri de calamiteti se acorde sume
consiliilor locale. in continuare, afirme ce apreciaza ca sunt intr-o astfel de situatie,
de ninsoare abundentd, iar primarii au nevoie de bani pentru materiale
antiderapante, pentru combustibil, pentru a actiona in interiorul comunei, nu neaperat
pe drumuri judetene.

Domnul Presedinte dd cuvantul domnului Hamza.
Domnul Hamza Cornel afirme cd de fapt, ,tinta era alta, dar se citeasce cu

atentie expunerea de motive Si o sa vadd ca nu exista srntagma (drumuri judelene)).
Doamna Haoeci Daniela-Simona ptecizeazd ce este in expunerea de motive.

(Pentru rezolvarea unor situatii de extreme dificultate cu care se confruntd unitatile
administratrv teritoriale in ceea ce privegte acoperirea unor necesitAti privind
deszdpezirea pe drumurile judetene>. in continuare, spune ce domnul Hamza Cornel
a zis ce nu existd sinp\ma ndrumurijudetene) 9i i-a aratat ca existe.

rA::'
Jealitatea gedintei.

NTE,

?;(,u L

Nicolae Dob ici.Bacalba
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Domnul Hamza Cornel spune ce nu existd $i il invita pe domnul Mihalcea sa
raspundd.

Domnul lvlihalcea Lucean precizeazd ca a modificat in dimineata aceasta _

varianta aceasta.
Qoamna HaDeci Daniela-Simona spune ca dangii asta au primit.
9omnul MdnAile Gheorqhe informeaze ca dangii asta citesc acum.
Domnul Hamza Cornel spune cd da, au dreptate.
Domnul lvlendile Gheorohe, adresandu-se domnului prefect, domnului

Pregedinte, doregte sd maiintrebe un lucru vizavi de...
Domnul Hamza Cornel intervine gi spune cd doregte sa ii ofere un raspuns

deoarece a luat cuvantul giintreaba dace aceea e semnatd de dangii.
Doamna Hapeci Daniela-Simona spune cA nu este semnatd
Domnul Hamza Cornel aduce urmdtoarele precizdri: ,,Nu este semnata, pentru

cd dimineate cand am citit aceastd expunere de motive impreund cu domnul
Pregedinte, ne-am dat seama cd e gregit sa punem acolo <drumuri judetene), s_a
teiat gi apoi am semnat, deci, expunerea este legate. Dolr se gtili cd pe ldngd acegti
b3li: gare sunt destina[i exact penku procurarel de motorini, 'primiriile 

n_au voie
se-i foloseasca decat pentru utilaje proprii sau inchiriate de la te(i Daca au contracte
de deszdpezire nu au voie sd dea niciun gram de motorina celui care face

fie clar, nici noi pe drumuri judefene, nici ei pe drumuri judetene
au contracte de deszepezire, de aceea au gi renuntat Tudor

mardanul, c5 au contracte gi nu pot justifica. Fiecire primar a primit
sens $i sa justifice prin hoterere de CLSU ca aceasti cantitaie, pe

care a primit-o de la rezervele statu litri
au primit toti primarii gi cealaltd cant ata,
in jur de cinci sute de litri, va fl cons
interiorul localitelii, cu utilaje proprii sau in J:
au actionat pe dJumuri judetene, au fecut-o ca societatea noastr6, care acum face
deszSpezirea, VEGA '93, despre care se face aici vorbire, $i_a fdcut datoria cu varf 9iindrsat. Domnilor, dar pe raza unui judet nu po,ti actiona-in acelagi timp peste tot,
nu? cd ubicuitatea, doar Dumnezeu o face.,

_ Domnul Manella . eheorqhe. adresendu_se domnului prefect, domnului
Pregedinte 

-gi 
domnului Vicepregedinte. afirme ca dan$ii nu sunt impotflva a salva

vietile $i cA trebuie foarte bine intetes cd atui iet 9i colega
dumnealui, fac referire la cu totut att aspect. Ouia Oin toamnalidin vara,anutui trecut se... ace$ti primari, to iilLa in ueo"re
crearea de stocuri pentru vreme rea? Dol:
bani pentru astfel de interventii, din
prea mult, pe domnul prefect face
Gerboavele pand la Baldbane$ti, unde su
din lipsa grijii primarilor Si a ocoalelor silvt/'[|or vr ]r d uuudtctur s v
aceste firme ale primarilo
au venit sa dea si ei un
zecile, o sut6 sal Ooua-J,,.1

md realitatea gedintei.

SED

,l /i
iv
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majoritatea dintre ei au firme care lucreaze prin . gtim noi cum 9i folosesc bani din
firmele, din banii de la buget, cunosc personal astfel de situatii 9i nu trebuie sa-i
plangem chiar atat de mult. Toli sau majoritatea au firme care contracteazi lucrari de
la benutul public. Daca s-a fecut, mai departe, dace s-au facut asemenea interventii

$i eu vin din judel, ce eu acolo locuiesc, sa gtiti cd n-au fdcut decat in fala primdriei 9i
pe drumurile comunale, n-au facut pe drumurile judefene, cum s-a scris 9i aici."
Spune ca era o tendinte de a trece peste lucrurile acestea. Deci, in continuare, face
apel la a ne gospoderi de vara gi nu mai interveni pompieristic iarna, cand mor
oameni betrani, sermanii care zac...

Domnul Otrocol Dorin intervine gi roagd sd ise dea un exemplu de om care a
murit...

Domnul N4aneile Gheorohe ptecizeaze ce se refera la nivelul terii. ,,Nu, la noi in

Judet, nu; Si fel de fel de situatii de urgenle, care trebuie sd le prevenim noi in ultima
instanta Si cu bani scosi imediat de unde apucdm 9i de unde nu gasim. Asta vreau,
nu suntem impotrivd a nu salva, a nu interveni 9i a nu da bani, dar sa ne pregatim
congtiincios 9i gospodereste, cum se faceau pregetirile odata Va multumesc,
domnule Prefect."

Domnul Hamza cornel, adresandu-se domnului consilier, spune ce un punct va
fi elucidat de dansul: primarii gi-au cuprins in bugetele lor bani pentru astfel de situatii
numai ce situatia i-a depdgit, cheltuielile au fost prea mari ,,QQl: dace Guvernul a
avut grije totugi qi ne-a acordat zece tone de motorina 9i doua tone de benzin6, ca
sa-i ajutam pe acegti primari, ne-am gandit cd, dup6 ce am primit de la fiecare
primar, cei Saizeci $i patru de primari, adresele cu necesitatile pe care le au, noi am
hotirat, ca un consiliul judetean care are grije, pdrinte$te, de toate localitetile sA le
ddm o parte inflm6, nici a douizecea parte din ce au cerut ei - se ne ardtam grija.
Deci, ganditi-va ca nimeni n-a avut o alte intenlie, sd imbogaleasci pe cineva sau eu

Stiu, se... "
Domnul Mendild Gheorohe transmite ce nici nu poate fi vorba, pentru ce suma

este foarte mica.
Domnul Hamza Cornel confirme.
Domnul Mandild Gheorqhe precizeazd ce nici nu gtie dace a menlionat la

inceput. ,,Suma este destul de mici, noi inlelegem ce inseamna asta, dar eu fdceam
mai mutt apel la a ne pregati gospodere$te pe ceea ce urmeaze 9i a nu mai interveni
in ultima instanF, cand zapada ajunge la trei metri 9i drumul care duce pan5 la

BSlebdne$ti nu se mai poate. ."
Domnul Hamza Cornel ptecizeaze ca primarul a fost ales, n-a dat examen pe

competente.
Domnul MAnAilS Gheorqhe spune ca foarte reu

Domnul Otrocol Dorin doregte se intervina pentru ca a fost oarecum interpelat 9i
adresandu-se domnului consilier spune ce ii pare rau sd il contrazice, informatiile pe

care le are dumnealui nu sunt ,,$i am se ve dau acuma exemple: cand
zepada este panA la doi metri g/ c6nd... probabil cd puteti citi pe o carte tehnice cat
consumd o vole, de exemplu, $au un tractor, pe ord, putem discuta dace primarii

$i-au fAcut sau nu ei aclioneazd de vineri dupe-amiaza

PRE9EDI

Nicolae Dobrovi

liul
/ -+t )

realitatea qedinlei.
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pand miercuri dimineata, in continuu, domnule consilier. La un moment dat, toate
stocurile pe care ei gi le-au facut au fost epuizate $i iar o sd vd dau exemplu cand
primari s-au dus gi s-au imprumutat de motorinA $i verificati, de exemplu, la peco din
Cudalbi dacd primarii au venit Si s-au imprumutat de motorine, ve rog se verificati
Vreau sd va informez ce acest pflmar, nu gtiu, eu nu-l gtiu, eu nu-l cunosc foarte
bine, de la Valea l\4arului a intervenit pe drumuljudetean pand la Corni, pentru ca cet
din Corni nu putea gi nu avea capacitate gi s-a dus gi i-a desfundat drumul. Vreau sa
vd spun ce primarii din cohor, Nicore$ti, cet de la Brdhdge9ti au actionat Si pe
drumuri judetene se-gi tind mdcar o cale de acces deschisa. Aga cum v-am spus,
prioritatea a fost sa asigurem o cale de acces cdtre fiecare localitate, ca localitatea
respectivd sa nu fie izolata gi oamenii sA fie ajutati Deci, imi pare reu, sunteti total
dezinformat. NIullumesc."

Domnul Mdnaile Gheorohe, dacd ise permite, adresandu-se domnule prefect,
spune ca sA inteleage din ce a spus dumnealui...

Domnul Presedinte intervine $i spune ca de permis dansul trebuie sd ii permitd;
dansul conduce la ora actuald aceaste gedinti.

Domnul lvldneild Gheorohe igi cere scuze.
Domnul Presedinte ltansmite cd Punctul unu: dace are ceva de spus, sd spuna

scurt.
Domnul MendilA Gheorqhe, pe scurt, afirma: ,,Am inteles, din aceasta

prezentare a domnului Prefect, ce vina ar sta la noi undeva, ce de fapt, prim5riile au
stocuri mici de combustibil, nu au fost prevezute pentru astfel de ierni mai grele gi s_a
intervenit cum s-a intervenit. Deci, noi nu trebuie..."

ll]i:i p.!n"t" 
,geografice a judelutui cate doue sanii 9i o genira'tJ pentru ca, Oin

!_e:?t::li.l"l!!] .rrr".T luios,at ludetutui n, 
"u",i "o,i.,rni"uJii 

"e-srvest, chiar
daca aceste comunicatii fost blocate de zepadd, gosele ca atare

tnsc e realitatea gedin!ei.

Domnul Presedinte spune ce nu Crede ce au inteles gregit gi ca nu se vorbe$te
de vini aici. ,,Ne-am aflat in fata unui fenomen exceptional, din nefericire, in cadiul
modificarilor climatice, fenomenele exceplionale tind sd devind curente, $i asta este o
mare problemi gi economicd $i organizatorica gi tot ce vreli, dar intr_o anume
situatie, uitati-ve ca in intreaga Europe a fost o iarnd foarte giea gi vedeti cati au
murit in Polonia, 9.a.m.d. Deci, chiar tari cu o kaditie adminisiativa, organizatoiica,
industrialS mult mai valoroase decat R^omania, s-au confruntat cu probleme similare
Si cu pierderi " in continuare, afirmd: <in ceea ce privegte judeful nostru, ce ag vrea
se spun: de la bun inceput, aceastd iarnd a fost anticipat, pentru cA eu am zis cd
dacd cineva vrea se-mi rupe gatul, nu gtiu dacd cineva a vrut s6_mi rupd gatul, de la
concurentii no$tri politici, din propriul meu partid, de la oameni care nu me
,,inghiteau", imr rupea gatul cu am
Deci, pentru prima oard in istor vut
func(ionale, care erau in pa ce
achizitionat pentru situatia in care drumu oca
tancul,-cd tancul s€ prebugegte in doi metri jumetate de zdpadS, o instalatie, acea
$"nil"i3 gglg practic plute$te, fdre sd se scufunde, cd de asta a fost conceputa, ca o

"$_"l|l:f_l?]:l 
,9*ra, pentru transporrut botnavutui gi sanie autoproputsat5 Si am avut

.1
.9

INTE, SECRETARUL JUDETULUI,

:'K'-
Dobrovici-Ba rtr-



$edinla din 1 februarie 2014
Pag. nr.8

nu existi, deci aceste lucruri au fost organizate Acum, depozitul de combustibil al
unei comune gi la bugetul uner comune, este limitat. ln ceea ce priveste hartia care
s-a fecut, s-a facut in mare graba, pentru ce ieri s-a hotarat sd intram in fondul de
rezervd; hai sa vorbim $i de fondul de rezerva Fondul de rezerva aljudetului, alcetuit
conform Legii ff.273 din 23 iunre 2006, este, in judetul nostru, de zece miliarde lei
vechr: nu este o sumd Ioa(e mare De ce nu este o sume foarte mare? Pentru cd
una din problemele majore ale acestui jude! sunt drumurile judetene 9i, atunci, in
filozofia bugetului, s-a alocat partea leului din buget pentru peticirea, pentru efectrv
peticirea, pentru gaurile din drumurile judetene. Nici macar nu putem am fecut
treizeci de kilomeki anultrecut, intrand in banii acumula,ti timp de mulli ani Deci, atat
ne-am permis se punem: zece miliarde. Am avut aproape o crize de o cearte gi o
crize de isterie, daca intrem sau nu in acegti bani, pentru cd suntem la inceputul .. in
prima zi a lunii februarie, se pot produce evenimente de tot felul: de Ia cutremur pane
la inundatii, inclusiv cantitatea asta mare de zdpade cand s-o topi, vom vedea ce o
mai fi Deci, a fost o decizie extrem de dificild, aproape dureroasd, ca din zece
miliarde se ludm doui 9i se ajutam ace9ti oameni; ce alffel, asta dace n-are
combustibil, nu intrd, gi nu deszepezegte, cd n-are. A mai dat Guvernul, md rog, zece
lone, poate n-or fi foarte mult, dar au contat gi alea. Deci, sursele de finantare au fost
diferite, nu poti sa intri . cu o surse cum este de exemplu de genul asta pe drum
judetean, pentru cA altfel intri in pu$carie. Ce s-a scris acolo, s-a scris in mare grabd
gi este un text nesemnat, pentru ca, din scurt, domnule, facem o hartie care era. ce
a nimerit la dumneavoastrd pe masi, este o schite necorectatd, din pacate, dar Iucru
scuzabil prin graba cu care s-a fecut; acum suntem sambeta gi cautSm sA dam acegti
benuti, foarte putini, din start, sunt extremi de pulini Poate nu corespund
necesitatilor, dar in felul dsta ne p5stram opt miliarde vechi pentru, Doamne-fere$te,
ce o mai fi. 9i vreau sd mai spun inca ceva: dace Prefectul judelului nu s-ar fi nimerit
sA fie un excelent $i vechi specialist in drumuri ii poduri, dedeam de dracu' - cu toate
organizarea foarte bune - cd a stat omul aici, zi gi noapte, 9i a coordonat. Vreau, in
aceeagi ordine, se multumesc domnului Hamza, care s-a ocupat de desz6peziri ca
Vicepre$edinte de Senat, 9i domnului inginer Ndvedaru, pe care multi l-au injurat cd
este dur, ce, ma rog, e un om care a comandat o mie de muncitori in Combinat gi are
stilul din Combinat, dar care a muncit ca o vite, gata se moar6 pe plug 9i efortul a fost
extrem de mare; nu poti, oricate mijloace ai avea, cand cade cantitatea pe care a
mentionalo domnul inginer Otrocol - de aia spun domnul inginer 9i nu domnul
Prefect - brusc, nu poti sd deszepeze$ti instantaneu. Dac6 am fi avut multi oameni,
cum este domnul Doca de la Valea N4erului, atunci Romania poate ce ar fi aretat
altfel. Deci, fiecare gi-a dat mdsura, dar intr-un moment critic, in general, s-a fdcut
foarte mult, nu a existat bolnav pe care sa nu-l putem scoate, nu a existat om care se
moare, cum s-a mar intamplat,,in alti ani, in magina pe drum judetean sau drum
national gi aceste lucruri vazute cu claritate. Ceea ce votam noi aici este

Legea nr. 273, articolul 36, punctul (1) Fondul deperfect legal, dace
rezeNa bugebre. locale se inscrie fondul de rezerva bugetare la

rn gi a Consiliului General al Municipiului Bucureiti,dispozilia consili
precum 9r a se caz, in cota de pane la 5% din totalul

realitatea gedinlei.
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cheltuielilor; aici vine partea interesanta: acesta se ulilizeaze b propunerea
ordonatorilor principali de credite, pe baze de hotarari - deci, propun eu sau domnul
l\,4ihalcea - pe bazi de hotrrari ale consiliilor respective _ deci, hotararea
dumneavoastre, care trebuie sd votali astazi -, pentru finantarea unor cheltuieli
urgente sau neprevdzute aperute in cursul exerciliului bugetai, pentru inldturarea
efectelor.unor calamiteti naturale, precum $i pentru acordirea unor ajutoare catre
alte unite! administrativ-teritoriale in situatii de extremd cea primarilor acestor uniteti ori din inilrativi proprie a
Comitetelor ISU din aceste UAT-uri, care alcetuiesc j sa
stabiliti dumneavoastra gi eu, care am un drept de vot .. gi
din initiativa proprie, da^ce situalia in care se afld se incadreaze in Legea nr. 275,
articolul 36, punctul 1. ,,in rest, ca asigurare, pentru ca au fost probleme cu banii pe
care i-a dat Guvernul gi pe care diverse UAT-uri le-au evalujt gi le_au evaluat nu
tocmai fericit unele, dupi ce hotdram $i apare pe site, ce <da) sau <nu>, cd aicea
depinde cum votdm, eu nu semnez deblocarea acestor bani decat dupd ce am doua
hartri: o hartie de la Secretarul judetului cu contrasemnetura celor patru juri$ti, ca
atetia au remas ai Consiliului Judetean.
formi, Ei o he(ie de la domnul colonel
au dat aceste unitdti ISU de la primerii,
n-am putut se md duc in toate comunele
sub semndturd de Comitetele ISU locale, chiar corespunde cu realitatea; Si dupe ce
am hoterarea dumneavoastrd, daca o am, pentru deblocarea banilor, gi am cele
doua hertii de care am amintit, de abia atunct eu semnez scoaterea banilor cdtre cei
carora urmeaze sd se destineze "

DpgmlaBpg@lIelleflXela solicitd domnutui pregedinte sa ia cuvantul.
Domnul Presedinte acorde cuvantul doamnei Vicjpregedinte Bogdan Tania_

luliana.

. DeAEna Boqdan Tania-luliana afirme ca'in ultima septamana a auzit doar critici
la^ adresa- administraliei locale, pe toate canalele Dansa nu poate sd nu se
gAndeasca in momentul acesta cd sute de oameni n_au dormit noaptea, sute de
oameni au stat in frig Si au muncit ca sd salveze alte mii de oameni gi intreaba cine
le multumegte vreodatd acestora. ,,lar ceea ce facem noi u"ur, 

", d interpretez ca
fiind gi un.gest de solidaritate cu primarii, cu care noi am finut legdtura permanent 9i,credeli-me, eu n-am gdsit primar iresponsabil. Cu totii doreau c-a sa fe in siguranij
cetdtenii comunite,tii pe care ei o conduc, prin ur sunt modice
de fapt, trei mii de lei inseamne in bani vechitreiz te un gest de
solidaritate fate de aceiti oameni care au muncit iare Oinke eiin fiecare comune - dace au putut ajuta mai mult, au ajutat. Deci nu c;d cA trebuie
la pgnel sub semnul suspiciunii ceea ce se intampld acum. Este o hotdrare perfect
le-gald gi morald $i cred ce de bun_simt pentru ceea 

"u "_i-intirp[t in uttimitesaptemani. Eu le, mullumesc tuturor celor'care au muncit pentru ca ljalute oameniigi cred ce su^nt foarte mut(i oameni de llicitat, ia g".t,ii no.iru O" alum este ungest, atat cat poate face Consiliul in momentul acesta, un !Lsi- porrivit. Va

mA realitatea gedinlei.

(El

,kl
|"'

SECRETARUL JUDETULUI,

t"''lT"1u
< _/\\-l^



Sedinla din 1 februarie 2014
Pag. nr. 10

Domnul Presedinte transmite: ,Marea mea problemd, imensa mea problema, a
fost dacd se ma ating de cele zece miliarde vechi sau nu, ca in ultima instanta, ca
ordonator principal de credite, eu trebuia se decid chestia asta $i au fost disculi.
dem doud sau trei miliarde Am zis, domnule, doue; degi unii au zis ca doue e
insuficient Poate pe parcurs, la rectficari, va trebui sd modificem cumva acest fond
care poate sd mearga pana la 5%, dar am spus, de la bun inceput, filozofia bugetului
a fost peticirea drumurilor jude,tene - ce se circulA ca dracu."

Domnul Butunoiu Dorin solicite domnului Presedinte sa ia cuvantul.
Domnul Presedinte da cuvantul domnului consilier judetean
Domnul Butunoiu Dorin afirmd cd in aceeasi note ca 9i doamna Vicepre$edinte,

vrea Si dansul se fehcite Comandamentul pentru Situalii de urgenlA pentru modul
cum a actionat, totodata Si Prefectura Galati pentru ce a venit totusi astazi in fata
Consiliului 9i a informat consilierir cu modul cum s-a gestionat situatia in aceasta
iarne $i precizeaze cd se gtie foarte bine ci in ludelul Galali au mai fost probleme cu

intempeflile. ,Nu a venit nimeni in fata noastre, ci am mers noi in teritoriu 9i am vdzut
situatia de la fata locului, iaE ca astezi, lnstitutia Prefect a venit in fata consilierilor 9i
a prezentat situatia a9a cum s-a desfdlurat in aceste zile Felicitari incd o datd
tuturor, iar Prefectul, prin experienta care a acumulat-o pand acum, fost consilier
judetean, Qtie se respecte colegri actuali inca o date: feliciteril"

Domnul Presedinte supune la vot ordinea de zi:
1 Rectificarea bugetului local al Jude(ului Galati, pe anul 2014;

lni!iatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Hamza cornel

2. Rapoarte, rnformeri, intrebdri, interpelSri, dtverse.
Se aprobd cu 24 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,imPotrivd" 9i doud ,,ab,tineri"

(Hapeci Daniela-Simona 9i Mdndild Gheorghe).I Se trece la punctul 1 din oidiil6a:dd2i:
Rectificarea bugetului local al Judetului Gatali, pe anul 2074 , ..

lnitiatori: Nicolae DobroViiiiBacdlbaga
Cornel Hamza

Domnul Presedinte intreabd dace sunt observalii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii gi flind vorba despre o hotarare cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizeazd pe articole.

Supune la vot artJ din proiectul de hotarare
Se aprobd cu 24 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,imPotrive" 9i doud ,,ab,tineri"

(Hapeci Daniela-Simona gi MdneiE Gheorghe)-
Supune la vot glLZ din proiectul de hotarare.
Se aprobd cu 24 voturi ,,pentru", 0 votuti ,,impotrivd" 9i doue ,,ablineri"

(Hapeci Daniela-Simona gi Menei6 Gheorghe).
Supune la vot plgisglqld9-hglil]algiLiEEeshg.
Se aprob; cu 24 voturi .Pqntru", 0 voturi ,,imPotrivd" 9i doud ,,ablineri"

(Hapeci Daniela-Si. 9i Mdnlid Gheorghe).

Nicola

TE, I
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Se tlece la punctul 2 din ordinea de zi: : :

Domnul Presedinte constatand cd domnul consilier judetean $tefan lon are o
interventie, ii da cuvantul.

Domnul Stefan lon spune ce are o scurtd observatie Si anume faptul cd a plecat
un conflict de la o simple propozitie care n-a fost corect pusd in materialul care li se
prezintd $i ce rugdmintea dansului este....

Domnul Presedinte precizeaze ce acel material n-a fost semnat.
Domnul Stefan lon spune ce acesta este ajuns pe masa dumnealor.
Domnul Presedinte afirme cd a$a este, dar a cerut scuze.
Domnul Stefan lon intreab5 ce interpreteaza dumnealor Ceea ce
Domnul lvlihalcea Lucean solicite domnului pregedinte cuvantul.
Domnul Presedinte da cuvantul domnului director.
Domnu] Mihalcea Lucean prccizeazd cd ieri, dupe program, la o ora dupd

program, a fost sunat gi s-a intors imediat gi ca sd se inceapd o astfel de procedurd
gi sd adune pe toata lumea, trebuie sa scrii ceva. A scris in grabd, repede, s_a dus
mai mult pentru ceea ce inseamnd cifre, pentru ce asta este acolo. Nu avea colegii
de la celelalte direcfii, pentru cd undeva existd un raport de specialitate care trebule
semnat. Acel cineva, care trebuie se semneze, face sau se uitd gi pe expunerea de
motive. leri sear6, la asta s-a gandit, la tot ceea ce inseamna, iniepAnd de la: ulile,
drumuri cadaslrale, de la asta, pana la drumurile judelene. ,,A fost prima formd,
avend aceastd formA, v-au invitat pe dr mneavoastre astezi la orele 10; am dat
drumul cetre domnul Secretar, domnul Secretar, mai departe, cdtre dumneavoastre,
o prime formd; dimineatd la ora I, ne-am in€lnit cu totii Si nu am modiflcat anexd, nu
am modificat... am modificat astea: in loc de drumuri iadastrale se numesc altfel,
adice cu oamenii de specialitate, in loc de chestiunea aceea, aga... pe drumuri
judelene, nu s-a intrat, a intrat cine trebuia sa intre, dar ele sunt fdcute de ieri. de la
ora '18, ca sd ititi, de aseare, de la ora ig, gi date drumul in eter cetre
dumneavoastra "

Domnul Stefan lon, adresandu-se domnului djrector, ii spune se agtepte numai
putin...

Domnll Stefan lon afirme ce n-a fecut referire la niciun nume, n_a f6cut referire
la nimeni. in continuare, afirmd: ,,AEta timp cat ajunge rn ,"l.ri"f "l eu nu vreau
sa-i disculp pe colegii nogtri, consitieri judeteni, da1 Dar in fata noastre vine un
material, da? Noi votdm in cunogtinle de cauza, dacd materialul nu este corect
intocmit, nu putem sd cerem acuma se... Adic6 eu n_am fecut referire la nimeni, dar
hebuie sd fim foarte atenti, nu era nicio problema dace aceastd gedintd o fdceam
maine, nu era chiar nicio probleme sau chiar luni, ca se putem sa piegati; maLr;ui
mai bine "

Domnul Mihalcea Lucean concluzioneaze cd asta
adeverat, trebuia se fie mai atent

a ficut $i spune cd este

Domnul Zaharia Euqen intervine,
chiar n-a inteles absolut nimic astazi

L n-am vrut se iau cuvantul, pe cuvantul meu,

Iim, realitatea Sedintei.

adresAndu-se domnului consilier, spunand ca
.,Atunci cand nu va conveneau anumite cifre,
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va cunosc foarte bine, ieri ne-ati sau alaltAieri ne-ati multumit ca incepem sd
mergem pe drumul bun, s-a repartizat cat se poate omenegte gi domnul Prefect a
explicat: exista o ascultati-me pane la capit, ca idee, a explicat domnul Prefect c5
o comune probabil ca s-a gandit cd o sa spuneti c5 a luat mai mult ca... omul a
deszepezit pani nu gtiu unde 9.a.m.d. Dar, acuma, ca sA vin sA spun, dupe ce am
corectat hotararea, dupe ce s-a spus de fapt ce s-a intamplat, sd fiu impotrivd sau sd
me abIn, chrar mi se pare ridicol "

Domnul Stefan lon intreabe cine a votat impotrivd.
Domnul Zaharia Euoen raspunde ce s-au abtinut, doi colegt...
Domnul Stefan lon afirme ca asta e cu totul gi cu totul altceva. ,,Dar ei sunt de

inteles pand la urme "

Domnul Presedinte intervine: ,,Da gtiti ce se intample? Eu am cunoscut la Spitat
unii care se bucurau ce i-a murit pacientul colegului chirurg. Deci, ce, domnule, zice,
acum domnul Mihalcea nu-i plStit pentru ce a muncit toati noaptea, ce au fost cifre, a
trebuit sd modifice bugetul g.a.m d $i cA intr-o schiF care a ajuns, a aperut un lucru
in plus..."

Domnul l\.4ihalcea Lucean Wecizeaze ce...a dat drumul la procedura...
Domnul Hamza Cornel transmite ca sa le trimitd gi partea semnate...
Domnul Presedinte spune: ,,Ba chiar la Badad mai erau unii care erau cu

pimant in bonete gi aruncau in burta pacientului pemant, $titi era pement in bonete,
daca o se abordem aga colaborarea, atunci vai de judetui esta." Ulterior, afirmd:
,Aicea ne-am adunat ca din foa(e putinii bani care ii avem, se cdutdm s6 ajutem 9i
ar kebui ca buna-credintd sd domine, cel putin aceasta adunare, aga cred eu.,,in
continuare, mullume$te pentru participare.

Domnul Otrocol Dorin, adresandu-se colegilor, le multume$te Si dansul foarte
mult pentru intelegere $i ajutor.

Prezentul proces-verbal, fdrd gterseturi sau addugiri, contine 12 (douisprezece)
rdinare a Consiliului Judetului calati din data de

26 lebruarie 2014.
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