
ROMANIA

PROCES - VERBAL

al gedinfei extraordinare a Consiliului Judelului Galali
din 15 decembrie 2014

$edin[a extraordinard a Consiliului Jude[ului Gala[i a fost convocatd prin
Dispozilia Pregedintelui Consiliului Judelului Galali nr. 646 din 13 decembrie 2014 gi

a fost publicatd in ziarul ,,Monitorul de Galali" din 13-14 decembrie 2014
(edifia on-line), respectiv 15 decembrie 2014 gi afigatd la sediu, av6nd urmdtorul
proiect al ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului local a! Judelului Galali, pe anul 2014;
lnifiator: Gomel Hamza

2. Rapoarte, informdri, intrebdri, interpeldri, diverse.

Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: Lucean Mihalcea - director
executiv, Direcfia economie 9i finanle; Carmen Chirnoagd - director executiv adjunct,
Direclia economie gi finanfe; Laura Angheluld - director executiv, Direclia de
dezvoltare regionald; Manuela Panaitescu - director executiv adjunct, Direclia de
dezvoltare regionald; Constantin Cristea - director executiv, Direclia patrimoniu; lonel
Coca - gef seryiciu, Serviciul de management al resurselor umane, sdndtate gi

securitate in muncd gi asigurarea calitdlii; Mdrioara Dumitrescu - arhitect gef, Direc[ia
Arhitect $ef; Daniela Teculd - consilier superior, Compartimentul cancelarie.

A participat ca invitatd: Aurora V6rgolici - director, Trezoreria Judelului Galafi.
De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmdtoarele institu[ii de

presd: jeprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. Gala[i; ziarul ,,VIATA
LIBERA"; ziarul ,,lMPARllAL"; ziarul ,,REALITATEA"; ziarul ,,LIBERTATEA"; TV
Gala{i; VOX TV.

Avand in vedere prevederile Dispoziliei nr. 622 din 27 noiembrie 2014 a
domnului Nicolae Dobrovici Bacalbaga - Pregedintele Consiliului Judelului Galali
privind desemnarea domnului Hamza Cornel, vicepregedinte al Consiliului Jude,tului
Gala,ti, pentru exercitarea atribuliilor Pregedintelui Consiliului Judelului Gala,ti in
perioada efectudrii concediului de odihnd anual, respectiv in intervalul 2 decembrie
2014 - 28 decembrie 2014, gedinla ertraordinard a Consiliului Judelului Galali din
data de 15 decembrie 2014 este condusd de domnul Hamza Cornel, vicepregedinte
al Consiliulu i Judelului Galali.

Domnul Hamza Cornel dd cuvdntul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a
face apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedinld.

Domnul Pugcag Paul face apelul nominal.
Domnul Hamza Cornel informeazd cd dintr-un numdr de 34 consilieri jude[eni in

funclie + Pregedintele Consiliului Judelului Galali sunt prezenli 24 consilieri judeleni
in funclie, deci gedin[a poate incepe, fiind intrunite condiliile regulamentare pentru
desfdgurarea acesteia.

Textulinscris in gedin!ei.
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Au lipsit: Nicolae Dobrovici - Bacalbaga, Pregedintele Consiliului
Judetului Gala!i gi Buruiani Natalita, Gristovici Viorel, Hapeci Daniela
Simona, Matei Remus, Neicu Dan - Cristian, Pintilie Carmen, Potec Nicolae -
Petrigor, Stdngd George - Citilin, Juicu Emil gi Ursu Nicugor, consilieri
judeleni.

Domnul Hamza Cornel informeazd cd potrivit art. 33 alin. (a) din Regulamentul
de Organizare 9i Funclionare al Consiliului Judefului Galali, a fost prezentat la mapd
procesul-verbal al gedinlei ordinare a Consiliului Judelului Galali din 26 noiembrie
2014.

in continuare, intreaba dacd sunt observatii in legdturd cu procesul-verbal.
Nefiind observatii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 24 voturi ,,pentru".
Domnul Hamza Cornel intreabd dacd sunt observatii cu privire la ordinea de zi

aga cum a fost transmisd la mapd gi publicatd in presd. Nefiind observa{ii, supune la
vot ordinea de zi:

1. Rectificarea bugetului local al Judelului Galali, pe anul 2014;
lnitiator: CornelHamza

2. Rapoarte, informdri, intrebdri, interpeldri, diverse.
Se aprobd in unanimitate, cu 24 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local alJude{ului Galali, pe anul2014

lnifiator: Cornel Hamza
Domnul Hamza Cornel informeazd cd la acest proiect de hotdr6re existd un

amendament gi il roagd pe domnul director executiv Lucean Mihalcea sd il prezinte.
Domnul Mihalcea Lucean a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotirdre privind rectificarea bugetului local al Judelului Galati
(inregistrat la Consiliul Judelului Gala[i cu nr. 27067115.12.2014)

1. Cu adresa nr. 638/1 5.12.2014, Camera Agricold a Judefului Galati,
inregistratd la Consiliul Judelului cu nr.27058115.12.2014, ne face cunoscut faptul cd
Ministerul Agriculturii a suplimentat bugetul la capitolul 83.10.10 cu suma de 113 mii
lei pentru plata hotdr6rilor judecdtoregti in avans.

in continuare, comunicd: ,,Acum cinci minute a venit domnul director Dima cu
adresa nr. 181981 din data de 12.12.2014 gi spune cd pentru Camera Agricold Galali
a fost suplimentat cu suma de 252.400. Sunt intr-o situa,tie pulin mai delicatd. Atunci,
la amendamentul care este la dumneavoastrd, in loc de suma de 1 13 o sd trecem
suma de 252.400 in vederea plalilor hotdrdrilor judecdtoregti. Adevarul o sd-l vdd la
momentul respectiv gi in condi,tiile in care este prea mare aceasfd valoare trimitem
inapoi, la Ministerul Agriculturii, diferenta."

2. Se diminueazd cheltuielile bunuri 9i servicii cu suma de 50 mii lei la Spitalul
Pneumoftiziologie eronat inclus in anexa nr.2.

Textul inscris in prezenta fili exprimi realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,pentru PRESEDINTELE C
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3. Cu adresa nr. 30446115.12.2014 - deci tot de astdzi -, Spitalul Clinic
Judelean de Urgen[d ,,Sf. Apostol Andrei" Galali, inregistratd la Consiliul Judelului cu
nr. 27063115.12.2014, ne solicita rectificarea bugetului Judelului Galali cu suma de
22 mii lei la capitolul Donalie gi Sponsorizdri.

Semneazd: Vicepregedinte, Cornel Hamza>.
Domnul Hamza Cornel multumegte domnului Mihalcea 9i anunld cd in calitate

de ini,tiator acceptd amenda mentul.
ln continuare, intreabd dacd sunt alte observatii cu privire la proiectul de

hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind alte observalii 9i fiind vorba despre o hotdrdre cu privire la buget,

adoptarea acesteia se realizeazd pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotdrdre cu amendamentul prezentat.
Se aprobd in unanimitate, cu 24 voturi ,,pentru".
Supune la vot aft.2 din proiectul de hotdr6re.
Se aprobd in unanimitate, cu 24 voturi ,,pentru".
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotdr6re cu amendamentul prezentat.
Se aprobd in unanimitate, cu 24 voturi ,,pentru".
Supune la vot proiectul de hotir6re in intregime cu amendamentul

prezentat.
Se aprobd in unanimitate, cu 24 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Ra p o a rte, i n fo rm d ri, i n tre b d ri, i n te rpe I d ri, d ivers e

Domnul Hamza Cornel dd cuvdntul domnului consilier judelean lon $tefan.
Domnul lon $tefan prezintd o primd problemd: ,,Fiind final de an, cred cd este

momentul sd felicitdm Consiliul Judelului Galali pentru reugita de a fi pe primul loc in
!ard, bineinfeles cu ghilimelele de rigoare, in cheltuirea banului public. $i am aici, in
fa!d, un raport care aratd cd, Consiliul Judelului Galali este cel mai mare consumator
din lard la servicii de telefonie mobild 9i fixd, av6nd o cheltuiald de 805.300 lei pentru
2013, la o medie nafionald de 150.000, 9i de 504.720 de lei in perioada 01.01 .2014
p6nd la 01.08.201 4, la o medie nalionald de 99.276. Cam de 50 de ori mai mult
decAt Consiliul Judefean Giurgiu, care in 2013 a consumat 16.124; de aici, trageli gi

dumneavoastrd concluziile. ln acelagi timp, se afld foarte bine pozilionat gi la
cheltuirea banilor publici privind salubritatea gi, aici, avem un consum in valoare de
43.330 de lei, de 30 de ori mai mult fald de consumul de la judelul vecin, respectiv
Brdila, de 1405 lei. De aceea, solicit in numele grupului PNL, un audit 9i o raportare
cu privire la aceste cheltuieli, pe toate categoriile gi telefoanele respective, gi
prezentarea in urmdtoarea gedin[d ordinard, dacd se poate, a acestor cheltuieli.
Dacd stdm sd analizdm, s-au fdcut convorbiri pe lund de peste 15.250 de euro 9^i o
medie pe zi de 762 de euro, cheltuiald doar pentru aceste servicii de telefonie. lmi
este destul de greu sd inleleg de ce se fac aceste cheltuieli la o asemenea sumd,
mai ales cdrealizdrile noastre gi bugetul pe care il avem suntde p6nd la 10 ori mai
mici decdt ale consiliilor judelene care au gi rezultate in urma aplicdrii bugetului." in
continuare, ridicd o a doua problemd gi anume aceea a modului de agezare in

Textul inscris in prezenta fili exprimi realitatea gedinfei.
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aceastd salS a grupurilor formate din consilieri, afirmdnd cd grupul PNL este un grup
compact gi este agezat in doud zone gi d6ngii cred cd nu este normal. Se solicitd ca
incep6nd din gedin[a urmdtoare, grupul PNL sd fie compact 9i sd se regdseascd cu
tofii in aceeagi zond gi mulfumegte.

Domnul Hamza Cornel ii multumegte gi ddnsul. li transmite domnului consilier
judefean cd punctul doi se rezolvd. Referitor la punctul unu, la fel, va avea raportul gi,
in continuare, spune de astdzi cd o sd fie gedin[a ordinard pe22,luni, cd dupd aceea
vin sdrbdtorile, dar, p6nd atunci, ar dori totugi sd fie ascultate cdteva ldmuriri in
legdtura cu aceastd informatie. il invitii pe domnul director Cristea sd ia cuvdntul,
preciz6nd cd gi dangii s-au sesizat gi au incercat sd vadd despre ce este vorba.

Domnul Cristea Constantin afirmd cd a citit 9i ddnsul articolul din ,,VIAJA
LIBERA" de s6mbdtd gi azi, la prima ord, a fdcut verificdrile, ca sd vadd ce s-a
intdmplat. in continuare, transmite: ,,Raportul este fdcut de o asociafie de la
Bucuregti, care a fdcut o solicitare, undeva prin luna august la noi, gi au solicitat nigte
cifre in baza unei liste, n-am inteles-o, dar am rdspuns exact cu toate cheltuielile
care au fost in contabilitate la data asta. Problema la telefonie a fost aga: d6ngii au
solicitat toate cheltuielile telefoniei fixe 9i mobile. Se pare cd din analiza raportului pe
care am fdcut-o acuma, cd am vdzut gi raportul, serviciul de mentenanld, de service
la refele, fibre optice, aparate telefonice, era trecut intr-o altd categorie in care
Consiliul Judefean are cheltuiald zero. Deci, in suma asta mare care s-a transmis,
noi am trimis toate facturile privind telefonia fixd gi mobila. Fdc6nd o analizd
dimineald acuma, am observat urmdtorul lucru: cd ludnd la intdmplare o singurd lund
cheltuielile telefonice reprezinti numai vreo 30-40% din suma respectivd, restul sunt:
seryice, fibrd opticS, mentenantd, internet, televiziune, toate serviciile - noi in
contabilitate avem un singur cont pentru chestia aceasta. intrebarea care a fost pusd,
la care am rispuns, de la asocialia respectivd nu detalia chestiile acestea. Dacd
observali in raport o sd vedeli cd, Consiliul Judefean este printre ultimele judele la
cheltuieli de mentenanfd, de service, de fibrd opticd g.a.m.d. - pentru cd acestea,
toate cheltuielile au fost stabilite in prima sumd. in ceea ce privegte salubritatea,
aicea explicalia este foarte simplS: in 2013, Consiliul Judelean era singurul consiliu
jude[ean care era impd(it cu serviciile in opt clddiri. Aceste opt clddiri aveau cinci
puncte de deservire pentru salubritate; contractul cu salubritatea, la Gala[i, se face
pe sumd fixd. Ai un punct de deservire, ai o cheltuialS care este sumd fixd, ei nu
contracteazd in funcfie de cantitatea de degeuri, sunt pubelele respective, chiria gi
suma fixd. Fdc6nd compara[ia cu Brdila este foarte simplu, Brdila ca 9i celelalte vreo
27 de judefe din lard, pe care le-am identificat pdnd acuma, sunt in aceeagi cl5dire,
in Palatul Administrativ: gi Prefectura gi Consiliul Local 9i Consiliul Judelean gi

Direcfia de Agriculturd, sunt in clSdirile acelea vechi, fdcute pe timpul lui Ceaugescu.
Ei au un singur contract de salubritate, care se imparte la patru beneficiari. Noi
aveam cinci contracte de salubritate, pentru cd avem opt clddiri; normal cd diferen{a
la salubritate este. La electricitate: din cele opt clSdiri pe care le aveam in 2013,
vreau sd vd spun cd suntem singurul consiliu judelean care avem o clddire incdlzitd
electric - este clddirea de la Direc[ia Economie 9i Finanle - gi normal cd factura de

Textul inscris in mi realitatea gedinfei.
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electricitate este pulin mai mare fafd de medie. Analiz6nd raportul per global,
Consiliul Judelean std foarte bine, cu excepfia acestor trei lucruri. Dacd datele pentru
telefonie ar fi fost reale, noi n-am mai fi fost pe primul loc, am fi fost undeva pe locul
gase-gapte, adicd la nivelul consiliilor jude[ene mari pe cheltuiald, dacd am fi dat
astea. !n raportul dupd 22, sper sd vd pun la dispozifie, sd vedeli cdt inseamnd
internetul, c6t inseamnd fibra opticd, cdt inseamnd mentenanta, cdt inseamnd
service-ul la aparate telefonice 9i cdt inseamnd convorbirile. Asta este tot ce pot sd
vd spun acuma."

Domnul Hamza Cornel ii multumegte domnului Cristea. Transmite cd vor avea
totugi gi raportu! scris la gedinla urmdtoare. in continuare, dd cuvdntul domnului
consilier jude[ean Cdluean Anghel Costel.

Domnul Cdluean Anghel Costel adresdndu-se domnului Vicepregedinte,
doregte sd ii supund atenliei o situa[ie, in care se afld intreg judeful, vizavi de c6inii
proprietarilor din jude!, preciz6nd cd a avut o discutie inainte. De la 1 ianuarie, c6inii
care nu au microcip sunt considera[i comunitari - aceasta inseamnd cd sunt in
sarcina primarilor; d6nsul vorbegte de cdinii care se afld in gospoddriile popula[iei. in
continuare, afirmd: ,,La data la care vorbesc, campania de vaccinare antirabicd este
int6rziatd cu trei luni de zile. Ce inseamnd asta? Vorbim de o zoonozd - rabia, care
se transmite la om, 9i cum privesc astdzi lucrurile, singura solu[ie pentru a rezolva
aceastd problemd este Consiliul Jude[ean. Ce inseamnd asta? Ca sd gdsim o solufie
financiard, sd achiziliondm sau sd sprijinim consiliile locale sd achizifioneze cip-uri
pentru c6inii din gospoddriile oamenilor. inseamni undeva in jur la aproximativ 1

milion gi jumdtate de lei, sunt 150.000 de c6ini in jude!. Mi-ar fi pldcut sd fie probabil

9i domnul Prefect aici, pentru cd este geful Comandamentului de combatere a bolilor,
gi domnul Pregedinte, care este gi medic uman gi reprezentantul unei Asocialii - VIER
PFOTEN, din ce imi aduc aminte, iubitor de animale, sd rezolvdm aceastd situafie.
Nu gtiu, probabil gi cu domnul director Mihalcea, dacd e nevoie, venim cu toate
autoritd[ile: Colegiu! Medicilor Veterinari, cu Direc[ia Sanitar Veterinard sd vd
expunem exact subiectul, de-a fir a pdr, ca sd infelege{i implica[ia majord a lipsei de
fonduri practic a primarilor sau ... realitatea este cd e a proprietarilor. Proprietarii nu
au bani sd igi cipeze cdinii ca sd poatd fi vaccina[i de cele 64 de circumscriptii sanitar
veterinare din jude!."

Domnul Hamza Cornel ii mullumegte gi transmite: ,,Noi ludm act de aceastd
propunere gi in speranla ci o vom rezolva, vom discuta cu toli cei care sunt in
mdsurd sd ne dea gi o solu[ie."

Domnul Cdluean Anqhel Costel afirmd cd din punctul dumnealui de vedere este
o situa[ie de urgenld gi gi-ar dori sd se incerce luna aceasta mdcar sd aibd un
rezultat al discu[iei.

Domnul Hamza Cornel comunicd: ,,Oricum se bazeazd pe bugetul anului viitor,
nu? fdrd disculie."

Domnul Cdluean Anohel Costel ii rdspunde cd se discutd de vaccinarea
antirabicd pe anul 2014.

Textul inscris in prezenta fili exprimi realitatea gedinfei.

SECRETARUL JUDETULUI,pentru PRESEDINTELE CONSI
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Domnul Hamza Cornel ii transmite ci gtie, dar din pdcate ne afldm la sf6rgitul
anului 2014.

Domnul Cdluean Anqhel Costel inlelege 9i tocmai de aceea o sd incerce sd...
eventual sd se mai poarte nigte discu[ii, cu toate autoritdfile.

Domnul Hamza Cornel spune cd da, fdrd discufie. In continuare, intreabd dacd
mai doregte altcineva sd ia cuvdntul.

Domnul Cdluean Anqhel Costel mulfumegte.
Domnul Butunoiu Dorin, adres6ndu-se domnului pregedinte de gedinld, doregte

sd ia cuvdntul.
Domnul Hamza Cornel dd cuv6ntul domnului consilier judelean.
Domnul Butunoiu Dorin, dacd i se permite, doregte sd dea citire unei scrisori

care i-a parvenit in acest weekend, care tocmai a trecut, a unui cetdfean din
municipiul Gala[i, un cetd[ean simplu, care igi plStegte zilnic sau lunar toate taxe]e
cdtre stat. Totodatd, comunicd: ,,$i a9 fi vrut sd audd 9i domnul Pregedinte Bacalbaga
acest mesaj care mi-a fost mie transmis, dar probabil o sd i-l transmit personal cdnd
va veni din concediu, dacd tot dumnealui vrea sd pund lucrurile la punct, sunt
convins cd aceastd scrisoare i se adresa in mod special lui, fiind gi medic de
profesie." Prezintd scrisoarea: <in diminea[a zilei de 1 decembrie 2014, ora 3:10, am
adus la Spitalul Judelean Galali, la Serviciul Urgenld, pe bolnavul Teodoru Maria,
care avea un accident vascular, avdnd o semiparezd la m6na gi piciorul st6ng;
transportul l-am efectuat cu magina personald. P6nd la ora de 4:30, bolnavul a stat
intins pe pat, am cerut sd i se facd o tomografie. La ora 6:30, am solicitat sd vind
cineva gi sd stabileascd ce facem cu bolnavul. Asistenta de la Urgen[a, pe un ton
ridicat, m-a trimis in ltalia, sd vedem cAt stau bolnavii acolo, la Urgenld, pdnd a fi
internali. De asemenea, personalul de la Primiri-Urgenle, aprecia cd pentru un astfel
de caz,la 80 de ani, nu trebuia sd chemdm magina Salvdrii; i-am linigtit, spundnd cd
bolnavul a fost adus aproape incongtient cu o magind particulard. La ora 8:10, am
reugit sd ducem bolnavul la Sec{ia de neurologie unde s-a constatat cd a suferit un
accident vascular. Considerdm neadecvatd atitudinea personalului de la Primiri-
Urgenle in data de 1 decembrie 2014, in condi[iile in care am stat acolo cinci ore
pentru a interna un bolnav. Vd aduc la cunogtinld cd bolnavul este sora mea.
Semnat, Cristian Cdlddraru>. in continuare, afirmd: ,,Deci, a venit acest coleg de-al
meu la mine 9i mi-a spus cu lacrimi in ochi c5 a stat foarte mult timp acolo gi putea
sd-gi piardd sora, indiferent ce vdrstd avea gi nu s-a dus la nimeni din cadrul
Spitalului sd spund ce funcfie are dumnealui sau ce face el pentru judelul Gala[i; da,
un simplu cetdfean. Ag ruga pe domnul Pregedinte Bacalbaga sd ia atitudine, sd
cheme managerul Spitalului Judelean 9i sd mai termindm o datd cu asemenea
probleme de sdndtate, sd trimitem tot timpul cei cu nevoi medicale, sd-i trimitem la
Bucuregti, la Cluj gi in alte tdri, decdt sd nu avem grijd de ei, aici acasd la noi. $i sd
mai lase alte direclii care totugi au adus cei mai mulli bani pentru judeful Galali,
pentru dezvoltare, sd nu mai se g6ndeascd la desfiinldri gi tot felul de lucruri
negativiste."

Domnul Hamza Cornel mulfumegte.

Textulinscris in prezenta fili exprimi realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULU!,

Paul Pugcag

" ,\
.-,\Ss-\ .-

pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI
Vicepregedinte,



$edin[a din 15 decembrie 2014
Pag. nr.7

Domnul Butunoiu Dorin continud: ,,Dacd nu doregte sd facd treabd, sd ne lase
in pace, sd se ducd sd-gi min6nce linigtit pensia. Multumesc."

Domnul Hamza Cornel mullumegte gi afirmd c5, desigur, astfel de cazuri, care
fac diferenfa dintre viafd gi moarte, ne intristeazdpe toli pentru cd nimeni nu gtie in
ce stare poate sd ajungd acum, peste o ord sau peste nu gtiu c6!i ani. Desigur cd va
transmite mai departe 9i o sd vorbeascd gi d6nsul cu managerul Spitalului pentru a
motiva o astfel de int6mplare, pentru cd dacd nu egti in focul rdzboiului, nu pofi sd
judeci, <niciodatd bogatul nu-l crede pe sdrac, nici sdndtosul pe bolnav>, se gtie cum
e. Concluzioneazd cd cei care sunt acolo sunt cei mai nimerili sd dea o explicatie.

Mullumegte gi intreabd dacd mai doregte altcineva sd ia cuvdntul. Nemaifiind
ludri de cuv6nt, reitereazd faptul cd o sd fie gedin[a luni, pe 22, la ora dou5.
Mullumegte pentru participare gi inchide gedinfa.

Prezentul proces-verbal, fdrd gtersdturi sau addugiri, contine 7 (gapte) pagini gi

a fost prezentat in gedin[a ordinard a Consiliului Judetului Galati din data de
22 decembrie 2014.

pentru PRESE DINTELE CONSI Ll U LU! JUDETU_LU I GALAT! SECRETARUL JUDETULUI
Vicepregedinte,
CornelHamza

expri mi realitatea Sedintei.
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