
PROCES - VERBAL

alsedintei extraordinare a Consiliului Jude!ului Galali
din 17 octombrie 2014

$edinla extraordinare a Consiliului Judelului Galati a fost convocata prin

Dispozitia iregedintelui Consiliului Judefului Galali nr. 582 din 15 octombrie 2014 9i

a fost publicate in ziarul ,,1\,lonitorul de Galati" din 16 octombrie 2014 9i aligati la
sediu, avand urmetorul proiect al ordinii de zi:

'l. Repartizarea pe unitdti administrativ-teritoriale a sumei de 2048 mii lei din

sumele din taxa pe valoare adAugatd pentru echilibrarea bugetelor locale 9i

sumele retinute ca urmare a diminuerii cu gradul de necolectare' pe anul
2014;

lniliatori: Cornel Hamza, Marian
Vicleanu, Viorica Sandu,
Florinel-Petru GasParotti

2. Repatlizarca pe uniteli administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA
pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene $i comunale, pe anul

2014;
lnitiatori: Cornel Hamza, Marian' Vicl""nu, Viorica Sandu,

Florinel-Petru GasParotti
3. Rapoarte, informeri, intrebari, interpeleri, diverse.

Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Lucean Mihalcea - director
executiv, Directia economie gi finanle; Laura AngheluF - director executiv, Directia

de dezvoltare regionalS; Manuela Panaitescu - director executiv adjunct, Directia de

dezvoltare regional5; Constantin Cristea - director executiv, Directia patrimoniu;

Cristina Lupagcu - auditor, Biroul audit public intern; lonel Coca - 9ef serviciu,

Serviciul de management al resurselor umane, sandtate 9i securitate in munce Si

asigurarea calitefi; Marioara Dumitrescu - arhitect 9ef, Directia Arhitect $ef; Miticd

BuJescu - qef Serviciu contencios gi probleme juridice; Daniela Tecula - consilier

superior, Compartimentul cancelarie
Au participat ca invitati: Dorin Otrocol - prefectul judelului Galati; R6zvan-Daniel

Olaru - subprefectul judetului Galali.
De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmdtoarele institulii de

presd: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S R L Galali; ziarul ,,VlAlA
LIEERA"; ziaTUI,REALITATEA',; ZiATI,,LIBERTATEA,,; RADIO ROIV]ANIA

ACrUALrrATr.
Domnul'Presedinte salute prezenla domnului depuiat Florin Padaru la aceaste

Sedinle.' bomnul Toader Mircea-Nicu, deputat, adresandu-se domnului Presedinte'

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Nicolae D

spune ca este gi dansul in sald.
Domnul presedrntg transmite: ,,dumneavoastre sunteli in greva, sunteti ca

lebeda mutd a lui Blaga,,-cB a mai rdmas din partidul dumneavoastra' ci nigte

consilieri... Dar, oricumTsalutdm si prezenlS dumneavoastr5, precum lebdda mute "

//
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in continuare, d5 cuvantul domnului Secrelar puscag paul pentru a face apelul
nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedinF.

Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaza ce d

functie + Pregedintele Consiliului Judetu
in functie + Pregedintele Consiliului J
intrunite condi[iile regulamentare pentru d

Au lipsit urmatorii consilieri iudeteni; pintilie Carmen, Stangi George
Cdtilin 9i Zamfir Aurel.

^ qomnul Plesedinte informeaze c6 potrivit art. 33 alin (4) din Regulamentul de
Organizare 9i Funclionare al Consiliului Judelului Galati, a fost prezJntat la mapd
procesul-verbal al $edintei ordinare a Consiliului Judetuiui Galali din 29 septemb;ie
2014.

in continuare, inlreabe dace sunt observalii in legdturd cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.

_ Se aprobd cu 27 voturi ,,pentru,'- lJrmittoii consilieri iudeteni nu au votatin niciun fel: Potec Nicolae - petrigor, Butunoi Adrian ! Livlu, bn Dumitru,
Cetuean Anghel Costel 5iNeicuDan-C stian.

Domnul Presedinte intreabd dac6 sunt observalii cu privire la ordinea de zi aga
cum a fost transmise la mape gi publicate in presa locale.

ln continuare, supune la vot ordinea de zi:
'1. Repartizarea pe uniteti administrativ-teritoriale a sumei de 2O4B mii tei din

sumele din taxa pe valoare addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale gi
sumele retinute ca urmare a diminuarii cu gradul de necolectare, pe anul
20141

lnitiatori: Cornel Hamza, Marian
Vicleanu, Viorica Sandu,
Florinel-petru Gasparotti2. Repaiizatea pe unitSti administrativ{eritoriale a sumelor defalcate din TVA

pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene gi comunale, pe anul
20141

3. Rapoarte, informeri, intrebari, interpeleri,
Se aprobe cu 32 voturi ,,pentru".

lnitiatori: Comel Hamza, Marian
Vicleanu, Viorica Sandu,
Florinel-Petru Gasparotti

diverse

lniliatori: Comel Hamza,
Marian Vicleanu,
Viorica Sandu,
Florinel-Petru Gasparotti

rnsc

NTE,

ici-BacalbaSa

realitatea gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul PugcaS
^l

--\..L,.--

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Repartizarea pe unitd.ti administntiv-teritoriale a sumei de 2O4g mii tei crin
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Domnul Presedinte infotmeazd cA la acest proiect de hot6rare exist5 un
amendament $i roagd semnatarii amendamentului se i prezinte

Domnul Hamza Corneltransmite cA prezinta domnul lvlihalcea
Domnul Presedinte concluzioneaze: dat fiind ce sunt patru semnatari ai

amendamentului, domnul Mihalcea va fi al cincilea, c€re'ii va da citire
Domnul Mihalcea Lucean a prezentat urmAtorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotirare privind repartizarea pe unitAti administrativ'teritoriale a

sumei de 2048 mii lei din sumele din taxa pe valoare adeugati pentru
echilibrarea bugetelor locale gisumele relinute ca urmare a diminuirii cu

gradul de necolectare, Pe anul 2014
(inregistrat la Consiliul Judetului Galali cu N.8621117.1O.20'14)

Urmare solicitarii Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galali,
propunem modificarea anexei nr '1 la acest proiect de hoterare, astfel incat
repartizarea sumelor sd se realizeze distinct pe surse de finanlare, respectiv separat
pentru sumele din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 9i separat pentru sumele
retinute ca urmare a diminudrii cu gradul de necolectare.' in acest sens sumele repartizate initial rdman neschimbate atet ca valoarea
cet gi ca beneficiari

-mii lei -

Nr.
crt.

Denumirea unitdlii
adminislrativ-

teritoriale

Sume
defalcate din TVA
pentru echilibrarea

bugetelor locale

Sume retinute ca
urmare a

diminudrii
gradului de
necolectare

TOTAL

Total iudet '1463 585 2048
1. Municipiul Gala-ti 0

2. Municipiul Tecuci 0

Total municipii 0

3 Oras BereEti 244 100 344
4. Oras Tq Bujor 245 100 345

Total orage 489 200 689

5 Barcea 0

Belebenesti 0

7. Bala$esti 0

8. Baleni 0

Baneasa 0

10 Bere$ti-lvleria 0

11. Branistea 0

12. Brahe$e$ti 0

13 Buciumeni .,..-^ 0

14 Cavadine{i / /./ I 0

15. Cerlesli ,/ r ,l.-dlttAu; 0

I inscris )nta fi15 exprimd realil ea sedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pugcas

PRE)EDlNrE,

Nicolae D6,brovici-Ba a9a

,- \\J[^=
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'16 Corni 0
17. Corod 0
18. Cosmesti 0
19 Costachi Neqri 0
20 Cuca 103 42 145
21. Cudalbi 0
22. Cuza Voda 0
23 Draqanesti 0
24 Draquseni 0
25. Fi(ane$ti 0

Foltesti 0
27 Frumusita 244 100 344
28 Fundeni 0
29 Ghidiqeni 0
30. Gohor 0
31 Grivita 0

lndeoendenta 0
33 lvesti 0
34. Joresti 0
35. Liesti 0
JO, [,4atca 0
37 [/astacani 174 71 245
3B lvlovrleni 0

[,4unteni 0
40 Nemoloasa 0
41 Neqrilesti 0
42 Nicoresti 0
43 Oancea 0
44. Pechea 0
45 Piscu 149 46 195
46 Poiana 0
47 Priponesti 0
48. Redesti 67 28
49 Rediu 0
50 Schela 103 42 '145
51. Scenteiesti 0
52 Slobozia Conachi 0
53 S mardan 67 28 95
54. Smulti 67 28
55 Suceveni 0
56 Suhurl\i L 0
57. $enbren\ 0
58 Tudor Vl rdimirescu 0

PRE

Nicolae Do
..1-.t
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59 Tulucesti 0

60 lepu 0

61 Umbraresti 0

Valea lvlerului 0

63. Vanatori 0

64 VA ezi 0

65 VlSde$ti 0

Total comune 974 385 1359

Semneazd iniliatorii: Hamza Cornel, Vicleanu Marian, Sandu Viorica, Gasparotti
Florinel Petru)).

Domnul Mihalcea Lucean aduce urmStoarele precizdri: ,,E o problemS de forma,

nu una de fond. Urmare solicitdrii Directiei Generale Regionale a Finanlelor Publice,
propunem modificarea anexei nr. 1 la acest proiect de hoterare, astfel incat
repatlizarca sumelor sa se realizeze distinct pe cele doue surse de linanlare,
respectiv separat pentru sumele din TVA pentru echilibrarea bugetelor 9i separat
pentru sumele relinute ca urmare a diminuerii gradului de necolectare Deci' valorile

au ramas aceleaqi: '1463 pe ceea ce inseamne sume delalcate din TVAj sume

retinute ca urmare a diminuarii gradului de necolectare: 585; total: 2048 - aSa cum

a1i avut in anexa iniliale la proiectul de hot5rare "

Domnul Presedinte roage inifiatorii proiectului de hotdrare se precizeze dacd

accepte amendamentul
lnitiatorii anunle ci acceptA amendamentul.
Domnul Presedinte intreabe daca sunt alte observatii cu privire la proiectul de

hoterare sau la documentatia de fundamentare.
Doamna Boodan Tania-luliana doregte s5 faci o precizare.

Domnul Presedinte dd cuvantul doamnei consilier judelean
Doamna Boqdan Tania-luliana transmite cd s-a analizat posibilitatea depunerii

unui amendament in legdture cu $coala nr. 5 din Tecuci, care are^ probleme la
centrala termice gi cei gase sute de copii riscS sa nu aibe incelzire. ln continuare,

spune: ,inleleg ce tipul de hotdreri pe care il voldm noi astdzi nu ar respunde acestor

nevoi, dar disculia a Iost in sensul ci la $edinla ordinari, pe fondul de rezervS, se va

gisi solutia pentru a rezolva aceasta probleme delicatd in ceea ce priveste copiii de

ia $coala nr. 5 Cred cd gi doamna consilier Sandu a analizat silualia 9i' probabil, v-a

inf;rmat, domnule Pregedinte, 9i avem promisiunea fermd cd lucrul acesta se va

de duplicitate
Doamn ar fi vizut ce a votat...

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,PRE9ED

a,

?--\

\"rNicolae

:-K _

toi airinci este Si momentul se finalizim raportul fdcut in comuna $endreni, unde ati

trimis o comisie oe o solicitare tot din fondul de rezervd din luna martie, 9i inleleg ca

raportul comisiei este favorabil, aga ce in gedinta din octombrie,
,inea de zi. Vd multumesc."

9i dAnsul. in continuare, afirmd; ,,Cat timp
)uteti interveni. Cred ci vE aflali intr-o situaliedumneavoastrS
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Domnul Presedinte conchide ce s-a rezolvat, ii multumegte, ii transmite ce n_a
observat gi, dupd cum se vede, nu este cu ochelarii obignuiti.

dom tr.T,:,",:i"-fJ:,i:',"j'::["?,:: '",'",
Domnul Presedinte concluzioneaze ce efectiv n_a observat gi ca nu poate decat

se se bucure.

. 
Donnul Joader Mircea-Nicu, adresandu-se domnului pregedinte, spune ce i_a

cerut Si dansul cuvantul, daci se poate.

PrtrlllIrAdcd4rcra spune cd nu Si it invite sA citeascd Legea nr 215...
_ Domnul Presedinte ii transmite cd doregte s6 se consulte cu dom]nul Secrelar,
fiind o situatie speciald.

Domnul Secretar rAspunde ce domnul pregedinte decide...
DgrnlufErcSgdfdC anunte cE ii pare foarte rdu, nu ii poate acorda cuvantut.
Domnul Toader Mircea-Nicu, adresandu-se domnului pregedinte, il invitd, din

nou, se citeasce Legea nr 215.

Domnul Presedinte ii transmite cA dumnealui
c5 ii pare rdu.

Domnul Presedinte anunld cd'ii pare foarte riu, nu
aceasta gedinla. S-a consultat cu domnul Secretar,
pregedinte.

nu este membru al Consiliului gi

ii poate acorda cuventul in
este oplional, depinde de

itatea gedin!ei.

ii transmite domnului-pregedinte ce legea nu esteoptio pentru toate lumea. in continuare, afirmd: ,,Dacdnu-m ntul, vb asumali gi sigur cd asumarea presupune
orice imi permit sd fac mai departe Deci, nu aveti dreptul sd me opriti. Nu am dreptul
s5 votez, aceea este alt5 treabe, dar dreptul d'e a discuta gi a avea un punct deve local sau judelean, ca parlamentar al judetului Galali, nuPU 6-mi permiteli."

_ il intreabd pe domnul Secretar care este procedura.
Domnul Secretar ii prccizeaze cd poate se-i acorde cuv6ntul, dacd apreciazd cd

este oportun, in calitate de conducitor al gedintei.
Domnul Presedinte reitereaz5: ,,Numai dacd apreciez c6_i oportun, nu?,, in

continuarc, transmite cd din apreciere pentru domnul Toader Mircea_Nicu ca om, nu
din considerente politice sau de alte natura, ii dd cuventul, dar numai din acest punct
de vedere.

SECRETARUL JUOETULUI,

__rs'_

amendament admis, in care se defalce foarte bine gi pentru cheltuieli de echilibrare

meu $titi ce este o mare - Matca se numeqte - care de la inceputul
anului... de la inceputul dumneavoastra, de c6te ori a solicitat un sprijin

de rferya slu, eventual, din cei pus ta

.. Domnul Toader Mircea-Nicu ii multumegte domnului pregedinte gi spune ca nudiscutd de motivatia pentru care ii dE cuve;tut, ca nu are nitio legaiur5 cu legea,
:T:nir. ":t-".o 

chestiune de creitere qi de bund cregtere, legea-este obligatoriepentru toata lumea. ln continuare, afirm5: ,,Eu vroiam ie... maiales cE a fost acel

eaefeollrell \

are o serie de lucrdri, inclusiv un centru
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medical Si dumneavoastra, ca medic, 9ti1i ce inseamnd intr-o comunitate rcalizarea
unui cenaru medical, intr-o comunitate foarte importanti, 9i v-a$ ruga sd rediscutati 9i,

daca este posibil, se luali in considerare faptul cd o parte din sumele care pot Ii
reimpartite se fie gi la comuna Matca pentru acest centru medical, fiindca pe celelalte

zone, cu toate cd sunt drumuri, faptul cd, comuna lvlatca n-are drumuri comunale

nefinalizate n-ar fi cazul, dar pentru celelalte cheltuieli ve rog se aveti in vedere 9i, de
acum incolo, si nu uitali 9i comunele care, intr-o forme sau alta, sunt conduse de alti

primari decat cei pe care dumneavoastre ii considerali de la putere. Deci' aceasta

este rug5mintea mea."
Domnul Presedinte anunti referitor la drumurile judelene: comunei l\,4atca i s-au

reparat drumurile 9i ii spune ce se gtie acest fapt
Domnul Toader Mircea-Nicu intreabd dac5 drumurile judelene aferente

comunei Matca s-au reparat. Acela e drumul judelean, nu esle al comunei; obliga[ia,

sigur, este a Consiliului Judelean E adeverat ce...
Domnul Pre$edinte spune cd da, deoarece legea ii permitea, cd dacd nu ii

permitea, ferd indoiale nu se fecea
Domnul Toader Mircea-Nicu spune cA sigur, dar il intreabe pe domnul

Pregedinte de cend nu a mai fost la l\,4atca.

Domnul Presedinte informeaza ca se vor turna 9i d-oi kilometri de covor asfaltic
D6 ru.rl Toader l\/ircea-Nicu afirme ce'ii agteapti intreaba' din nou' de cand nu

a mai fost la Matca, deoarece vroia sd ii spund ce a plombat o parte, dar cand se

vrea se se intre din Matca in Tecuci, e crime 9i pedeaps5 acolo
Domnul Presedinte transmite: ,,Deci, tot ce este intravilanul Tecuciului, $i

domnul Vicepregedinte Hamza vd poate explica, dacd punem plombe acolo intrem

direct in pugcdrie sau plitim din buzunar."
Domnul Toader Mircea-Nicu spune cA nu 9i invite sd se uite la pldcula de

interventie unde incepe Tecuciul, este chiar aproape de Cernicari, acolo unde sunt
gropile acelea, unde sunt tot...

Domnul Presedinte concluzioneaze ci plecuta nu corespunde cu realitatea

inregistratd.
Domnul Toader lvlircea-Nicu spune cd nu gtie dace igi permite cineva.
Domnul Presedinte afirm5 ce noroc cd am fost vigilenli

dansul a vazut plecuta qi vede. . ln continuare, spune: ,,Gesi! o solu,tie pane la urmd,

ce trebuie sA gdsim, nu o se ne spargem ma$inile acolo Dar eu v-am spus, ca idee "

Domnul Toader l\4ircea-Nicu transmite ce nu $tie ce a vazut domnul Pre$edinte'

Domnul Presedinte mullumegte domnului deputat
Domnul Toader lvlircea-Nicu precizeazd ce e foarte bine cd se va pune covor

asfaltic ai sperd sd aibe in vedere doleanla pe care o are dansul intr-un colegiu care
este foarte important gi mul[umegte.

uare, intreaba

dace Butunoiu

Domnul Presedinte ii mullumegte domnului de
dacd sunt alte observatii cjlp{ivire la proiectul de,}ot6i

mnul Butunoi

de la PDL sau

PRESEDINTE,

icit6 sd ia
mnul

gedinlei.

lNcolae Dobrovi

iu il 'i

$9 {r)

SECRETARUL JUDETULUI,
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Domnul Hamza Cornel intervine: independent.
nt;: psD-ul 

Si apoi pDl_ut, cA dup5 aceea fac btoc cudom siune in grup. tni.a ta att ciptiot.---- ----
transmite; ,,Cu surprindere, constat cd, in continuare,

domnul deputat Toader nu incearce sd se dezbrace de haina pe care tot o poartd de
foarte, foarte multi ani Si nu cA nu md bucurd faptul ce a venit sd ridice o probleme
din judetul Galali, mai exact aceea a comunei Matca, dar sd vin5 in moment de
campanie electorale, sd se afi$eze aici,
Galati in campania electoral6 !i doar in
toti cei care suntem astizi in aceade sa
meargS in Parlament acolo gi sa igi vade
conducem acest judet. l\.4ultumesc."

DoFnul .Toader lvlircea-Nicu solicite domnului pre$edinte un drept la replicd gi
spune ce nu discute gi nu vrea sa intre in )ontradictoriu.

Domnul Presedinte il invite sa aibd o interventie scurte, cd dup6 aceea se
deviazd.

. - 
Dgmnql Toader Mircea-Nicu spune cd gi-a scos gi haina de pe dansul ca se se

vadd ci a rSmas in cimagS.
Domnul Presedinte afirm5: ,,Haina, oricum, v_o scoteam noi, pani la urme.,,

^ DoEnul Tqader lvlircea-Nicu spune c5 nu, nu poate, dansul $tie. in continuare,
aflrma:,,uecr, va rog sa vA pestrati cump6tul. E dreptul meu legal, cE am venit sau nu
am venit la gedin_tele de Consiliu sau daci imi fac sau nu imi fic treaba in parlament,
nu ana vitatea. Am venit astazi cd am citit in (Mata Libera) ceintenlii are, de aceea am venit gi, probabil cd, dacd vreti neaperat
s5 mA sigur, mai spre sfargitul s5ptdmanii, voi veni la fiecare
gedintd

Domnul Presedinte ii dd cuvantul domnului Butunoi. varianta ll.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresendu-se domnului pregedinte, varianta l, ar

vrea ca initiatorii colegi: domnul Hamza, domnul Vicleanu, doimna Sandu Viorica,
domnul Gasparotti Florinel-Petru, sd ii explice gi d6nsului, sa le explice $i dumnealor,
care au fost criteriile de selectare, cum au lost arondate aceste sume. De ce...

Domnul Presedinte ii transmite domnului consilier cA de aceea existd comisii.

n U ii spune c; dansul este membru in Comisia nr. 5.

SECRETARUL JUDETULUI,

Domnul Presedinte ca l-au informat colegii de la Comisia nr L
Domnul Butunoi Adrian-Liviu arate ca acum este momentul sa il informeze . in

continuare, doregte se ii fle dat cuvantul gi invitd la un comportament civilizat.
afirme cA se lungegte acest moment excesiv.

mnul spune ce nu Qi intreabd de ce. Dansul vrea sa se
Idmureasce Qi
drept.

, cum? intreabS, in continuare, daci are acest

extul Sedinlei.

Nicolae Do

INTE,

Paul Purgcag

._,w_



Domnut Presedinte ii comunice ce este perfect 9i, daca chiar vrea se se

ldmureascd, este foarte bine.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu multume$te Qi, adresandu-se colegilor ini(iatoi, ar

vrea ca acegtia se spuna care au fost criteriile, cum au fost selectate aceste localitd\i'
Doamna Sandu Viorica doreste sA formuleze dansa un rdspuns.
Domnul Presedinte de cuvantul doamnei consilier iudetean
Doanrna Sandu Viorica transmite c5 impi4irea s-a fdcut, in primul rand,

"onforrn 
rrti"olrlri 33 din Legea finantelor publice, unde legiuitorul prevede ce

aceaste suma, in primul rand, va trebui se acopere arieratele ce s-au nascut din

neplata facturilor curente sau de capital, apoi din programele de dezvoltare locald 9i

infrastructure gi cofinantare. Deci, ca urmare, Consiliul Judelului Gala,ti a trimis o

machetd, incd de pe data de I - dace nu se'ingalS - octombrie, ce avea termen '15

octombrie, ca primdriile sa face dovada arieratelor, dace exista sau nu. ln continuare,

afirme: ,,Nu am primit decat de la un numdr foarte mic de primerii, ca urmare, am

consultat Qi Agentia Generale a Finanlelor Publice 9i am respectat acest a(icol 9i,

respectiv, intai am acoperit arieratele "

Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune ca a inleles 9i' in continuare, aflrm6: ',Deci,
din punc.t de vedere legal a1i indeplinit toate condiliile Darde la inceputul mandatului

nu gtiu cum naiba se face cA numai acelea$i comune primesc bani 9i imi asum ceea

ce spun, doamna."
Doamna Sandu Viorica il contrazice 9i ii rdspunde ca se va ajunge la proiectul

numirul doi
Domnul Butunoi Adrian-Liviu ii transmite cd poate se 1 contrazicd pan; in 2016....-S9e44aje!afrq!93 

spune ca da, bineinleles, 9i dansul la fel, 9i cd i-a dat

rdspunsul.
Domnul Presedinte concluzioneaze )d s-a intrunit din punct de vedere legal. ln

continuare, supune la vot proiectul de hoterare cu amendamentul acceptat.

Se aprobe cu 30 voturi ,,Penttu", un vot,,impoaive" (Butunoiu Dorin) 9i o

,,abtinere" (Cdluean Anghel Costel).' 
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:

Repattizarea F unitdli administrativ'britodale a sumelor defalcate din TVA

peniu finangarea cheliuietitor pnivind drumuile iudetene 9i comunale, pe anul
2014

lnitiatori: Comel Hamza,
Marian Vicleanu,
viorica Sandu,
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Florinel-Petru GasParotti

Domnul Presedinte intreabi daca sunt observatii cu privire la protectul de

hoterare sau la documentalia de fundamentare
Nefiind observatii, supunela vot proiectul de hoterare in forma prezentat6'

Se aprobd cu 32 vo$ri
punctul 3 d-lrlol6-tnea de zi:
tru",

inlerpeldri, diverse

Teldul

PRE9EDINTE,

basa

c)
o

Nicolae Dobrovici.B

l,-,,

rea\tatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pulcas

,., ,(
c)s\).----



Domnul Celuean Anohel Costel solicitS sd ia cuvantul.
Domnul Presedinte d5 cuvantul domnului consilier judetean.

_ Domnul Caluean Anohel Costel transmite: ,Am sd incep s6_i spun colegului
Butunoiu, de PSD, ce este jignitor ca impartiti banii in c€mpanie, nu ce a intervenit
un parlamentar, degi putea fi un cetetean aljudelului, care avea dreptul se vorbeasce
gi nu avea nevoie de aprobarea nimanui." in continuare, transmiie cd vede faptul
ca domnul Prefect a intinerit

Domnul Presedinte doregte sE il intrerupd, spunand ci deocamdatd dansul
conduce aceastd gedinte ei oricine ia cuvantul aici are nevoie de aprobarea celui
care conduce gedinta

se :i,T1"'ffi.;.H,:!l;i:,Ti;l:lJi,,ffi::
cet siliului judetean.

Domnul Presedinte spune c5 nu, credea ca se referd la celdlalt. ..
Domnul Cdluean Anohel Costel continud gi spune: cu atet mai mult un

pariamentar.
Domnul Presedinte ii transmite ci la Diverse, nimeni n_a pus problema.

..Domnul Celuean- Anqhel Costel ii comunicS faptul cd, dacd avea vreo
problem5, putea specifica lucrul acesta. in continuare, spune ci a inceput un alt
punct, a vSzut ca domnul Prefect a intinerit, nu a fost prezentat. in continuare, spune
cd ar vrea, de la PrefecturS, o situalie cu primarii care au facut stanga_dreapta, ca se
vadS dace sunt coreled inlre sumele alocate astezi gi adeziunea la un partid sau altul
- se adreseaz5 Prefecturii cu aceaste solicitare.

Domnul Presedinte ii transmite sd se adreseze prefecturii.
Domnql Cdluean Anohel Costel spune ce au prefect in sald sau reprezentant,

nu gtie, n-a inleles
Domnul Presedinte informeaza ce prefectul este invitat la gedinte nu ca s6 ii

rSspunde dumnealui la intrebdri. in mntinuare, dd cuvantul domn;lui deputat Toader
Mircea-Nicu.

Domnul Toader Mircea-Nicu, adresandu-se domnului pregedinte, afirmd ca ii
place cum conduce gedinta, probabil c5...
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Domnul Presedinte i ne : ,,Eu sper sd nu va vedem la televizor, ce tot apar
unii 9i altii in tot felul de post

gU ii rdspunde ce n-are cum
Domnul Presedinte afi
Do

este nationale i
Pre$edinte,
rAspunde -, d

Textul

ce dansul, c€re tine cu geldtenii, spere sd nu il vadd.q prccizeaze, din nou, ci n-are cum. televiziunea
nua spune cd trecand peste gluma care o face domnul
tn -9r 9i responsabilitatea dumnealui sd

structura Consiliului Judetean, la

gedinlei.

INTE,

ci-BacalbaSaNicolae

SECRETARUL JUDETULUI,

Domnut Toader _l\,4ircea-Nicu spune ce nu, dacd era dupd densul, era liber sd
vorbeascd tot timpul. in continuare, transmite: ,,Sunteli glume!, imi place, e adev5rat,
ne vedem la lelevizor mai des decat in gedinte, eL lroiarir sd vd intreb gi este
atributul..."
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consilierii judeteni, dacd sunt consilieri judeteni care 9i-au schimbat apartenenta
politica. $i sigur, domnul Pregedinte poate nu, dar Secretarul Consiliului trebuie se
rdspundd, 9i sd gtie $i dumnealor daci existd consilieri judeteni care au plecat la alt
partid liindce, practic, ieri a fost ultima zi 9i s-a incheiat perioada de...

Domnul Presedinte, adresandu-se domnului deputat, afirmd ca inainte de a
incepe gedinla, exact asta l-a intrebat $i i-a rAspuns domnul Secretar ce are termen
de 10 zile. Deci, a ridicat aceastd probleme 9i...

Domnul Toader lvlircea-Nicu intreab5 cum sd fie un termen de 10 zile ca sa
anunte. Nu, in mod normal s-a terminat. Domnule, ati depus cereri...

Domnul Presedinte informeaze ce este pentru a face situalia, sa o trimitd la
Prefectura, ca de abia acuma au incepul s4...

Domnul Toader lvlircea-Nicu se referd la consilierii judeteni. I se pare totugi o
intrebare care trebuie sA aiba un raspuns.

Domnul Presedinte precizeazd ce sunt gi consilieri gi supleanti
Domnul Toader Mircea-Nicu spune cd nu gi ci se referd numai la consilierii

judeteni, aici se depune, Si supleanlii de la Consiliul Judetean.
Domnul Pre$edinte concluzioneaza ca, consilierii judeteni care igi schimba

orientarea politica sunt liberi sa o anunle. in continuare, spune: ,.in rest. noi nu avem
nicio obligatie legale sE ii anunlem."

Domnul Toader lvlircea-Nicu transmite c5 nu-i adevdrat $i il invitS sd citeasca
Ordonanta, fecand men(iunea ce spune foarte clar...

Domnul Presedinte intervine: ,,Ei, atunci imi asum incdlcarea prin ignoranta de
ordonantd "

Domnul Toader Mircea-Nicu spune ce domnul Preqedinte igi asumd foarte
multe.

Domnul Presedinte conlirma.
Domnul Toader lvlircea-Nicu 'ii transmite cA este pe rdspunderea dumnealui. O

sa ii face 9i interpelare la nivel de minister, atunci.
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt alte probleme. Dd cuvantul domnului

consilier judelean Potec Nicolae Petrigor
Domnul Potec Nicolae Petrisor afirme: ,,Domnule Pregedinte, chiar dac5

simpatiile dintre noi se mai schimbe de la o sdptdmand la alta, de la o lune la alta,
qtiti ca eu am o problema qi o sd revin in fiecare $edinte cu ea: Serviciul Public de
Evidenla Populaliei."

Domnul Presedinte ii transmite faptul ce Serviciul Public de Evidenla Populaliei
este, la ora actuale, cu o conducere legalS care dumnealui, personal, nu ii convine,
in sensul cd pe baza unei liste de trei persoane, ce i s-a spus cd trebuie s5 fie juri$ti,
din acea liste a exclus ca fiind incombatibili, din diverse motive, din punctul
dumnealui de vedere, doua persoane gi a propus-o pe a treia. S-a votat, ca orice vot,
vot secret, 9i respectiva propunere - c5 propunerea o face Pregedintele - nu a fost
validate. $i atunci l-a domnul Secretar care este situatia gi cum se
procedeaza 'intr-o a lidare gi do tar - domnul Pregedinte
specificand faptu i jurist, dumnealui are studii
medicale - i-a

PRE9EDINTE,

nici admini
a aplicalo. Urmeazd sd vin5

nu es!
re e/e
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alte propuneri pe care le-a cerut, propuneri acceptabile din punct de vedere al legii 9i
al moralitdtii, Si dumnealui, unul, este deschis acestor propuneri.

Domnul Potec Nicolae Petrisor intreabd dacE la urmatoarea gedinte o sd aiba
un proiect de hotirere.

Domfrul Presedinte. personal, sperd gi va fi fericit dacd o sd aibe un proiect de
hotarere. ln continuare, intreabd dacd mai doregte cineva sd ia cuventul. Nemaifiind
alte lueri de cuvant, multumeste pentru participare $i inchide $edinta.

Prezentul proces-verbal, fSrd $terseturi sau ad5ugiri,
pagini ii a fost in gedinta ordinar6 a Consiliului

contine 1 2 (douesprezece)
Judetului Galati din data de

30 octombrie 2014.

Nicolae

SECRETARUL JUDETULUI

realitalea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

ci.Bacal

Paul

t
\


