
ROMANIA

PROCES - VERBAL
al gedinlei extraordinare a Consiliului Judelului Galali

din 12 rnartia 2014

gedinta ordinara a Consiliului Judetului Galati a fost convocate prin Dispozilia
Presedintelui Consiliului Judelului Galali nr. '159 din 10 martie 2014 $i a fost publicata
in ziarul ,,Via!a liber6" din 11 matlie 2014 Si aflqate la sediu, avand urmetorul proiect
al ordinii de zi:

1. Aprobarea utilizerii de cetre Scoala Gimnaziala Speciale "Emil G6rleanu", in
calitate de partener, a unei pe4i din imobilul situat in str. Gerii nr. 66, aflat in
proprietatea judetului Galali 9i in administrarea $colii Gimnaziale Speciale
"Emil Garleanu" in vederea implementdrii proiectului "Pagi sustinuti spre viitorl

- servicii integrate de sprijin comunital,';
lniliator: CornelHamza

2 Rapoarte, informeri, intreberi, interpelari, diverse.

Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Lucean Mihalcea - director
executiv, Direclia economie 9i flnanle; Maria Agache - director executiv adjunct,
numit temporar, Direclia economie Si flnanle; Aurelia Domnileanu - director executiv
adjunct, Directia de dezvoltare regionale; Merioara Dumitrescu - arhitect Sef, Direclia
Arhitect $efi Constantin Cristea - director executiv, Directia patrimoniu; Cristina
Lupascu - auditor, Biroul audit public intem; lonel Coca - Sef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, sAnetate gi securitate in munca gi asigurarea
calitatii; N,laricela Dura - consilier superior, Compartimentul cancelarie,

Au participat ca invitali: Dorin Otrocol - prefectul judetului Galati; Luminita
Diamanta Bulai - inspector Scolar general adjunct, lnspectoratul $colar al Judetului
Galatii lvlihaela Debita - manager, Spitalul Clinic Judelean de Urgenta ,,Sf. Apostol
Andrei" Galati; Aurora Vargolici - director, Trezoreria Judetului Galali.

De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmStoarele institutii de
prese: ziarul ,,V|AT, A LIBERA"; ziarul ,,lMPARTiAL"; ziarul ,,MONITORUL DE
GALATI"; ziarul ,,REALITATEA"; ANTENA 1; TV Galati; EST-ry.

Domnul Presedinte de cuventul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominalin vederea stabilirii prezeniei la gedinld.

Domnul Puscas Paulface apelul nominal.
Domnul Presedinte informeazd ca dintr-un numar de 34 consilieri judeleni in

functie + Pregedintele Consiliului Judelului Galati sunt prezenli 26 consilieri judeteni
in funclie + Pre9edintele Consiliului Judelului, deci gedinta poate incepe, fiind
intrunite condiliile regulamentare pentru desfesUrarea acesteia.

Au lipsit urm{torii: Bogdan Tania - luliana, vicepregedinte, Ciluean
Anghel Costel, Gasparotti Petru - Florinel, Neicu Dan - Cristian, Pintilie
Carmen, Potec Nicolae - 9i Stiinge George - Citilin, consilieri
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informeaze ce potrivit art.
re al Consiliuluj Judetului
tei ordinare a Consiliului

2014.

A pirAsit sala inainte de efectuarea apolului nominal pentru stabilirea
cvorumului 9i a revenit inainte de punctul ,'diverse,' domnul consilier judetean
Dan - Lilion Gogoncea.

A sosit in sali inainte de votarea ordinii de zi, domnul consilier judelean
Neicu Dan - Cristian.

33 alin. (4) din Regulamentut de
Galati, a fost prezentat la mape
Judetului calali din 26 februarie

ln continuare, intreabe dacd sunt observatii in bgatura cu pro@sul_verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verball
Se aprobd in unanimitate, cu 27 vofuri ,,pentru,,.

_pomful Prgsediote, cu privire la ordinea di zi, solicitd completarea acesteia cu
urmetoarele proiecte de hoterari:

> Rectificarea bugetutui locatat Judelului Galali, pe anul 2014;> Validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcliei de $ef sectie
Urologie din cadrut Spitatului Ctinic Judelean di Urgenld ,Sf. Apostol Andrei,,
Galali.

une la vot completarea ordinii de zi cu proiectul dehote bugetutui local ai Judetutui catati, p" 
"^rtZOt+r.te, cu 27 votut ,,pentru,,.

. _ PaEnul Pre99di4!C supune la vot comptetarea ordinii de zi cu proiectul dehoErare privind (Validarea rezullatului concursului pentru ocuparea turicllei Oe get
seclie Urologie din cadrul Spitalutui Clinic Judelean de Urgen1i,Sf. Apostot Andrei,,
Galati)

'Se 
aprobd in unanimitate, cu Zl voturi ,,pentru,,.

Domnul Presedinte inkeabe daca sunt att; observalii cu privire la ordinea de zi
a9a cum a fost transmise la mape gi

-.- 9"'l'3t" a intervenliei domn cuvantul si ii spune ce
oansut,-pnn tege, nu are dreptul, d a interesuiui pe care flpoartd, ii permite acest lucru.

i Pregedinte, domnilor consilieri.
spune in Regulament gi in lege
plionale, care n-au fost ardtate,

htarea ordinii de zi sau in alte acte. Deci,
asta este o carenle a ordiniide zi, care nu-iin reguE.,'

Domnul Presedinte comunicd: ,,Deci, cazul exceplional, cum dumneavoastre
un pasionat al poate li explicit sau implicit. Actete
faceli c^u ateta , nu specificd in clar natura explicitd
estora. ln ceea mentarea, sigur ce a intervenit ceva
care a fost sal nedicilor rezidenli, pentru care s_au gdsit

acum bani la Guvern gi care au venit ln mare grabd. Dacl dumneavoastre sunteti
contra salarizarii medi

,n[ rn mare graoa. uaca dumneavoastre sunteti
i in noile condi(ii, sigur, e o problemi, dar s-ai

putea se ajungeli ta ty'itatlsi nue, ql.ie"ca.tucrut acesia se-fie tacut futIc.,,

ml realitatea $sdinlei.
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Domnul Grddinaru Stan spune cA nu este impotriva salarizarii medicilor
rezidenti, nici pe departe, dar este impotriva nerespecterii Regulamentului Si legii

Domnul Presedinte concluzionand, afirme ce Regulamentul Si legea se
respecte...

Domnul Gradinaru Stan intervine: ,,dar trebuia ii
Domnul Presedinte continue, spunand: ,,...dar prin aceasta diferentiere intre

implicit sau explicit, pe care v-am menlionat-o, e un punct de vedere pe care mi-l
asum. lar in rest, ceea ce ar trebui se intelegeti dupe ce ati ros atat de mult timp
Iegile Si regulamentele din pur5 pasiune, este ca exista litera legii 9i spiritul ei 9i cat
timp voi conduce eu gedintele astea voi ciuta se fac balansul corect intre literd 9i
spirit." in continuare, multumegte 9i transmite ce rnterventia domnului Gredinaru Stan
a luat sfar9it

A sosit in sale domnul consilier judelean Neicu Dan - Cristian.
Domnul Presedinte supune la vot ordinea de ziin inkegime:

1. Aprobarea utilizerii de cdtre $coala Gimnaziala Speciale "Emil Garleanu", in
calitate de partener, a unei pe(i din imobilul situat in str Gdrii nr. 66, aflat ln
proprietatea judetului Galati gi in administrarea $colii Gimnaziale Speciale
"Emil Garleanu" in vederea implementdrii proiectului "Pagi sustinuti spre viitorl
- servicii integrate de sprijin comunitar";

lniliator: CornelHamza
2 Rectificarea bugetului local al Judetului Galati, pe anul 2014;

lnitiator: NicolaeDobrovici.Bacalbaga
3. Validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de $ef sectie

Urologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta,,Sf. Apostol Andrei"
Galali;

lnitiator: NicolaeDobrovici.Bacalbaga
4. Rapoarte, informeri, intreberi, interpeldri, diverse.

Se aprobd in unanimitate, cu 28 voturi ,,pentru".
Se trece la puncful 1 din ordinea do zi:

Aprobai€ia..utilirdii da cdtre $coala Gimnaziali Speciald "Em Garbanu", in
calitate ', a unei pdtti din imobilul siauat in str. Gerii nr. 66, aflat in
proprietatea

viitor! - servicii integtate de spijin

ui Galali gi in actministrarea
vederea imDlemeneirii nrdic

9i in adminisfi.area .icolii. gimnaziale Speciale
implementiiii praiiectului'lPagi suslinuli spre
ii inteEtate de soiiin comunitar"

"Emil

lnitiator: Cornel Hamza
Domnul Presedinte intreaba daca sunt observatii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentate
Se aprobd in unanimitate, cu 28 voturi ,,pentu"., Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:

Rectificarea bugetului local al Judetului Galati, pe anul 2014

I lnsc realitatea gedinlei.

SEcRETARUL JUOETULUT,
/ \,

PRE9EDINTE,

Nicolae DoIrovici.Bacalbaga Paul Pu$aE
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Domnul Stefan lon solicite sd ia cuvantul.
Domnul Presedinte de cuventul domnului consilier judetean.

spune ci avand in vedere caracterul exceplional,extra ptul ca nu le-a fost prezeniat, dansul cel pufin nu i luatcuno ar vrea se se citeasca in totalitate proiectul, pentru ce
de ns

Domnul Presedinte este de acord.

- qomnul Stefan lon doreste se fie citit in totalitate, precizand ce dansul nu este
impotriva acestuia.

Domnul Presedinte precizeaze ce
Sedintd pe CD. in continuare, dace vrea,
vrea din nou, sigur...

Domnul Stefan lon spune ce nu, in esenla mdcar.

- Domnul Presedinte informeaza ce ln esente este vorba cd s_a hotarat de cetre
Guv,ern ca pentru medicii rezidenli, sd se gaseasce o forme, sub forme de burse, de
plate suplimentare, ca aveau o leafa din care chiar nu se putea trdi, gi cd nu s_au
gesit bani pana tn acest moment. Ulterior, afirme: ,ln uftimul moment s_iu gisit banii
de cetre Guvern, gi atuncea a depins de noi daci agteptem ca chestiunea asta sa
intezie p6nd la gedinla ordinara sau sa o begem acum, ca oamenii se_9i ia banul,
asta-itot."

in continuare, informeaze ce fiind vorba despre o hoterare cu privire la buget,
adoptarea acesteia se realizeaze pe articole.

Supune la vot e[Ll din proiectut de hoterare.
Se aprobe in unanimitate, cu 20 votuti ,,pentru,,,
Supune la vot artl din proiectul de hotarare.
Se aprobi in unanlmitate, cu 20 votuti ,,pentru',,

proiectul de hotarare a fost la mapa de
o se fi spund in esenta gi dace dupa aceea

-Bacalba$a
privire la proiectul de

: ..- lnitiator: Nicolae
Domnul Presedinte intreabe dace sunt observatii cu

hotArare sau la documentatia de fundamentare.
Neriind observalii, supune la vot proiectulde hotarare in forma prezentate
Se aprobd in unanimltate, cu 20 voturi ,,pentu-.
A revenit in saledomnul consilier iuderean Dan _ Lilion Gogoncea.

Ra-pgafte,
AQIqruIeIeSefule anunle ce ordinea de zi fiind epuizata...

- 
Domnul Butunoiu Dorin solicite domnului pregedinte, dac6 ise permite, sA ia

cuvantul.
dA cuvantul domnului consilier.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul PuTaq
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Domnul Butunoiu Dorin multumegte 9i spune ce vrea sa aducd la cunogtinta

dom;ului Pregedinte 9i a domnilor consilieri urmetorul aspect: a sosit' pe adresa

Autoritetii Teritoriale de Ordine PublicS, o adrese din partea lnspectoratului Judetean

de Politie Galati, in care se aduce referire la ceea ce inseamni paza localiEtilor
acestui judef. Oaca ise permite, o se dea citire, pe scurt, a acestei adrese, unde se

relateazd caieva aspecte. Deci, in anul 2013, num5rul furturilor din mediul rural s-a

situat la un nivel ridicat, a fost... totodata, Politia Judetului Galali a facut o evaluare
privind modul de asigurare al pazei in comune Aceastd evaluare a reliefat ce

numerul comunelor in care nu este organizat serviciul de paze, a crescut fate de

aceeagi perioade a anului 2013 cu Saptesprezece localitati. Precizeazd ci nu doreste

se dea numele acestor localitdli, o sa le spuna in particular. Atirma ce, de asemenea,

trebuie sd se constate ci un numer de cincisprezece comune, functioneazd doar cu

un singur post de paza Si acela se afle la sediul primdriei Totodata, trebuie se se

aduci gi un plus la acest capitol, un numer de noue localitdti gi-au instalat personal

un sistem de supraveghere video stradal. Acest sistem de supraveghere video a fost
instalat in punctele vulnerabile 9i obligatorii de trecere gi are ca rol inregistrarea de

fapte antisociale 9i de a sprUini la identificarea autorilor de infractiuni Sediile
primeriilor din mediul rural sunt incluse in itinerariile de patrulare ale lucretorilor de
politie, iar agentii de securitate sunt instruiti permanent cu privire la modul de

efeituare al acestui serviciu 9i la respectarea normelor legale. Ulterior, aIlrm6;

,,Colegii de la lnspectoratul de Polilie ne roaga sA evaluam aceastd situalie 9i daca

bugetul gi activitatea noastre permite sd intervenim, sd putem face acest lucru in
decursul anului 2014. Va multumesc."

Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judetean Butunoi Adrian-
Liviu.

Domnul Butunoi Adrian-Liviu il intreabe pe domnul Pre$edinte al AToP-ului'
daca are vreo gandire, deci in urma celor semnalate gi a problemelor care sunt in
teritoriu, deci ce au semnalat cei de la Ministerul de lnterne, a fecut vreo gandire,

vreo strategie.
Domnul Butunoiu Dorin informeazd cd aceaste adrese i-a parvenit in cursul zilei

de ieri gi spune ce, totodata, are o gandire legatd de acest aspect in ceea ce

inseamnd ordine gi siguranla publice in judetul Galali.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu intreabi dacS sa inteleaga ca o sa le fie

prezentate la urmdtoarea gedinte.
Domnul Butunoiu Dorin respunde ce nu, le spune pe scurt, nu trebuie sa le

prezinte... ln continuare, aflrmd cd o se mearga sd face o disculie cu toti primarii din

localititile judetului in care va da sprijinul densului gi experienta pe care a cepetat-o
pane acum, in ceea ce inseamni atragerea de Jonduri europene 9i alte fonduri
nalionale in ceea ce inseamne ordine gi siguranld. In continuare, afirma: ,,Momentan'
gtim foarte bine ca bugetul Consiliului Judetean 9i bugetele locale ale acestor primarii

nu permit in totalitate dezvoltarea acestui sistem, in aga fel incat depunem cu totii
eforturi ca lucrurile sd funclioneze cel putin normal."

Toxtul

PRES

Nicolae Dobrov
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,,Ca gi recomandare, eu zic cA ar trebui sa
cA bdnuiesc ce acolo nu sunt probleme in
cale, nu?"

pomnur zaharia Euoen informeaze 
"rruE$il3',1:ll,ToJliJJ3',i,i;.l.,," ..

le aibd ca sa poate ptdti, polilia toc€ta este pEtitd din fondurite primdriitor.
afirmd ce un anumit numer de locuitori. Localitatile care

9u itori, mai mic decat cel prevezu in lege nu au voie seinfi asta se orgi aza conform Legii 
-nr. 

333/2003 gi,bin 2, deci, e o t legald, o procedu-re in care se aplica
paza comunale.

Qomnql Butqnoi Adrian-Liviu spune: ,,Eu sunt ferm convins ce o sa gdsiti solutii
9i pentru asta, nu?"

raspunde c6 da. ,,Eu apreciez cA ne_ati adus la
ul gi ce ali spus dumneavoastrd. Multumesc.;
adresandu_se domnului pregedinte, spune ce are o

Domnul Presedinte da cuvantul domnului consilier.
Dom4ul Zaharia Euoen comunice: ,Trebuie sa fim congtienti ce rolut nostru este

$i de- a asigura linigtea 9i ordinea publice, prin diverse metode. Eu cred ce pentru
rectificarea bugetului de anul acesta nu va fi o povara atat de mare, macar acolo

cu privire la linigtea gi ordinea publica a
e incercem sd instalem aceste sisteme de

experimentat lucrul acesta in piete 9i
hestie extraordinar de interesanta. Au

este memorat si ce oricand poate fi vdzut. 
ul ca el gtie ce cineva 'il vede, cd undeva

pentru rectificare, il rog $i pe domnul dir
inseamne lucrul acesta. Eu cred cd e o s
publicd, adice 15.000 de euro, mdcar
trebuie sd recunosc, in campania electorale ali promis ca cetdtenii comunelor vor
circula Iinigtili pe toate drumurite locatitelii. Ve a;intiti, da?"

Domnul Presedinte rdspunde ci da, cum sd nu.

. Domngl Zaharia Euoen transmite: ,,$i eu zic cd ar fi bine ca la rectificarea
bugetului sd ne gandim ca o anumite sumi, dupa 

"" 
se va face o anariza cu poritia

Judeieand, cu autoritatea, cu ATOp-ul sa incercem cateva, macai;; 
-Je,m 

u;
semnal. Va muliumesc."

realltatea gedinlel.

SECRETARUL JUDETULUI,

Nicolae

Domnul Presedinte comunicd: ..Domnilor, filosoria bugetului, care buget, hai sd
fim foarte clari; nu l-a fdcut nrci domnul Mihatcea, nu

l:::f..?:s-"1!f"9?pins de ce am discutat noi aici 9i am votat impreunri. ii fitosofia
bugetutui a fost tn buna parte: banii s-au ars p"nt,i r"par"iea ;il;i;; i, i!,ii"

care au fost foarte multe vreme neglijate,

pAcate, ce la
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banii dia nu se poate o asigurare foarte bun6, dar ceva mai buni ca in alte pd4i, a
sanAtetii, in special la Spitalul Judetean. ln rest, cu banii care au rdmas, fiind o
perioade cand incepea un nou sezon investitional de cativa ani, cu bani europeni, am
ceutat sd punem cet s-a putut, nu foarte mult gi nu c6t poate ar fi fost necesar, la
dispozitia Directiei de Dezvollare Regionalii a unor fonduri de cofinantare ca atunci
cand unii reugesc se obtine. de preferabil nu cu 5oo/o coflnantiiri, dar ciriar 9i cu 50%
in unele cazuri, sa putem interveni. Si aici s-a ridicat problema, dupd piirerea mea,
extrem de corect, cd solutia care ar fi optimala este o investitie pe f6nduri europene,
cu colinantare din partea judetului 9i pentru cofinantare avem bani pugi deoparte la
DDR Pe de alte parte, problema in special a betranilor din sate, care dupd miezul
noptii sunt ostaticii talharilor, in toate tara, inclusiv in judelul Galali, peste care se
adauga nebunia alcoolismului, care transformd aceste furturi deseori in omucideri,
trebuie, intr-un fel sau altul, puse sub control. Deci, asigurarea unui minimal climat de
siguranla in mediul rural a fost gi ramane o prioritate, aper, a Consiliului nostru, inca
o date, de fapt toli hotaram chestia asta, nu hoteregte un individ sau o structura
minoritare din cadrul CJ-ului. Dar, in acest moment, cand s_a schimbat ciclul
investitional pe bani europeni, nu s-au putut debloca bani pentru lucruri absolut
necesare_ gi poate urgente, pentru ce affel riscam sd ne pomenim fere o posibilitate
d-e a cofinanla diverse apeluri la acegti bani europeni. Asta e situatia. Sigur cd
remane o prioritate de avut in vedere."

ln continuare, intreaba dace sunt alte probleme
Constatand cd nu sunt, mullumegte gi declard gedinta inchise

. Prezentul proces-verbal, ferA gtersaturi sau adeugiri, contine 7 (9apte) pagini gi
a_fost 

.pre^zentat 
in Sedinta ordinare a Consitiutui JuOelutji Cati[i Oin aata OL3l martie 2014.

PRE$EDI

Nicolae Dobrovici

SECRETARUL JUDETULUI

Paul Pugcag
I
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,im5 realitatea gedinlei.
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Nicolae

SEcRETARUL JUDETULUT,


