
ROMANIA

PROCES - VERBAL
al gedintei extraordinare a Consiliului Judetului Galati

din 15 iulie 2014

$edinta extraordinare a Consiliului Judetului Galati a fost convocatd prin
Dispozitia Pregedintelui consiliului Judetului Galali nr. 446 din 14 iulie 2014 9i a fost
publicati in ziarul ,,Monitorul de Galati" din 15 iulie 2014 gi afigatd la sediu, av6nd
urmitorul proiect al ordinii de zi:

1. Modificarea organigramei gi a statului de functii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judetului Galati;

lni[iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. Modificarea statului de functii al Muzeului de lstorie ,,paul piltdnea,, Galati;

lni[iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al Muzeului de Arte

Yizuald Galati, institutie publicd de culturd in subordinea Consiliului Judetului
Galati;

4 in s u s i re a d e cst re c o n s i r i u r r, o 
", 

r,,i i'E5lil' ; #:i : : r?""iJ,:'i"J;? i:llt":.ti,
Dezvoltare Regionald a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, d re-pt contribulie
financiard aferentd anului 2012:

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
5. Acordarea Diplomei de onoare a judetului Galali domnului General (ret.) Aurel

Niculescu;
lni[iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

6. Modificarea HotdrArii Consiliului Judelului Galali nr. 49 din 6 august 2012
privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului Judelului Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
7. Darea in administrarea serviciului public Judetean de Administrare a

Domeniului Public ai Privat al judelului Galati a unui teren in suprafatd de
211 .034 m2, aflal in Pddurea Gdrboavele, in vederea implementdrii proiectului
,,Amenajare bazd de agrement cu specific pescdresc in pddurea GArboavele,';

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
8. Darea in administrarea Serviciului public de Administrare a Domeniului public

gi Privat al Judetului Galali a drumului judetean DJ 251E DN2B - Zdtun, in
vederea implementdrii proiectului ,,Reabilitare drum de acces bazd de
agrement cu specific pescdresc la Balta Zdtun,,;

lni[iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
9. Rapoarte, informdri, intrebdri, interpeldri, diverse.

Au participat
executiv, Directia

?n virtutea obligatiilor de serviciu: Lucean Mihalcea - director
economie gi finante; Manuela Panaitescu - director executiv

adjunct, Directia
Directia patrimon

dezvolta Constantin Cristea - director executiv,
, Biroul audit public intern; lonel Coca -

realitatea gedintei.
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gef serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, senetate gi securitate in
munci 9i asigurarea calitdtii; Daniela Teculd - consilier superior, Compartimentul
cancelarie.

Au participat ca invitali: Dorin Otrocol - prefectul judetului Galali; Feodor lchim -
Lt.cdor.(r), pregedintele Asocialiei Rom6ne pentru Propaganda 9i lstoria Aeronauticii
- Filiala Galati, delegat pentru primirea diplomei in numele d-lui Aurel Niculescu -
General (ret.), propus pentru acordarea ,,Diplomei de Onoare" a judelului Galali;
Sandu Vali Viorel - director general, Serviciul Public Judelean de Administrare a
Domeniului Public ai Privat al Judetului Galali; Cristian Cildiraru - manager, Muzeul
de lstorie ,,Paul Pdltinea" Galafi.

De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmdtoarele institutii de
presd: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. Galati; ziarul ,,V|AT,A
LIBERA"; ziarul ,,REALITATEA"; TV EXPRES.

Domnul Presedinte di cuvAntul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedinld.

Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeazd ci dintr-un numdr de 34 consilieri judeleni in

funclie + Pregedintele Consiliului Judetului Galati sunt prezenli 28 consilieri judeteni
in functie + Pregedintele Consiliului Judelului, deci gedinta poate incepe, fiind
intrunite conditiile regulamentare pentru desfdgurarea acesteia.

Au lipsit urmitorii consilieri judefeni: Bogdan Tania - luliana, Matei
Remus, Neicu Dan Cristian, Pintilie Carmen, Stiingi George - Cdtilin gi Ursu
N icugor.

A sosit in sali dupi votarea punctului trei de pe ordinea de zi domnul
consilier judelean Matei Remus.

Dupi votarea procesului-verbal gi a ordinii de zi, consilierii judeteni
apa(inAnd formaliunilor politice P.D.L. (lon $tefan, Potec Nicolae Petrigor,
Zamfir Aurel, Butunoi Adrian - Liviu, lon Dumitru, Ciluean Anghel Costel) qi
P.N.L. (Gaiu Magdalena, Cristovici Viorel, Tuicu Emil, Grosu Gonstantin) au
adus la cunogtinla plenului gedin[ei de consiliu ci,,nu participi in niciun fel la
votarea punctelor de pe ordinea de zi".

Domnul Presedinte informeazd cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare gi Funclionare al Consiliului Judelului Galali, a fost prezentat la mapd
procesul-verbal al gedinlei extraordinare a Consiliului Judetului Galati din 25 iunie
2014.

in continuare, intreabd daci sunt observalii in legdturi cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.

Se aprobd cu 21 voturi ,,pentru". Urmdtorii consilieri judeleni nu au
participat la vot: $tefan lon, Potec Nicolae Petrigor, Zamfir Aurel, Butunoi
Adrian - Liviu, lon Dumitru, Ciluean Anghel Costel, Tuicu Emil gi Grosu
Constantin.

Domnul Presedinte, in de initiator, retrage de pe ordinea de zi proiectul
de hotdr6re privind jins de citre Consiliul Judetului Gala{i a sumelor alocate

Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, drept

realitatea gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Agenliei pentru
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contribulie financiard aferentd anului 20'12) (conform art. 51 alin. (3) din
Regulamentul de Organizare 9i Funclionare a Consiliului Judelului Galali).

Domnul Presedinte intreabd daci sunt alte observalii cu privire la ordinea de zi
aga cum a fost transmisd la mape 9i publicatd in prese.

Nefiind alte observatii, supune la vot ordinea de zi in intregime:
1. Modificarea organigramei 9l a statului de functii ale aparatului de specialitate

al Consiliului Judetului Galatr;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

2. Modificarea statului de functii al Muzeului de lstorie,,Paul Pdltdnea" Galati;
lni[iator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

3. Aprobarea Regulamentului de organizare 9i funclionare al Muzeului de Artd
VizualS Galati, institutie publici de culturd in subordinea Consiliului Judetului
Gala!i;

lni[iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
4. Acordarea Diplomei de Onoare a judetului Galali domnului General (ret.) Aurel

Niculescu;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

5. Modificarea Hotirdrii Consiliului Judetului Galati nr. 49 din 6 august 2012
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetului Galati;

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
6. Darea in administrarea Serviciului Public Judetean de Administrare a

Domeniului Public ai Privat al judetului Galali a unui teren in suprafati de
211.034 m2, aflat in Pddurea GArboavele, in vederea implementdrii proiectului
,,Amenajare bazd de agrement cu specific pescdresc in Pddurea GArboavele";

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
7. Darea in administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public

9i Privat al Jude{ului Galati a drumului judetean DJ 251E DN2B - Zdtun, in
vederea implementdrii proiectului ,,Reabilitare drum de acces bazi de
agrement cu specific pescdresc la Balta Zitun";

lni(iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
8. Rapoarte, informiri, intrebdri, interpe16ri, diverse.

Se aprobd cu 21 voturi ,,pentru". Urmitorii consilieri judeteni nu au
participat la vot: $tefan lon, Potec Nicolae Petrigor, Zamfir Aurel, Butunoi
Adrian - Liviu, lon Dumitru, Ciluean Anghel Costel, Juicu Emil 9i Grosu
Constantin.

Domnul Presedinte intreabd dacd,,sunt observalii
hotdr6re sau la documentati

trecu
in co

o atitudine corectd 9i data
care nu au fost respectate,
P.N.L.- P.D.L. va participa

Textul i fila exprimi realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pqscas
n\

__\J -_._

privire la proiectul

.a\KyvlolaH'*
Nicolae Dobrovic

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:

Consi li ul ui J udelului Galali
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la discutii, dar nu va participa in niciun fel la votarea punctelor de pe ordinea de zi,deoarece considerdm ci la acest moment consiliul, prin validarea unui consitierjudelean care nu are caritate^a de membru ar partidurui respectiv, runciionam intr-oformd, zicem n_oi, iregard gi, in aceragi timp, oiice hoterare care este oLpJ iceastavalidare poate fi nulS de drept. Am ficut gi adrese cetre prefecturi, de la'prefectura
am inleles cd vom afra rdspunsur in circa gase runi de zire, p6nd ta acet moment ne

tfi
la

,o

. Domnul ruicu Emir ir intreabd pe domnur secretar pugcag paur dacd a maivenit cineva la gedintd.

PqnnU|PlSeaSfAU il roagd sd repete intrebarea, deoarece nu a inteles.
Domnul rulcu Emir repetd intrebarea, exprimandu-$i nedumerire, i, piiuir" r,numdrul de consirieri judeteni prezenti ra gedinfd, deoaiece ra aperur nominar ,,a!ispus cd sunt prezenli 27 , 10 din opozitie... ,,

_ Domnul Puscas Paul il ldmureqte, explicAndu_i cd
Potec Nicolae Petrigor este prezeni, dar nu a rdspuns

domnul consilier judetean
la apelul nominal de la

proiectul de

lgedintei.

. Domnul Presedinte intreabi dacd sunt observatii cu privire
hotdrAre sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotir6re in forma prezentatd.
Se aprobi cu 19 voturi ..Dentru',.

observalii cu privire la

hotir6re in forma prezentate.

Matei Remus.

ndamentare, apoi,,,intrucAt domnul general are g0

realitatea $edintei.

eneseoflre, 
I

Nicolae Dobrovf ci-Bacalbaga
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[ ,-J
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SECRETARUL JUDETULUI,

Domnul Presedinte
hoti16re sau la documentatia de fundamentare

hotdrdre sau la
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de ani, se deplaseazi greu...", il invite pe domnul locotenenlcomandor (r) lchim
Feodor, fost aviator, pregedintele Asociatiei RomAne pentru Propaganda gi lstoria
Aeronauticii - Filiala Galati sd ia cuvAntul.

Domnul lchim Feodor menlioneazd cd a venit in numele domnului general
Niculescu, intruc6t acesta, aga cum a precizat gi domnul Pregedinte, are 90 de ani gi
e greu transportabil. Domnul lchim precizeaze ce a fost delegat in calitatea sa de
pregedinte al A.R.P.l.A. - Filiala Galali sd primeascd diploma in numele domnului
general Niculescu, de cdtre Pregedintele A.R.P.l.A., domnul general Rus losif (r)
aviator, deoarece acesta nu a putut participa la gedintd, fiind implicat pAnd la sfArgitul
lunii in nigte activitdti in afara granitelor (A.R.P.l.A deline pregedinlia Parteneriatului
European al Asocialiilor Fortelor Aeriene - EPAA). Aceastd diplomd urmeazd a fi
pdstratd la sediul A.R.P.l.A. - Filiala ,,General Av. Aurel Niculescu" Galali pAnd la
data de 06.08.2014, cAnd va fi inmAnatd domnului general in timpul ceremoniei de
dezvelire a pldcii care-i poartd numele, iar dacd acesta nu va putea veni, domnului
general Rus, care gi-a confirmat deja participarea. Domnul lchim lanseazd invitatia
tuturor celor prezenli de a participa la expozitia in memoria Zilei Aviatiei RomAne, la
Muzeul de lstorie, pe data de 17 la ora 17:00, ocazie cu care se va expune diploma
domnului general. ln continuare, domnul lt.-cdor lchim multumeSte pentru ,,aceasti
cinste gi onoare acordate acestui om, care s-a nSscut pe meleagurile gdldfene 9i
care a reprezentat cu cinste timp de patruzeci gi ceva de ani aviatia romAnd, intrucdt
a fost unul dintre cei care au dus la modernizarea atAt a procesului de invdtdmAnt gi
de instruire in cadrul avialiei militare, c6t gi in restructurarea, se zicem, a armatei,
pentru cd datoritd d6nsului s-a infiinlat Comandamentul Aviatiei Militare, dAnsul a
readus uniforma albastri, gradele pe mAneca vestonului, gradele de aviatori
adevdrali, inclusiv insignele de aviatori care aveau acel model sovietic, doud
aripioare ca la C.F.R. cu doui sdbii, 9i aga mai departe, s-a revenit la acvila
romAneasc5".

Domnul Presedinte, nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotirAre in
forma prezentati.

Se aprobi cu 20 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte inmAneazd diploma domnului lt.-cdor lchim, cu mentiunea

,,dat fiind cd noi suntem romAni, dat fiind ci n-am uitat cine a apent cerul acesta 9i
de rugi, 9i de americani, carnea romAneascd cine a apdrat-o 9i gtim c6!i au murit din
pilolii de vdndtoare romAni... gi-n est, 9i-n vest, de ce nu ni s-a recunoscut statutul de
combatant gi s6ngele romAnesc a fost virsat degeaba din punct de vedere al

hotdrAre sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobi cu 20 yofril ,,pentru".

PBEgEDINTE,

N icoraloobrov ic *f","y

realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Modificarea Hotdrdrii Consiliului Judelului Galati nr. 49 din 6 august 2012
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hotdrdre sau la documentalia de fundamentare.
Domnul Presedinte informeazi ci la acest proiect de hotdrAre existd un

amendament gi roagi pe domnul consilier judetean lon $tefan sa prezinte
amendamentul formulat.

Domnul lon Stefan a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotir6re privind darea in administrarea Serviciului Public
Judefean de Administrare a Domeniului Public ai Privat al judefului Galati a

unui teren in suprafa!5 de 211.O34 m2, aflatin Pidurea Girboavele, in vederea
implementirii proiectului ,,Amenajare bazi de agrement cu specific pesciresc

in Pidurea G6rboavele"
(inregistrat la Consiliul Judelului Galali cu nr.6209115.07.2014)

Consider fantezist proiectul gi alimentarea cu apd.
Locatia este prost aleasd gi nu poate reprezenta interes.
Zona este arie naturali protejatd Natura 2000 9i trebuie pestratd corespunzator'
Dala'. 15 07.2014 Semneazi: $tefan lon>.

Domnul lon Stefan mentioneaze ca a stat de vorbi cu domnul director Sandu
de la Administrarea Domeniului Public Ai Privat al Judetului Gala{i 9i considerd acest
proiect ,,cel putin, fantezist". Domnul lon $tefan precizeazA cd nu este prima data
c6nd se fac proiecte de dragul de a face. ,,Am dus un muzeu al pescuitului in
Pddurea GArboavele gi acum incercdm se facem doui lacuri acolo unde ape nu prea
existd".

Domnul Hamza Cornel intervine, specific6nd cd lacurile se vor face f6rd apd.
Domnul lon Stefan ii rdspunde, admit6nd ci, probabil, acestea se vor face fdrd

apd. in continuare, domnul lon $tefan atrage aten{ia consilierilor jude{eni asupra
propunerilor pe care acegtia le fac Ai a modului in care voteazd, deoarece dumnealui
a studiat zona respectivS, gtie sistemul de alimentare cu ape de acolo 9i considerd cd

,,nu-gi vor putea permite niciodati si pldteasci nici micar curentul electric la

alimentarea acestor lacuri". Cu atAt mai mult cu cat,,acolo este o zond de proteclie
speciald - ,,Natura 2000" - care trebuie pistratd intr-o anumitd formd, aga cum
natura a lisat-o gi eu cred cd nu putem interveni oricum in Pddurea Gdrboavele,
probabil doar domnul Hamza ar putea se intervind ca pe mogia proprie, dar cred cd
nu este normal ga noi se/iputem sd votiim orice, mai mult de atat, cred cd specificul
pesc6resc este locul, respectiv in zona Zdtun, intr-o

reaiitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,
\tsl<
lJ/a

,/ 01
F+/
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c)i,
eIqNicolae Dbb

ie si

Domeniului Public Ai Privat al jude(ului Galali a unui teren in suprafald de
211 .O34 m2, aflat in Pddurea GArhoavele, in vederea implementdrii proiectului
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zond unde Consiliul Judelului are destul teren gi unde se pot face nigte lucruri care
pot atrage foarte multi ceteteni ai municipiului gi ai judetului Galati".

Domnul Presedinte precizeazd c5, in calitate de iniliator, nu accepti
amendamentu l.

in continuare, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd.
Proiectul de hotdr6re intrunegte 20 voturi ,,pentru".
Domnul PuScaS Paul anunta ce proiectul de hotdr6re nu a fost adoptat, intruc6t

nu a intrunit votul a 2/3 dintre consilierii judeteni in functie, in conformitate cu
prevederile art. 45 alin. (3) din Legea nr. 21512001, republicati, cu modificirile gi
completirile ulterioare.

Domnul Presedinte precizeazd ce s-a votat, ,,degi nu era majoritatea, pentru ca
cetitenii din Galali sd gtie cd datoriti politicianismului un grup de consilieri a dat cu
piciorul in aproape un milion de euro, care puteau fi investiti pentru agrement gi
pentru locuitorii din Galati in zona GArboavele. Este, de fapt, un lucru care va
rdmAne in istoria locali gi care aratd, incd o dat5, cd P.D.L. -ul a fost dugmanul de
moarte al romAnului simplu 9i citadela imbogdtitilor de rdzboi de dupd '89, care
privesc cu dispret 9i igi bat joc de omul simplu."

Domnul lon Stefan ia cuvAntul gi afirmd: ,,Cred cd nu sunteti corect in ceea ce
spuneli gi daci la Galafi, Galatiul arate aga cum aratd, aratd datoriti P.S.D.-ului,
pentru ci P.S.D.-ul a condus intotdeauna judelul 9i municipiul Galati. Nu este vina
noastre cd cei care trebuiau sd-gi facd treaba nu gi-au fdcut-o gi, in acelagi timp, nu
cred ci trebuie sd dali vina pe cei care vor sd respecte legalitatea gi dumneavoastrd
nu o faceli. Ar trebui, in primul rAnd, sd ne respectali pe noi, ca 9i consilieri, gi lucrul
acesta nu-l faceti de doi ani de zile 9i in continuare aduceli nigte acuze nefondate, 9i
nu cred cd este normal ca in permanenli sd puneli aga o pata pe cineva. Eu nu cred
cd Partidul Democrat Liberal gi Partidul Nalional Liberal la ora actualS sunt vinovati
de ceva, dacd se face cineva vinovat pentru nefunclionarea Consiliului Judetului
Galali, vi faceli dumneavoastrd, pentru ci nu vd respectati colegii, pentru cd nu aveti
o cale de dialog cu nimeni 9i credeli cd aceaste conducere cu pumnul in gurd este
beneficd."

Domnul Presedinte intervine: ,,N-ag bdga niciodatd pumnul in gura
dumneavoastri pentru cd mi-e frici cd mi se spurcd pumnul".

Domnul lon Stefan rdspunde: ,,Am sd uit la un anumit moment cd sunt cavaler gi
am sd uit gi varsta pe care o aveli 9i s-ar putea sd ne gdsim pe ringul de box, da? $i
eu cred cd nu este normal, eu nu v-am jignit pe dumneavoastrd gi nu cred cd este
normal sd mi jigniti... "

Domnul Presedinte spune ci tocmai a fost jignit, dar probabil domnul consilier
nu gi-a dat seama.

Domnul lon Stefan afirmi c5 nu l-a jignit cu nimic.
Domnul Presedinte precizeazd ci, probabil, domnul consilier nu gi-a dat seama

ce spune.
Domnul lon Stefan insistS: ,,Probabil dumneavoastrd nu vi dati seama. Eu cred

realitatea gedin[ei.

SECRETARUL JUDETULUI,LF

l5s9t

cd v6rsta sau nu gtiu

Paul Pusca$
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Domnul Presedinte concluzioneazd:,,Da', mi rog, n-are nicio chestiune, sper din
toatd inima ca averile celor care au condus P.D.L.-ul in Galati vor fi luate la purecat,
nu de alta, da'la etajul gase al blocului meu tot privesc spre viloiul imens al domnului

sdrmd ohim ca la Auschwitz, in jur."

Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentat6.
Proiectul de hotir6re intrunegte 20 voturi ,,pentru".
Domnul Puscas Paul anunli ci proiectul de hotdrAre nu a fost adoptat, intrucAt

nu a intrunit votul a 2/3 dintre consilierii judeleni in funcfie, in conformitate cu
prevederile art. 45 alin. (3) din Legea nr. 21512001 , republicatd, cu modificirile 9i
completirile ulterioare.

Domnul Presedinte precizeazA cd rimAn in vigoare punctele de vedere expuse
la subiectul anterior, ,,cu tot pitorescul elementelor care l-au superat atAt de mult pe

Domnul Presedinte intreabd
rapoartele ce au fost prezentate.

dacd sunt observatii cu privire la informirile sau

S-a luat act de Raportul de audit nr. 5336/13.06.20'14 incheiat la S.C.
CONSPROIECT S.A. Galali.

S-a luat act de Decizia nr. 37112.05.2014 a Camerei de Conturi a Judetului
Ga lali.

S-a luat act de ,,Raportul anual asupra eficientei poliliei gililene pe anul 2013"

9i de ,,Planul Strategic Anual cuprinzAnd principalele obiective de acliune ale
lnspectoratului de Polilie al Judetului Galali 9i indicatorii de performanli minimali
pentru anul 2014" transmise de Autoritatea Teritoriald de Ordine Publici Galati prin
adresa nr. 1905212.07.2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al UnitSlii Medico - Sociale Ginegti pentru
perioada 2009-2013.

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati
pe luna iunie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artd Vizuald Galati pentru
luna iunie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural ,,Dundrea de Jos" pe
luna iunie 2014.

realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

S-a luat act def.aportul de activitate al Direc{iei Generale de Asistenti Sociald
Protectia Copilul/palali peDtru luna iunie 2014.

Nicolae
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S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judetean de
Administrare a Domeniului Public Ai Privat Galati pe luna iunie 2014.

S-a luat act de lnformarea Autoritilii Teritoriale de Ordine Publicd Galati privind
deplasarea membrilor Autorititii Teritoriale de Ordine Publici Galati in data de 24
iunie 20'14 in Municipiul Tecuci.

Domnul Presedinte di cuvAntul domnului Cdlddraru Cristian, manager al
Muzeului de lstorie,,Paul Pdltdnea" Galali.

Domnul Cdlddraru Cristian aduce la cunogtinld consilierilor judeleni gi invitatilor
cd specialigtii Muzeului de lstorie din Gala{i, 9i il menlioneazd in mod special pe
arheologul gi cercetdtorul llie Costel, in urmd cu cinci zile, in situl arheologic de la
Negrilegti din zona Tecuciului, au descoperit un artefact extraordinar de important
pentru istoria noastrd nalionald, care dovedegte o continuitate a vieluirii unei
comunitdli in acea zond. Este vorba de un cuptor de mari dimensiuni, un cuptor de
secol lV d.H., descoperit vinerea trecute gi pe care specialigtii muzeului incearcd, prin
metode gtiinlifice, si il ia de acolo in situ gi si-l aducd in Lapidariumul de la Muzeul
de lstorie din Galali. Domnul Cdldiraru Cristian menfioneazd cd in cursul zilei a fost
anuntat de cdtre arheologul llie Costel cd ceea ce iegise la suprafatd cu o zi inainte
era doar o micd parte din acel cuptor, dimensiunile lui fiind mult mai mari, gi cd pAnd
la sfdrgitul sdptdmAnii se va lucra in aga fel inc6t si poate fi consolidat cu metode
specifice, cu substante adecvate gi, apoi, cu ajutorul unei macarale si fie adus la
Muzeul de lstorie din Gala{i. Domnul manager Cdlddraru subliniazd importanta foarte
mare a acestui artefact prin faptul cd, inci o datd, se confirmd cd ,,in acea zond a
existat un centru comercial extraordinar de puternic pe malul BArladului, intr-o zoni
cu o istorie strdveche, iar artefactele descoperite in special din 2007 9i pAnd in
prezent aduc ca mirturie faptul cd din perioada eneoliticd, deci din perioada veche a
pietrei gi pAnd in perioada contemporand, sunt scoase la suprafald din situl intitulat
,,ln Curtea $colii", pentru cd situl este chiar in curtea gcolii din Negrilegti, sunt scoase
la lumini spre bucuria noastri 9i pentru a fi valorificat gtiin{ific apoi in cadrul Muzeului
de lstorie din Gala{i o serie de mdrturii, repet, care atesta o continuitate a comunitdtii
din acea zond din perioada eneolitici 9i pAnd in prezent. Salariatii 9i, in special,
specialigtii Muzeului de lstorie din Galali muncesc la Muzeul de lstorie pentru cd le
place ceea ce fac pe bani putini. Salariile sunt in jur de 9 -11 milioane de lei. Pe banii
acegtia muncesc specialigtii Muzeului de lstorie din Galati",

Ordinea de zi fiind epuizatS, domnul Pregedinte declard inchis6 gedinta,
mullumind celor prezen{i pentru participare gi pentru contributia adusi la buna
desfigurare a lucrdrilor.

Prezentul proces-verbal, fdrd gtersdturi sau adiugiri, contine I (noud) pagini gi a
fost prezentat in gedinta ordinard a Galali din data de 31 iulie
2014.
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