
PROCES - VERBAL

al gedintei ordinare a Consiliului Judetului Galati
din 2'l mai 2014

$edinla ordinare a Consiliului Judelului Galali a fost convocati prin Dispozilia
Pregedintelui Consiliului Judelului Galali nr. 358 din 16 mai 2014 9i a fost publicatd in
ziarul ,,Viala liberd" din 17-18 mai 2014 9i in ziarul ,,Monitorul de Gala!i" din 17-18 mai
2014 (edi\ia on-line) 9i afigati la sediu, avdnd urmdtorul proiect al ordinii de zi:

1. Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judelean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
AMARILIA RA SRL, pe traseul Galali - Foltegti (Polilia de Frontierd);

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judelean

de persoane prin curse regulaie speciale pentru operatorul de transport SC
ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Stoicani - Vdndtori;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judelean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
GOLEANU TOUR SRL, pe traseul Galali (Bariera Traian) - Oancea (Polilia de
Frontierd);

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
4. Modificarea HotirArii nr. 21712012 a Consiliului Judelului Gala{i privind

aprobarea Programului judelean de transport rutier public de persoane prin
servicii regulate, cu valabilitate 01 .01 .2014 - 30.06.2019;

lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
5. Stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcliei Generale de

Asistenld Sociali 9i Proteclia Copilului Galali;
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

6. Procedura de publicare a actelor administrative in Monitorul Oficial al Judetului
Galali;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
7. Validarea desemndrii nominale a unui membru al Autoritdlii Teritoriale de

Ordine Publici Galali:
lnifiator: DorinButunoiu

8. Aprobarea parteneriatului cu Asociatia Sueno Dance, Galali in vederea
organizdrii festivalului internalional de dans "Danubian Salsa Festrval";

lniliator: Viorica Sandu
9. Eliberarea din funclie a doamnei Tania luliana Bogdan, Vicepregedinte al

Consiliului Judelului Galali;
lniliatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Cornel Hamza
Buruiani Daniela Laura
Butunoiu Dorin

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,
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Buturcd Octav
Gogoncea Lilion Dan
lstudor Gigel
Podaru Tinca
Sandu Viorica
$erban lulian Marian
Zaharia Eugen
Dima Gheorghe
Buruiani Natalila
Gasparotti Florinel Petru
Neicu Dan Cristian
Hapeci Daniela Simona
Miniili Gheorghe
Ungureanu Citilin
Vicleanu Marian

l0.Alegerea unui vicepregedinte al Consiliului Judelului Galafi;

1 1 . Rapoarte, informsri, intreberi, ,",",0:lJli::?J;,.xl"o'u" 
Dobrovici-Bacalbaea

Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: Lucean Mihalcea - director
executiv, Directia economie 9i finanfe; Laura Angheluld - director executiv, Direclia
de dezvoltare regional6; Manuela panaitescu - directoi executiv adjunct, Direclia de
dezvoltare regionalS; constantin cristea - director executiv, Direclia patrimoniu;
cristina Lupagcu - auditor, Biroul audit pubric intern; loner coca I gef serviciu,Serviciul resurselor umane, sdndtate gi securitate in muncd giasigurare Dumitrescu - arhitect gef, Direclia Arhitect gef; MiticiBudescu cios gi probleme juridice; Daniela Tecuti '_ 

consiliersuperior, celarie.
Au participat ca invitati: Dorin otrocol - prefectul judelului Galali; Manon-Emilia

cristolove_anu - director general, Direclia Generald de Asistenld soiiata gi protectia
Copilului Galali.

ipat reprezentanli de la urmitoarele institutii depres alali; VoX TV.

j u delu r u i s i, d e a seme nea, sa r utd p ::.:Arf .:i.'IlX EX:"H:",litr* Iri"Jff fl
Durbacd 9i domnul parlamentar P6slaru.

nomi gi"to"'.",f"|.Pugcag Paul pentru a face apelul

nominal.

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Anghel Costel
consilieri judeteni: Butunoi Adrian - Liviu, Ciluean

_ DeEnul Presedinte informeazd cd dintr-un numdr de 34 consilieri judeleni in
funclie + Pregedintele consiliului Judelului Galati sunt prezenti 31 consililri juteleni
in. funclie +\ Pregedintere consiriurui Judeturui, deci gedinla p"rt" i.."rj", lirJ
Intrunite cond\iile regulamer tare pentru desfdgurarea acesteia.
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Au sosit dupi votarea primului punct de pe ordinea de zi domnii consilieri
judeleni Butunoi Adrian - Liviu gi Giluean Anghel Costel.

Domnul Presedinte informeazd cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare 9i Funclionare al Consiliului Judelului Galali, a fost prezentat la mapd
proce^sul-verbal al gedinfei ordinare a Consiliului Judelului Galali din 29 aprilie 2014.

ln continuare, intreabd dacd sunt observalii In legdturd cu procesu l-verbal.
Domnul lon Stefan precizeazd ci are o observalie.
Domnul Pre$edinte dd cuvAntul domnului consilier judetean.
Domnul lon Stefan, adresAndu-se domnului Pregedinte, ii spune ci in procesul-

verbal al gedinlei de data trecute, a fdcut nigte afirma{ii la adresa dumnealui gi vrea
si gtie daci le menline sau i9i cere scuze public.

Domnul Presedinte ii transmite domnului coleg ca nu gtie despre ce afirmalii
vorbegte.

Domnul lon Stefan spune cd daci nu gtie, inseamnd cd este foarte grav.
Domnul Presedinte ii transmite cd din punctul dumnealui de vedere poate fi

grav.
Domnul lon Stefan intervine: ,,Ave!i probleme cu memoria sau sunt alte

probleme? Nu, ca sd gtim despre ce este vorba, vi le retrageli sau... Sunt nigte
minciuni grosolane la adresa mea gi vreau si gtiu dacd vd retrageli aceste afirmalii."

Domnul Presedinte ii transmite: ,,Domnule coleg, gtiu cd data trecutd nu am
avut in niciun caz intenlia de a vi jigni, am tot respectul pentru dumneavoastri ca
persoanS, efectiv nu gtiu despre ce este vorba, dacd cumva v-am jignit, imi cer
scuze, in niciun caz nu am vizat sd vi jignesc. Asta v-o spun cu toatd seriozitatea."

Domnul lon Stefan multumegte, accepta scuzele.
Domnul Presedinte supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte, ?n calitate de iniliator, retrage de pe ordinea de zi Punctul 4.

<Modificarea HotdrArii nr. 21712012 a Consiliului Judelului Galali privind aprobarea
Programului judelean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu
valabilitate 01 .01 .2014 - 30.06.2019).

in continuare, intreabd dacd sunt observatii cu privire la ordinea de zi a9a cum
a fost transmis5 la mape gi publicatd in presd.

Domnul Tuicu Emil, adres6ndu-se domnului Pregedinte, vrea si facd nigte
observatii cu privire la ordinea de zi. Roagi si retragi de pe ordinea de zi Punctul
70.: proiect de hotdrAre privind alegerea vicepregedintelui. Considerd cd nu
indeplinegte toate condiliile legale, deoarece in Regulamentul nostru de functionare,
la articolul 21, alineatul 4 este foarte clar 9i da citire: ,,in toate situaliile de
incetare a mandatului de inte inainte de expirarea duratei normale a

in prima gedinld ordinard, la propunereaacestuia, Consiliul Jude!ului
pregedintelui, o hoti16re prin
locul consilierului judelean in

se ia act de situalia apdrutd 9i se declari vacant

referat constatator nat /e pregedinte gi de secretarul judelului; referatul va
HotdrArea va avea la bazd, in toate cazurile, un

fi
insotit de actele

referire.

realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,e)

u

Paul Pu(cas
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Domnul Tuicu Emil rdspunde cd se referi la articolul 21, alineatul 4 din
Regulamentul de organizare 9i functionare al Consiliului judelului.

Domnul Presedinte precizeazd, incd o dat5, articolul 21, alineatul 4.
Domnul Tuicu Emil transmite: ,,Deci suntem aici, dacd tineti minte acum o lund

de zile, in situa!ia... sau doud gedinte ordinare in urmi, in sltualia in care domnul
Aramd gi-a dat demisia, acelagi lucru l-am sustinut 9i il suslin gi acum: nu se poate
face alegerea in aceaste gedinld. Domnul lon Dumitru a fost validat cu o lund de zile
dupi, pentru cd trebuia respectat Regulamentul."

Domnul Presedinte il roagi pe domnul Secretar al Consiliului Judelului se ii dea
rispunsul privind baza legald a ordinii de zi.

Domnul Secretar comunici faptul cd nu existi nici in Regulament gi nici in
legislatia incidentd in materie, vreo interdictie ca acest proiect de hotir6re si poati fi
luat in dezbaterea Consiliului Judelean la gedinla de astdzi.

Domnul Tuicu Emil considerd cd este incorectd pdrerea domnului Secretar,
at6ta timp cdt este stipulat in mod expres ci se declard locul vacant, respectiv
printr-o hotirAre, 9i se scrie foarte clar ci: ,,in prima gedintd ordinari". intreabd cum
poate spune domnul Secretar ce nu existd niciun fel de prevedere. DAnsul are
Regulamentul in fala gi i-a citit din el.

Domnul Secretar informeazi cd reglementarea aceasta...
Domnul Tuicu Emil intreabd dacd e aleatorie 9i dacd e dupd voinld sau cum?
Domnul Secretar continui 9i spune ci este inclusd in Regulamentul de

organizare 9i funclionare, preluatd din Legea nr. 393 9i este cu referire clar la
cazurile de incetare de drept a mandatului.

Domnul Tuicu Emil transmite: ,,Deci, inci o dati mai citesc: in toate situatiile de
incetare a mandatului. Nu scrie: incetare de drept, domnule secretar. Este foarte clar
...de vicepregedinte inainte de expirarea duratei normale a acestuia. Deci, nu discut
decat pe lege. Nu mi intereseazi altceva. in toate situaliile de incetare a mandatului,
nu conteazd cd e: demisie, eliberat sau..."

Domnul Presedinte, adres6ndu-se domnului Secretar, il roagd sd precizeze, din
nou, punctul dumnealui de vedere ca specialist.

Domnul Secretar precizeazd cd in Regulamentul de organizare este preluat
intocmai articolul 12 din Legea nr. 393...

Domnul Tuicu Emil spune cd, cu at6t mai mult.
Domnul Secretar continud 9i afirmd cd acesta stipuleazd 9i, cu permisiunea

dumnealor, il citeazd ,,in toate situaliile de incetare a mandatului inainte de expirarea
duratei normale a acestuia consiliul judelean", in cazul nostru, ,,dupd caz, adoptd in
prima gedintd ordinard, la propunerea pregedintelui, o hotdrare prin care se ia act de

soliciti ca domnul Secretar sd ii arate unde scrie de drept...
doregte sd i se permiti sd intervind.

Adres6ndu-se cd este inadmisibil sd inducd in eroare ...
cd nu i-a dat cuv6ntul 9i cd nu domnul

gedin!a.

realitatea gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Secretar ii permite,
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Doamna Boqdan Tania-luliana spune ci da, dar nici nu poate...
Domnul Presedinte ii rdspunde cd da, o poate intrerupe $i ce are acest drept.

Dacd vrea sa spune ceva, o roage se spund, dar sd se conformeze disciplinei unei
gedinle 9i daci doregte sa spune ceva, ii di cuvAntul.

Doamna Boqdan Tania-luliana transmite: <Da, domnule Pregedinte, a9 vrea sd
vorbim cu calm, sd nu ve enervati, pentru cd noi vrem chiar sd limpezim lucrurile din
punct de vedere legislativ. Eu cred cd... faptul cd acum existd o vulnerabilitate in
ceea ce privegte aplicarea riguroasd a legislaliei in legdturi cu alegerea in aceeagi
gedin{d a vicepregedintelui pe un post care se vacanteazd abia dupd votul exercitat
de consilierii judeleni, cred cd este o problemd. Trebuie sd alegem vicepregedintele
dupd ce avem garanlia cd postul este liber. Este ca gi cum ali anticipa votul
consilierilor, ceea ce este total nedemocratic, este ca qi cum ali anticipa reaclia
Prefecturii la hotdrArea de eliberare din funclie a vicepregedintelui, ceea ce este
iarigi incorect, de aceea legiuitorul di termen de o lund sa se declare postui vacant

9i abia pe urme, pe un post vacant, se poate alege o altd persoand. Este absolut
logic, acolo, in lege scrie clar: ,,in toate cazurile de incetare a mandatului inainte de
termen", in toate cazurile; nu in cazuri de fo(d majord, nu in cazuri particulare.)

Domnul Presedinte ii zice cd e bine sd fie calmd.
Doamna Boqdan Tania-luliana spune ci nu, vrea sd fie fermd doar. Prin

u rmare...
Domnul Presedinte afirmd ci fermitatea dumneaei e ugor emo{ionald.
Doamna Boqdan Tania-luliana intreabd pe domnul Pregedinte de ce o intrerupe

acum, i-a dat cuv6 ntu 1...

Domnul Presedinte spune ci dansa i-a dat acelagi sfat, pe bazd de reciprocitate
9i lini si i-l intoarcd.

Doamna Boqdan Tania-luliana, adres6ndu-se domnului Pregedinte, ii spune cd
este ultima dumneaei dorintd a de a intra intr-o disputd de genul acesta. ,,lntenlia
noastrd este de a face ca lucrurile sd fie legale. Da?"

Domnul Presedinte confirmi acest lucru.
Doamna Boqdan Tania-luliana continud: ,,in momentul in care existd un semn

de intrebare, dumneavoastrS, care !ineli neapdrat si se aplice corect legile
intotdeauna in Consiliul Judelului, trebuie si fili foarte atent. Aici mi se pare cd existd
o vulnerabilitate gi dace dumneavoastri nu vreti se o luali in consideratie sigur ca
laolaltd cu, consilierii care vor vota ordinea de zi, cu acceptarea acestei hotd16ri, vi
asumali rdspunderea, dar noi, avem un punct de vedere 9i l-am exprimat in felul
acesta."

Domnul Presedinte informeazd cd pe baza punctului de vedere al Secretarului
Consiliului Judelului, igi asumi punctul de vedere gi riscul gi, ca atare, supune la vot
ordinea de zi.

Domnul Cristovici Viorel, ad domnului Pregedinte, afirmd ci mai are
un punct de vedere referitor la de zi, daci i se permite.

Domnul Presedinte dd I donlnului consilier judetean.
de corectitudine, vreau sd vd aduc

jn disculie Punctele 9. 91 70., este

realitatea gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

la cunogtinli faptul Com

L
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vorba de <Eliberarea din funclie a doamnei vicepregedinte Tania Bogdan> gi punctut
70. <Alegerea vicepregedintelui>, deci, ca atare, la comisia nr.2 nit existd foaie de
observalie, aviz, raporl. Pentru a nu crea un precedent pericuros, gi anume acera de
a. discuta gi de a valida proiecte de hotdrAre in consiliu fird si tieacd prin comisii,
fdrd sd fie discutate, vd cer ca aceste doud proiecte de hotdr6re sd fie retrase gi
discutate in altd gedintd. Eu vd mullumesc.,,

::l:li]'b,"1?li:y,d?l "t?ci - cum se spune in rimbaj poputar, r.oraner.-"oregiio, o"
l:j^Y:l3"9llrebuia sa fie vicepregedinte actuatut senator Durbacd, pdcdtinjul, aufo(at no\a. Deci, din aceastd cauie a fost un asincronl;r;;;r-i;;i;;#, ;;;dacd erA simultan sAu aqin^r^ni^ .,..ac+ r,,^.,, ^ , - i::::-:jl rl:191=sau 

.asincronic, acest tucru n-avea nicio important;., in
::I'1,i1:1:tyl:,"e , relinut afirmalia domnutui consitier privind gruput potitic pe
care rr repre6e(a gi, cu aceastd ocazie, supune la vot ordinea de zi:

Domnu-l Presedinte multumegte domnului coleg gi ii precizeazd ci avizul este
consultativ. in continuare, dd cuvantul domnului consitier luoe1e"n ron gi"tan.--

cons i' gruPul PDL

amin rebuie sd ne

lista fost votat pe

o mare probtemi. cred cd presedintete i":trtJ ?,:E:
PSD-PNL, eu cred ci dumneavoastri I

dacd colegii din PNL dumneavoastrd nu ii
timp, pentru posturile de vicepregedinte,
timp, at6t domnul Hamza c6t gi doamn
moment. Cred ci in mod similar, aga
devreme, ar trebui sd proceddm la fel. D
vi dati dumneavoastrd prima dati deml
aceea sa incepem cu alegerea celor doi v
aga.cum au fost alegi, trebuie in mod similar sd se intample gi la nivel de revocare, gi
cred cd, in acest mod, cons u spus gi domnul Juicu gi OoarnaTania Bogdan, acest act nu le in acelagi timp.'Aga 

"L, .prn"foa(e clar, ar trebui, daci s gi se varideazd 
'prritut 

9., pinctul
/0. sd intre in gedinta urmit -,ea, daci se voteazi ordinea de zi gi daca,9r grupul pDL nu va participa la aceastd mascaradi, ne vomretr faceli ce dorili. Vd mullumesc."

firmd: <Domnule consilier $tefan, eu admir de multd vreme
stilul baroc al gdndirii oum.19ayog9!ra. in regiturd, punctuar, cu ceea ce afirmati,
sigur cE am fost ales pe listele USL, numai ci atunci c6nd te insori, din multa
dragoste,-9i c6nd vii, gdsegti nevasta in patur vecinurui, fdri si o nrmelti curva,
Doamne{eregte, e numai o doamnd care a fdcut o artd op{iune, oivortezi, cJea ce se
9i intampld acuma. in art punct de vedere, vreau sd vi spuh ca cei doi vicepregedinfi,
chiar dac5..ar fi alegi impreund, chestiunea nu avea nicio relevanld; nur.i'.iLLi ooi
vicepregedinti n-au fost alegi impreund, ci intai a fost ales domnui Hamza, iain rest,

realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

P
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1. Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judelean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
AMARILIA RA SRL, pe traseul Galali - Folte$ti (Politia de Frontierd);

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judefean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Stoicani - VAndtori;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judelean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
GOLEANU TOUR SRL, pe traseul Galali (Bariera Traian) - Oancea (Polilia de
Frontierd);

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direc{iei Generale de
Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galali;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Procedura de publicare a actelor administrative in Monitorul Oficial al Judetului
Gala!i;

7.

5.

lniliator: Dorin Butunoiu
Aprobarea parteneriatului cu Asocialia Sueno Dance, Galali in vederea
organizdrii festivalului interna{ional de dans "Danubran Salsa Festival";

lniliator: VioricaSandu
Eliberarea din funclie a doamnei Tania luliana Bogdan, Vicepregedinte al
Consiliului Judelului Galati;

lnifiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Gornel Hamza
Buruiani Daniela Laura
Butunoiu Dorin
Buturci Octav
Gogoncea Lilion Dan
lstudor Gigel
Podaru Tinca
Sandu Viorica
gerban lulian Marian

lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
6. Validarea desemndrii nominale a unui membru al Autoritdtii Teritoriale de

Ordine Publicd Galali;

Zaharia Eugen
Dima Gheorghe
Buruiani Natalila
Gasparotti Florinel Petru
Neicu Dan Cristian
Hapeci Daniela Simona
Miniili Gheorghe

realitatea gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

4.

8.

Nicolae Dob

. -, ::-/

PaulPlscaS

*\.__
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Ungureanu Citilin
Vicleanu Marian

9. Alegerea unui vicepregedinte al Consiliului Judelului Galali;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

10. Ra poarte, informdri, intrebdri, interpeldri, diverse.
Se aprobd cu 20 voturi ,,pentru,,, I voturi ,,impotrivd,' (Bogdan Tania _

luliana, ursu Nicugor, Gaiu Magdarena, stlngd George - cdtdiin, cristovici
Viorel, Tuicu Emil, Grosu Constantin 9i Mdnditd Ghiorshe) si i ..abtineri,,
(gtefan lon, Potec Nicolae - petrigor, Zamfir Auret gi ton Oimiiril.

Ga a-^^^ l- -..-^r.-l

lnitiator: Nic
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de

hotirAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu J2 voturi ,,pentru,,.
Au sosit in sali domnii consilieri judeteni Butunoi Adrian - Liviu gi

Ciluean Anghel Gostel.

realitatea Sedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

cu privire la proiectul de

hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotirare in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru,,.

,"r' tnrf"u
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Domnul Presedinte intreabi daca sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrdre sau la documentalia de fundamentare.

Domnul lon Stefan solicitd sd ia cuvdntul.
Domnul Presedinte di cuv6ntul domnului consilier judelean.
Domnul lon Stefan transmite: ,,Sigur cd partea de asistentd sociald gi, in specral,

persoanele care se afld in acea zond, are o mare problemi 9i, ieri, in Comisie.
impreund cu ceilalti colegi am pus diverse intrebdri cu privire la copiii care se afli in
aceaste situalie 9i se pare cd alimentatia de la aceste servicii, chiar dacd se
incadreazd in anumite standarde, este la un cuantum foarte mic. Cred cd ar trebui,
pe viitor, sd incercdm sd gdsim solufii, astfel incAt persoanele care se afld in
dificultate 9i se aflS in aceste centre sd giseascd mai multd intelegere din partea
autoritdtilor, in a9a fel inc6t hrana 9i serviciile de care beneficiazd si fie mai mari,
mai stimulative gi, in acelagi timp, se gdsim solulii ca aceastd diferenld... va rog se
faceli un calcul foarie, foarte atent, cAt inseamnd hrana in cuantumul fieciruia gi cAt
inseamnd celelalte servicii. O si vedeli cd hrana reprezintd mai pu{in de 25o/o, iar
celelalte sunt cu totul 9i cu totul alte servicii. Fari a aduce niciun fel de acuzd, fdra a
aduce. pentru cd astea sunt conditiile, ar trebui, cred, si avem o mai mare aplecare
spre acegti copii care sunt in dificultate, si gdsim solulii gi, in acelagi timp, sd gdsim
solulii in aga fel incat acegti copii sri fie hrdnili corespunzitor, pentru cd hrana face
parte din viitorul acestor copii. Vd multumesc.''

Domnul Presedinte afirmd: ,,Domnule coleg, sunt perfect de acord cu punctul
dumneavoastrd de vedere. oricand veti veni cu un element practic de abordare a
acestlJi punct de vedere o sd ciutdm si-l punem in aplicare."

in contrnuare, supune la vot proiectui de hotdrAre.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru,,.

lnitiator: Nicolae
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire

hotirdre sau la documentafia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotirAre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru,,.

Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
validarea desemndii nominale a unui membru al Autoritdlii reritoriale de

Ordine Publicd Galali
lnitiator: Dorin Butunoiu

Domnul Presedinte aduce la cunogtinld cd este vorba de o desemnare din oficiu
legata de functia de subprefect, care include automat calitatea de reprezentant in
aceasta structurd.

in continuare, intreabd
sau la documentalia de fu

Nefiind observatii, supu lde hotdrAre in forma prezentatS.
Se aprobd in u

sunt cu privire la de hoterare

p,Pentru".

PRE9E
I

Nicolae Dobro{rici-Baca
I

realitatea gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

la proiectul

Paul PuRcas

--4Lr..--------.--
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Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentatia de fundamentare.

Doamna Gaiu Maqdalena, adres6ndu-se domnului pregedinte, solicitd sd ia
cuvAntul.

Domnul Presedinte dd cuv6ntul doamnei consilier judetean.
Doamna Gaiu Maqdalena transmite: <Ag vrea s6 va rog sd-mi prezentati sau

md rog... sd prezentali motivele pentru care ali ales colaborarea cu aceastd
organizatie de dans, in situalia in care Comisia nr. 4, in zilele de audien!6, a avut mai
multe cereri de colaborare printre care Liceul de Artd "Dimitrie cuclin" in cadrul unui
concurs nalional 9i internafional de instrumente. Atunci s-a cerut un sprijin pentru
premierea elevilor din partea Consiliului Judelean gi nu s-a acordat. Nu gisesc
ratiunea pentru care acceptdm aceasti colaborare cu grupul de salsa pentru acest
concurs international, iar Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin,', un Liceu ce a adus
nenumerate premiijudelului Galali, a fost refuzat. Vd mullumesc.>

Domnul Presedinte ii comunicd faptul cd din c6te gtie d6nsul, e vorba de o
spela juridicd. <Atunci nu puteam sd acorddm din motive juridice, iar aici e vorba de
un parteneriat care permite acordarea acestei chestiuni. Vreau si spun ci in
legdturd cu un festival international care este sprijinit masiv de primirie, noi ddm
numai scena, deci e vorba de montat-demontat scena, despre aceasta este vorba in
esenld. Asupra mea, legat de ceea ce spuneti dumneavoastrd s-au fdcut presiuni
foarte mari sd pldtim gi sonorizarea; presiuni la care eu am rezistat. in ceea ce
privegte Liceul "Dimitrie cuclin" este o institutie extrem de serioasd, pe care consiliul
Judeiului a sprijinilo intotdeauna gi vreau sd spun ci atunci cand au plecat la
Bordeaux i-am sprijinit cu transportul, deci, degi este o intreagi problemd 9i cu
transportul in consiliul Judelului, deci ciutdm si cumpinim c6t mai bine 9i este
punctul de vedere al majoritSlii consilierilor prezenli aicea; dumneavoastra sigur ci
vd puteli exprima punctul de vedere prin vot.>

Domnul lon Stefan solicitd sd ia cuvAntul.
Domnul Presedinte dd cuvAntul domnului consilier judetean.
Domnul lon stefan il roagd sd precizeze gi faptul cd in comisia nr.4 avizul a

fost la balotaj: doud voturi pentru, doud voluri impotrivd.
Domnul Presedinte confirmd.
Domnul lon Stefan spune ci nu crede cd este... nu este corect pentru ci, in

mod normal, aceste lucruri trebuiesc gAndite in mod unitar pentru toate lumea.,,Am
luat cuvdntul de cete ori a fost nevoie la tot felul de oNG-uri gi asocialii care primesc
bani publici; bani publici in aga fel incat igi duc activitatea. cred cd ar irebui si face,

noastrd.\$i cred cd acest lucru trebuie sd se intample o datd pentru totdeauna, sd
facem o $(rategie pe fiecare domeniu jn-apia'te.l incat sd d6m o gansd tuturor, pentru

Textul inscris in gedin!ei.
t] \,
ElI-ri/15
./ -,_\ l
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s/(z\\
%\

'-BacalbaSa

SECRETARUL JUDETULUI,

Se trece din ordinea de zi:
Galali in vederea

"Danubian Salsa Festival"
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ca a face in continuare aceaste politicd in care avantajdm pe unul, dezavantajem pe
altul, cred ci nu este corect."

Domnul Presedinte precizeazd:,,O sd le ddm scena, sd vedem cum, ci
montarea 9i demontarea scenei costi gi aicea era problema: banul pentru scena. in
rest, scena ca atare o sd ciutim si le-o ddm tuturor, nu ne putem permite,
deocamdatS, anul aceasta. C6nd o sd fie mult mai mulli bani, eu, unul, in ceea ce mi
privegte, sigur cd aicea am numai un vot, de aceea votdm. Fiecare din noi are o
pirere gi un vot. Eu, unul, a9 da scena tuturor, in mdsura in care ag avea bani. Dat
fiind cd banii sunt pulini, acesta fiind un festival internalional, sprijinit masiv de
Primirie, degi, eu personal nu sunt un mare admirator al dansului de salsa, am trecut
de epoca aia."

Doamna Gaiu Maqdalena, adresSndu-se domnului Pregedinte, vrea si il
intrebe ceva totugi: in situatia in care voturile sunt doud pentru, douA impotivd gi
d6nsa a votat impotrivd, avizul este favorabil sau negativ?

Domnul Presedinte ii raspunde cd avizul este nefavorabil, dar este consultativ.
Doamna Gaiu Maqdalena multumegte.
Doamna Pintilie Carmen, adresdndu-se domnului Pregedinte, doregte si ise

permitd, ca membru al Comisiei nr. 4, si igi exprime volul pentru acest proiect,
intrucdt ieri a lipsit motivat.

Doamna Gaiu Maqdalena ii spune cd a fost absentd.
Doamna Pintilie Carmen informeazd ce a solicitat o consultare vizavi de

prezenld la Comisia nr. 4, niciodatd nu s-a fdcut aceasta consultare^, nu s-a tinut cont
de programul celorlalli consilieri care fac carte din Comisia nr.4. lntruc6t a solicitat
sd fie amAnatd pentru astdzi, c6nd puteau fi prezenli tofi membrii ce apartin acestei
comisii qi ieri nu a putut fi prezentd, roagi sd se lind cont ce igi exprimd votul pentru
acest proiect, astfel incdt nu mai sunt la balotaj.

Domnul Presedinte afirmi cd posibil ci s-a dorit ca votul sd fie negativ, oricum
este consultativ gi, oricum, ceea ce hotdrdgte este votul consilierilor.

Domnul Butunoi Adrian-Liviu soliciti si ia cuvAntul.
Domnul Presedinte dd cuvdntul domnului consilier judetean.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu transmite: ,,Vizavi de acest punct de pe ordinea de

zi, ag vrea sd fac Ai eu o precizare 9i vd rog frumos vi nota[i 9i sd aveli in vedere: nu
mi se pare normal ca la fiecare acliune noi se platim cAte 70-80 de milioane montatul
9i demontatul scenei. Ag avea o propunere, este constructivd: eu gtiu... sd trimitem
|a... din o parte din angajalii Consiliului Judefean pot fi trimigi la specializare, si nu
mai angajdm noi firme, sd ddm de fiecare datd cdte 70 de milioane, nu? Ce pdrere
aveli? Cd e culmea, acuma am luat... E curios, eu nu cunosc aceasti firmi care
monteazi scena, dar bdnuiesc ci dacd o sd avem vreo 10-1 5 spectacole intr-un an
de zile... nu?"

Domnul Presedinte ii comun faptul cd Ia intrebarea aceasta, exact nu ii
poate rdspunde.

ii Bfe6il9Azd "cbrnu, aceasta avdnd in vedere ci
nu prea stau bine cu banii.

Sedintei.

Nicolae

SECRETARUL JUDETULUI,
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Pqugl- Ilcsgdlde spune ci este o propunere interesante gi o sd analizeze.
ln continuare, supune la vot proiectul de hotdrAre.
Se aprobd cu 26 voturi ,,pentru", 8 voturi ,,impotrivd" (Bogdan Tania -

luliana, Ursu Nicugor, Gaiu Magdalena, Stdngd George - Cdtdlin, Cristovici
Viorel, luicu Emil, Grosu Constantin gi Cdluean Anghel Costel) gi nicio
ablinere.

Domnul Presedinte anunld ci se trece la Punctul 8. din ordinea de zi:
Eliberarea din funclie...

Doamna Boqdan Tania-luliana intervine 9i, adresAndu-se domnului Pregedinte,
spune c6, conform Regulamentului, Grupul Liberal solicitd o pauzi de 30 de minute
pe care roagi si le fie acordati inaintea acestui proiect de hotdrAre.

Domnul Presedinte anunld cd le poate acorda o pauze de 10 minute.
Doamna Boqdan Tania-luliana mullumegte.
Domnul Pre$edinte doregte si supuni la vot acest lucru.
Doamna Boqdan Tania-luliana precizeazd cd nu se supune la vot.

Regulamentul nu prevede.
Domnul Presedinte ii dd dreptate. Cautd si respecte toate...
Domnul Hamza Cornel anuntd pauzi de 10 minute.

Pauzd.

Se reiau lucririle.

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,
pU a"-)

Vicepregedinte al

Cornel Hamza
Buruiani Daniela Laura
Butunoiu Dorin
Bulurci Octav
Gogoncea Lilion Dan
lstudor Gigel
Podaru Tinca
Sandu Viorica
$erban lulian Marian
Zaharia Eugen
Dima Gheorghe
Buruiand Natalifa
Gasparoft i Florinel Petru
Neicu Dan Cristian
Hapeci Daniela Simona
Mdniili Gheorghe
Ungureanu Citilin
Vicleanu Marian

Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
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Domnul Presedinte informeazd cd la acest proiect de hotdrAre existd
amendamente gi roage pe domnul Vicepregedinte Cornel Hamza si il prezinte pe
primul dintre acestea.

Domnul Hamza Cornel, specificdnd cd toatd lumea il are, a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotirire privind eliberarea din functie a doamnei TaniaJuliana
Bogdan, vicepregedinte al Consiliului Judetului Galati

(inregistrat la Consiliul Judelului Gatali cu nr. rc5i'nO.OS.ZOI+1

AvAnd in vedere cd la tehno-redactarea proiectului de hotdrAre s-a comis o
eroare materiald, in vederea elimindrii acesteia este necesard formularea prezentului

AMENDAMENT

in tot cuprinsul proiectului de hotirAre termenul de ,,eliberare" din functie va fi
inlocuit cu ,,revocare" din funclia de vicepregedinte a doamnei Tania-luliana Bogdan.

Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Buruiand Daniela-Laura
Butunoiu Dorin
Bulurcd Octav
Gogoncea Lilion Dan
Hamza Cornel
lstudor Gigel
Podaru Tinca
Sandu Viorica

Zaharia Eugen
Dima Gheorghe
Buruiand Natalila
Gasparotti Florinel Petru
Neicu Dan Cristian
Hapeci Daniela-Simona
Miniild Gheorghe
Ungureanu Cdtdlin
Vicleanu Marian>.

$erban lulian-Marian

Domnuf Presedinte, din partea grupului de consilieri semnatari, precizeazd cd
accepta amendamentul.

ln continuare, roagi pe doamna Gaiu Magdalena 9i apoi pe domnul consilier lon
$tefan sd prezinte amendamentele formulate.

Doamna Gaiu Maqdalena a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotirare privind eliberarea din functie a doamnei vicepregedinte
Tania Bogdan

(inregistrat la Consiliul Judelului Galali cu nr.4648t20.05.2014)

Consider ci nu sunt motive intemeiate pentru schimbarea din funclie.
Data:20.05.2014 Semneazd: Gaiu Magdalena>.
Doamna Gaiu Maqdalena afirmi cd in expunerea de motive s-a reprodus un

gtie daci este normal acestfragment din legisla{ie, fdrd a se un motiv gi nu

Domnul Presedinte dumnealui de vedere, este
politicii la reconfigurare deperfect normal pentru

lon
gedintei.

. in contin

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Puefas

.--Nsr-
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Domnul Stefan lon a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotirAre privind eliberarea din funcfie a doamnei Tania-luliana
Bogdan, Vicepregedinte al CJ Galali

(inregistrat la Consiliul Judelului Galali cu nr.4647120.05.2014)
Consider cd nu sunt motive intemeiate pentru schimbarea din funclie.
Dala:20.05.2014 Semneazd: $tefan lon>.

Domnul Stefan lon afirmd ci, de asemenea, in expunerea de motive gi in
raportul de specialitate, nici ddnsul nu a identificat un motiv real 9i concret in care
doamna Tania Bogdan ar fi incdlcat intr-un fel Regulamentul sau legislalia in vigoare
gi, de asemenea, Grupul PDL, aga cum a spus, nu numai cd nu va participa la acest
vot, dar considerd ci ceea ce se intdmpld este profund netemeinic Ai nelegal.

Domnul Presedinte transmite: ,,Nimeni nu a sustinut ce doamna Vicepregedinte
a incdlcat ceva. Este vorba, din nou, repet, iardgi e un punct de vedere personal,
pentru cd nu asta discutdm aicea, de reconfigurarea majoritdlii."

in continuare, roagd iniliatorii proiectului de hotdrAre sd precizeze dace accepte
amendamentul domnilor.

Domnul Hamza Cornel anunti ci nu se acceptd.
Domnul Presedinte concluzioneazd ce nu se accepte amendamentul.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu intervine: ,,Domnule Pregedinte, il rog pe domnul

Secretar si ne spund dacd existd undeva in lege cd poate fi revocati o persoand din
functie pentru simplul fapt c5... deci, un temei legal, una; 9i al doilea, acest
amendament, pe care eu il am in fa!d, ce sd inleleg ce domnul consilier Neicu Dan
Cristian esle... vdd cd trebuia sd semneze aici, domnule, cine gi-a permis sd-l treaci
aici dacd nu a semnat? Sau dacd n-a semnat, de ce? Pdi, inseamni cd nu-gi asume.
La fel acelagi lucru s-a intamplat 9i la gedinla de Comisie, domnule Pregedinte, gi nu
mi se pare normal, adici in momentul cAnd un consilier este unul din semnatarii unui
proiect de hotdrAre, da? mi se pare normal sd gi-l asume; 9i-l asumd in momentul
cdnd il semneazd."

Domnul Presedinte ii transmite cd din punct de vedere al logicii PDL-iste, are
perfecti dreptate.

Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune cd din punct de vedere PSD ii da dreptate,
nu? Multumegte.

afirmd cd din punct de vedere al logicii umane, se indoiegte.
proiectul de hotirdre

hotdrAre cu privire la

in continuare ntreabd dacd sunt gi alte observalii cu privire la
de fundamentare. Fiind vorba despre o

adresAndu-se domnului Pregedinte, doregte sd i se permitd
sd intervind. vrea sd se precizeze ceva, pentru ce eu am studiat Regulamentul,
am studiat nr 215, am stud lalegilor locali - Legea nr.393, nu am

sau la

gdsit decAt in
tot in celelalte

revocarea din funclie. Peste
funclie, iar formularea din Statutul
rea sau revocarea. De ce a fost

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

I'Ki -
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9,u - cul

alegilor

nr. 393 o

persoand... \
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necesar acest amendament, pentru mine e o enigmd. Vd rog, dacd se poate, cineva,
sd-mi explice de ce a fost necesari aceaste schimbare."

Domnul Presedinte dd cuvintul domnului Secretar, rugAndu-l sd aibd o
interven!ie scurtd.

Domnul Secretar spune ci o sd imbine rdspunsul de la intrebarea precedentd,
temeiul legal este dat de articolul 18, alineatul 4, care prevede: mandatul de
vicepregedinte al consiliului judetean poate inceta inainte de termen in urma
eliberdrii sau revocdrii acestuia din funclie in condiliile Legii nr. 21512001,
republicatd. Condiliile sunt stabilite in art. 101 din Legea nr. 215 9i ele sunt
indeplinite prin acest proiect de hotdrAre.

Domnul Presedinte afirmi: "Quod erat demonstrandum".
Doamna Gaiu Maqdalena spune ci n-a rdspuns la intrebare ...
Domnul Presedinte invitd la o scurtd pauzd, timp in care vor fi intocmite ...
Doamna Boqdan Tania-luliana doregte s6 intervini.
Domnul Presedinte di cuvdntul doamnei Bogdan Tania-luliana.
Doamna Boqdan Tania-luliana trasmite: ,,Dragi colegi, in primul r6nd multumesc

celor care au sesizat nedreptatea gi ilegalitatea care se face astdzi in ceea ce
privegte eliberarea din funclie a vicepregedintelui. Sigur ca s-au adus argumente in
ceea ce privegte legislalia, nu existi cuvAntul revocare in expunerea de motive, iar
articolul 101 nu contine acest cuvAnt, iar exprimarea, sintagma: revocare sau
eliberare, conjunclia <sau> dd aceeagi putere ambelor cuvinte, iar in toati legislalia
fie 215, fie 393, apare doar cuv6ntul eliberare care este interpretat ca sancfiune, prin
urmare, sancliunea trebuie sd aibd in spate nigte vinovd{ii gi votul a doud treimi din
consilierii judeleni in funclie. Dar nu despre asta este vorba, este vorba de faptul ci
suntem pugi intr-o situatie cu totul noud in Consiliul Judelului. De 24 de ani nu s-a
intdmplat niciodatd ca un vicepregedinte sd fie eliberat din funclie inainte de a-9i
incheia mandatul, de data aceasta, pe motivul explicit enuntat de domnul pregedinte
al Consiliului Judelului, se face asta pentru cd s-a schimbat majoritatea in Consiliu, o
sd o descoperim cur6nd, asta nu scrie Tn lege, dar nu conteazi, domnul pregedinte
i9i asumd afirmatia in calitate de coiniliator al hotdrdrii. Sunt convinsd ci sunt gi
colegi care au semnat aceaste hotir6re cu dificultate, chiar dacd au semnat-o, 9i
asta mi bucurd pentru ci am primit asemenea semnale 9i le multumesc celor care
m-au sunat 9i gi-au manifestat dificultatea in care sunt pugi. Un alt regret al meu este

inainte de a md suna presa. sa
vom elibera din functie". Nu am

spund: "doamnd Vicepregedinte, noi, PSD, vi

dezbaterea in public, nu am
cred cd a9 fi meritat mdcar

primit acest telefon, de trei zlle de c6nd apdrut
sd stdm de vorb5, cu toate ca ne-am intAlnit, gi

--;-'\t"
,SrLruuT

lucru, avAnd in vedere cd tot dumneavoastri ati
afirmat cd, chiar nu am greg cu nimic Sigur eu imi asum, funcliile vin gi pleaci,
aliantele politice sunt fdcute, 9i desfdcute, asta inseamne viata
politicd vie, dar moduljn 9i ilegal. Aga cum insist sd spun

leald, pentru ci din cauza lipsei

prezenta realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

cd 9i alegerea

""''i't"":
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acelui document in gedinla de luna viitoare gi abia dupd aceea eliberarea postului ci
se putea face legal alegerea, pune in dificultate mandatul ce il va primi astdzi gi,
sigur, eu cred cd in mod intenlionat se incalcd legea tocmai pentru a putea fi revocat
sau eliberat din func{ie gi/sau chiar anulatd hotdrArea de numire a vicepregedintelui
in functie, cred cd se face asta pentru a asigura astdzi doar o majoritate pentru
eliberarea mea. E o strategie probabil gi campania electorald o fi vinovatd, eu ce sd
zic mai departe, si ne dorim succes, rimAn consilier judelean alSturi de
dumneavoastrd gi vom contribui fiecare cu cAt poate la ceea ce inseamni bunul
mers al judelului Galali 9i al acestei institulii. Cred ci orice cuvAnt nu-gi mai are
rostul, legislatia igi va spune cuvAntul la momentul oportun gi sigur cd imi iau dreptul
sd md 9i apdr gi cred ci invitalia domnului Pregedinte de a trece la vot este
binevenitd, atAta doar cd noi, Liberalii, vom pdrdsi sala 9i nu vom vota, a$a cum nu
vom vota nici urmatoarea hotdrAre. Vi dorim succes lucrdrilor in continuare."

Domnul Presedinte spune: <Doamna Bogdan, eu personal am colaborat foarte
bine cu dumneavoastrd, deci nu este vorba de o problemd de persoanS, am 9i spus:
nu e vorba de vinovdlie. Nu am putut sA vd comunic pentru cd... nu, alaltdieri ali stat
numai zece minute, c6nd am vrut sd mi duc, plecaserili. LdsAnd la o parte aceasti
chestiune, ali afirmat cd ce se intAmpld este ilegal 9i imoral. Privind legalitatea, sigur
cd apartine Secretarului gi o vor stabili allii. in ceea ce privegte moralitatea, ag vrea
si evoc cum am fost eu ,,eliberat" de cdtre Liberali ca director, prin concurs, al
Spitalului Judelean. Am fost chemat de cdtre Prefect, domnul Capri, nu e un denunt
pentru ce s-a prescris, care mi-a spus:...>

Domnul Butunoi Adrian-Liviu il intreabd pe domnul Pregedinte dace pldtegte o
politd.

Domnul Presedinte continue: (,,Mei, de-ti demisia, cd altfel ili gasim noi ceva," -
aga se me ajute Dumnezeu daci mint cu ceva - a9a ci nu vorbili dumneavoastrd
despre moralitate. $i mi-a prins bine, sigur cd da. ...Dar nu vorbili despre moralitate,
ci imi vine sd vdrs. Vd multumesc.> in continuare, invitd la vot.

Domnul Cristovici Viorel doregte sd ia cuvAntul.
Domnul Mindild GhCgIS_hC, adresAndu-se domnului Pregedinte, vrea sd il

anun1@isitua!ie,eu,a!iv5zut9ilavof,amluathotdr6rea
sd votez impotriva... adicd alituri de colegii mei. ln felul acesta, eu vreau sd vi aduc
la cunogtinti ci voi pdrisi sala, deoarece nu vreau si-mi dau votul, nu meritd colegul
meu votul de astdzi. S-au fdcut presiuni, mie mi s-a adus la cunogtinld cine este, cine
urmeazd sd fie vicepregedinte gi cunosc mult mai mult. S-au fdcut pAnd peste limita
demnitdlii umane presiuni asupra mea, am fost sunat din jumate in jumate de or5 din
toate direcliile, foc incrucigat. Vreau sa vi aduc la cunogtinli gi respectuos sd vi
cer sa peresesc \ala, doar atAt. Sunt probleme de ordin... de bucdtdria noastrd $i nu
vreau sd le prezin\aici."

adres6ndu-se domnului coleg, spune ce sunt doud aspecte
distincte: unul este

am gi spus. Asta am gi spus gi,
implicit, eu trebu

cum crede.

realitatea Sedinfei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Asta
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Domnul MdnAild Gheorqhe spune: ,,Nu, nu. Vreau sd se gtie cd domnul coleg
nu meriti votul meu. Asta din s6nul Partidului Poporului. Vi multumesc. Vd
mu llumesc. "

Domnul Presedinte afirmd ... cd trebuie sd meargd pe acordul cu un partid, sd ii
in!eleagd pozi!ia.

Domnul Mdndild Gheorqhe intervine: ,,Vreau sd vd aduc la cunogtinli cu
demnitate ci nu vreau sd pun m6na pe cupa de otravi care urmeazd sd plece in
sistem. Vi mullumesc."

Domnul Cristovici Viorel, adres6ndu-se domnului Pregedinte, ii comunici, ci
mai au 9i dumnealor cAteva cuvinte sd spuni.

Domnul Presedinte dA cuvAntul domnului consilier judetean.
Domnul Cristovici Viorel transmite: ,,Domnul Pregedinte, cu cel mai mare

respect, vreau sa vd spun cd in urmitorii doi ani in fala Consiliului vom avea mari
provocAri, proiecte de hotdrAre pe care gdldlenii, cei din judelul Galali, le agteapti gi
vreau sd vd spun cd in cei gase ani de zile doamna Tania Bogdan a dat dovadd de
echilibru de care ali beneficiat gi dumneavoastr5. Vreau si vd mai spun cd, cunoagte
foarte bine realitdlile din jude!, iar nu gtiu cum noul vicepregedinte poate se rdspundd
la dificulta{ile prin care va trece Consiliul."

Domnul Presedinte comunici: ,,$i mie mi-e neplicut, 9i eu am colaborat foarte
bine. Hai sd o ldsdm o sdptdmdnd, si o vedem, gi sd o am6nim treaba asta, si
vedem cum e. $i mie imi e foarte neplacut. incd o datd..."

Domnul Butunoi Adrian-Liviu intreabd ce sd amAne gi intreabd cd sd inleleagd
cd se amAnd proiectul?

Domnul Stefan lon intreabd daci o retrage.
Domnul Presedinte rdspunde cd da. O am6ni.
Domnul Hamza Cornel precizeazA ci da. Daci face... Au invins.
Domnul Presedinte transmite: ,,Nu, e foarte nepldcut. Eu sunt un tip care am

crezut in USL, am colaborat foarte bine cu doamna Vice."
Domnul Butunoi Adrian-Liviu adreseazd felicitdri doamnei Prim Vice...
Domnul Presedinte spune ci... nu, nu. D6nsul tine foarte mult la USL - gtiu

chestia asta, nr-r e vorba de... in continuare, afirmd .i n, 
" de rAs, cd nu e nicio

plecere.
Domnul Hamza Cornel afirmd cd au timp o sdptdmAnd sd i9i rezolve, sd fie

sindtogi...
Domnul Mdndild Gheorohe transmite ci nu, ddnsul va fi executat in prima

secunde...
Domnul Hamza Cornel spune ci poate rezistd.

asum executia. Vreau sd mor
afirmi: ,,Eu voi fi executat in prima gedin{d. imi

picioare gi nu in genunchi. Aga se se gtie: vreau si
mor in picioare gi nu in gen

Domnul Presedinte, ca nimator, line si ii spund cd nu conteazd cum moare:
in picioare sau in genunchi. o chestie ....

cd domnul Pregedinte line la

gedinlei.

Dom

ir:It%\

So*uF,

demnitate gi cd il
spu
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Domnul Hamza Cornel intervine: ... Cine cedeaze e degtept, nu.... gi intreabi
atunci ce a pierdut.

Domnul Butunoi Adrian-Liviu afirmi: ,,Auzi!i, vd rog frumos, fili degtepli in
permanenti p6ni in 201 6 9i cedali mereu."

Domnul Hamza Cornel spune cd bucuria dumnealor...
Domnul Presedinte transmite: ,,Eu gtiu ci dumneavoastrd ali fi incAntali ca

USL-ul sd se rupi. Pentru mine sunteli dugmanii acestui popor, oameni care gi-au
bdtut joc de pAinea din mAna sdracului, pentru mine, poate cd nu-i aga, din punctul
meu de vedere subiectiv."

Domnul Ciluean Anqhel Costel intervine: ,,Le-a!i reintregilo dumneavoastrd
prin taxe 9i impozite, domnule Pregedinte."

transmite si nu se bucure. Sd nu se bucure.

Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la informdrile sau
rapoartele care au fost prezentate la mapa de gedinla.

S-a luat act de lnformarea nr. 11506/8120.05.2014 a Compartimentului relatii
publice, organizare gi funclionare ATOP privind procedura de elaborare a proiectului
de hotdrAre al Consiliului Judelului Galali privind modificarea HotdrArii nr.21712012 a
Consiliului Judelului Galali privind aprobarea Programului judelean de transport rutier
public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01 .01.2014-30.06.2019.

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judelean de Urgenld
,,Sf. Apostol Andrei" Galali pentru luna aprilie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli lnfeclioase ,,Sf.
Cuv. Parascheva" Galali la data de 30 aprilie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Gala{i pe
luna aprilie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Arti Vizuald Galali pentru
luna aprilie 2014.

S-a luat act de Raportul de actlvitate al Centrului Cultural ,,Dunerea de Jos" pe
luna aprilie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Direcliei Generale de Asistenld Sociali
gi Proteclia Copilului Galali pentru luna aprilie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Direcliei Judelene de Eviden!5 a
Persoanelor Galali pentru luna aprilie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judelean de
Ad a Domeniului Public ai Privat Galati pe luna aprilie 2014.

S-a lu
februarie 9i

act de lnformarea lnspectoratului de Polilie al Judelului Galali pe lunile

doregte sd ia cuvAntul la acest punct de pe ordinea de zi.
dd cuvAntul domnului consilier judetean.
spune: ,,Domnule Pregedinte, acum o lund de zile am vorbit

despre o OIECT S.A., o societate in care
brie. in continuare, vid ci

Sedinlei.

rlie 2014.

gail9

oamenii nu
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dumneavoastrd, ca 9i executiv, nu luali nicio mdsurd acolo la acea societate; noi am
spus foarte clar: nu vrem se propunem pe nimeni, suslinem pe oricine poate sa face
management acolo, de calitate. La acest moment... Numai pulin..."

Domnul Presedinte ii transmite se agtepte sd ii expund punctul de vedere. ,,Nu
eu i-au mdsuri, noi luim mdsuri. L-am rugat pe domnul Gogoncea 9i pe incd doi
colegi, poate ii cunoagteti ... "

Domnul Stefan lon afirmi cd a propus.
Domnul Presedinte ii spune ca poate ii cunoagte pe cei doi colegi.
Domnul Stefan lon afirmd, din nou, ci a propus data trecutd.
Domnul Presedinte spune ce este o decizie extrem de dificild...
Domnul Stefan lon intervine, afirmAnd cd nu-i deloc.
Domnul Presedinte continue: ,,.,. care se analizeazd, se vedem ce vom face. Sd

se termine nebunia asta cu alegerile gi vom lua, pentru c5, CONSPROIECT-ul este,
pe de o parte, o gaurd financiard, iar pe de altd parte, este o structurd necesari gi in
fala acestor doui elemente contradictorii, e foarte dificil de decis pe banul public.
Pentru cd asta... el nu poate supravietui decAt bdgAnd bani in el. Sd vedem cum
reactionali..."

Domnul Stefan lon ii transmite ci reaclioneazd foarte simplu 9i ci vrea acolo se
fie performantd. Poate nu gtie, dar il informeazd ...

Domnul Presedinte spune cd oricum managementul trebuie schimbat.
Domnul Stefan lon ii comunicd faptul cd poate nu gtie ci in ultima lund s-a mai

angajat un director, gi a9a erau intr-o gaurd de nedescris, acum gi-au mai angajat
incd un director, ceea ce este inadmisibil. Este inadmisibil.

Domnul Presedinte ii transmite ci gtie chestia aceasta. Este suficient de nervos,
si nu il mai enerveze 9i dAnsul.

Domnul Stefan lon intreabi de ce nu se ia mdsuri gi invitd sd fie luate misuri.
Domnul Presedinte afirmd cd, cunoagte porcdria aceea. O gtie.
Domnul Stefan lon intreabi ce se intdmplS atunci.
Domnul Presedinte spune cd cei care au fdcut gregeli vor pldti.
DomJrul Stefan lon afirmd: ,,Putem de indati se facem ceva. Sd ludm o

hotdrare. ln orice management a nu lua o decizie este mai periculos dec6t a lua o
decizie proastd. Trebuie sd facem ceva acolo. Este necesar si facem ceva.',

Domnul Presedinte spune ci este perfect de acord. in continuare,
gi inchide ged inla.

mu l!umegte

Prezentul proces-verbal, fare gterseturi sau addugiri, contine 1g (noudsprezece)
pagini gi a fost prezentat in gedin!q, extraordinard a consiliului Judetului Galati din
data de 30 mai 2014.
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