
ROMA IA

,ffi,
PROCES - VERBAL

al gedinlei ordinare a Consiliului Judetului Galali. 
din 23 decembrie 2013 '

$edinla ordinarA a Consiliului Judetului Galati a fost convocata prin Dispozitia
Pre$edintelui Consiliului Judetului calati nr. 432 din 18 decembrie 2013 9i a fost
publicate in ziarul ,,Viata libere" din 19 decembrie 2013 Si afigatd ta sediu, av6nd
urmatorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea prelurilor medii ale produselor agricole in vederea calculului
venitului brut din arendi pentru anul 2014, in judetul Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbata
2. Elibetatea licentelor de traseu pentru servicii de transport rutier public

judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de
transport S.C. POINT DISTR|BUTION GRUP SRL Gatati, pe traseete catati _
Vanatori (DN 26, km 8 - SC AS|L SRL qi SC H|LLPACK SRL) 9i givifj _
Vanetori (DN 26, km 8 - SC AS|L SRL 9i SC H|LLPACK SRL);

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru traseele cuprinse in programul

judetean de transport rutier public de persoane prin servicii regulale, cu
valabilitate 01.O1.2014 - 30.06.2019, aprobat prin Hoterarea Consiliului
Judetului Galati nr. 369/2013;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
4. Aprobarea numArului gi structurii personalului nedidactic pentru $coila

Gimnaziald Speciald "Constantin pufan,, Galati;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

5. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului ie
specialitate al Consiliului Judetului Galati, Directiei Judetene de Evidenta a
Persoanelor Galati, Camerei Agricole a Judetului Galati 9i Directiei cenerale
de Asistentd Socrata 9i Protectia Copilului Galati pentru anul ZO14;

6 inf iintarea, pe.. tansi Directia .."'JJ:E T; [:rt:1",r':?',"'#',;1T?l?fi :
Copilului catali, a Echipei tntersectoriate Locale (EtL) privind prevenirea Sjcombaterea abuzului asupra copilului, exploaterii copiiior prin munci 9i iviolentei in familie, precum gi aprobarea Regulamentului de organizare gi
functionare al acesteia;

7. constatarea incetdrii suspenddr,.TJii:il,y::';""it:,'?[i B:::iiffi
Emanoil Cetelin, Director executiv al Directiei Judetene de Evidente a
Persoanelor Galati:

lniliator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
ri, interpeldri, diverse.

a)
exprima realitatea gedintei.

:q, \ ).. :,/,/ +

aEfj/l,

8. Rapoarte

SECRETARUL JUDETULUI.
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Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: Lucean lvlihalcea - director
executiv, Directia economie 9i finante; l\4aria Agache - director executiv adjunct,
numit temporar, Directia economie 9i finanle; Laura Angheluta - director executiv'
Directia de dezvoltare regionale; N,4anuela Panaitescu - director executiv adjunct,
Directia de dezvoltare regionale; Florin Grigore - Sef birou, Biroul audit public intern;
lonel Coca - $ef serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, sdndtate 9i
securitate in muncA Si asigurarea calitdtii; Liviu Antonag - consilier superior, Directia
Arhitect $ef; l\,4aricela Dura - consilier superior, Compartimentul cancelarie

Au participat ca invitali: Dorin Otrocol - Prefectul judetului Galati; Liviu Coman-
Kund - reprezentantul Biroului teritorial Galali al lnstitutiei Avocatul Poporului; Lidia
Gabriela Nica - 9ef serviciu, Directia Generale de Asistentd SocialS 9i Protectia
Copilului Galati; lMaria Dominleanu - director, $coala Gimnaziale Speciale

,,Constantin Pufan" Galati; Daniel Rezvan Olaru - director executiv, Directia pentru

Agriculture Galati.
De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmAtoarele institutii de

prese: ziarul ,,MONITORUL DE GALATI"; TV Galali.
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face

apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedinte.

Domnul Puscas Paulface apelul nominal.
Domnul Presedinte informeazi cd dintr-un numer de 34

functie + Pregedintele Consiliului Judelului Galaii sunt prezenli
in functie + Pre$edintele Consiliului Judetului, deci gedinta
'intrunite conditiile regulamentare pentru desfesurarea acesteia.

Au lipsit urmitorii consilieri judefeni: Buruiane Natalila,
Dima Gheorghe, Pintilie Carmen, $tefan lon gi Zaharia Eugen.

Au sosit in sali dupe inceperea gedinlei urmdtorii:
- dupe votarea ordinii de zi doamna consilier judelean Buruiane

Natali!a;
- dupe votarea punctului unu de pe ordinea de zi domnul consilier

judelean Zaharia Eugen;
- dupi votarea punctului trei de pe ordinea de zi domnul consilier

iudetean Butunoiu Dorin;
- dupi votarea punctului gase de pe ordinea de zi

iudelean Dima Gheorghe;
- a perisit sala dupA votarea punctului gase de pe ordinea de zi

domnul consilier judelean Starlge George - Citelin.
cmnul Presedinte informeaza cA Potrivit art. 33 alin (4) din Regulamentul de

zare $i Functionare al Consiliuldi Judelului Galati, a fost prezentat la mapa

consilieri judeteni in
28 consilieri judeteni
poate incepe, fiind

Butunoiu Dorin,

domnul consilier

decembrie 2013.
in continuare, daca'sunt observatii in legeturd cu procesul-verbal.

Nefiind observali, upgBqlq vot procesul-verbal.

Se aprobd in irdttale, 4u 29 voturi ,,pentru"'

fili exprimd realitalea $edinlei.

(.'

E-iz\r
JUO€\"

Nicolae

SECRETARUL JUDETULUI,
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Domnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, solicita completarea acesteia cu
proiectul de hoterare privind <Acceptarea transferului managementului asistentei
medicale pentru Spitalul Ordgenesc Tirgu Bujor, de la Consiliul Local al orasuiui
Tirgu Bujor la Consiliul Judelului catati, precum Si a trecerii din domeniul public at
oraqului Tirgu Bujor in domeniut public al judetului Galali a imobilului in care
functioneaze Spitalul Ordgenesc Tirgu Bujor)).

ln continuare, face precizarea cd proiectul de hotArare are avizele comisiilor de
specialitate.

Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hoterare anterior men!ionat.

Se aprobe in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru,,,
Domnul Presedinte intreabd daca sunt observalii cu privire Ia ordinea de zi aga

cum a fost transmise la mape gi publjcatd in presa locale.
Nefiind observalii, supune la vot ordinea de ziin intregime:

1. Aprobarea preturilor medii ale produselor agricole in vederea calculului
venitului brutdin arendd pentru anul2O1|4, in jude{ul Galati;

2. Eriberarea ricenteror de u""", o:lll;tJ;r,X,,"tJ3'"o"",1'.illi"';1::'ffii
judelean 

-de 
persoane prin curse regulate speciale peniru operatorul de

transport S.C. POINT DTSTRTBUTION GRUP SRL Gatati, pe traseele Gatali _
vandtori (DN 26, km I _ SC AstL sRL $i sc HILLPAiK SRL) 9i givit; _
Vanatori (DN 26, km 8 - SC ASIL SRL 9i SC H|LLPACK SRL);

3 Aprobarea.atribuirii ticentelor o",.rgll'|l'#, l*""':,"" :;|I:Ll.'F:uT:
jude'te€n de transport rutier public de persoane prin servicii regulale, cu
valabilitate 01.01.2014 - 30.06.2019, aprobat piin Hot5rarea Consiliutui
Judetului calati nr. 369/2013;

4. Aprobarea numdrurui u, .u,",*,,'"i1i"t3l;,,]iJ:"[:,3:jffJ;m"i:::;
Gimnaziald SpecialS "Constantin pufan,, Galati;

s Aprobarea pranurui de ocupare a llliiff',.H;gT 
"':::',Ji"j-r",?:,1flitXspecialitate al Consitiului Judelului Galati, Directiei Judetene de Evidenti a

Persoanelor Galali, Camerei Agricole a Judetului Galati ji Oirectiei Cenerate
de AsistenE Sociala $i protectia Copilului calati pentru anul 20j4;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa

ma realitateasedintei.

PRE$E SECRETARUL JUDETULUI,/ ":+7Nicy'lae Dobrovic .ltir:if aI
.]ffi_

6. Acceptarea transferului

Oresenesc Tirgu Bujor;

9rgr9lei9 Tirgu Bujor, de ta C;nsiliut Locat ar ordgurui iirg; B;;or la Consiriur
Judetului Galati, precum 9i a trecerii din domeniul puUtrc at"oraguiui nrgu eulor
I"9:1"-l'rltyo,': ".1 

iudetutui Gatati a imobitutui in care tunclioneaza'spitarur
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7. infiintarea, pe lange Directia Generale de Asisten,ta Sociald 9i Proteclia

Copiiului Galali, a Echipei lntersectoriale Locale (ElL) privind prevenirea 9i

combaterea abuzului asupra copilului, exploatarii copiilor prin muncd 9i a

violenlei in familie, precum Si aprobarea Regulamentului de organizare $i

funclionare al acesteia;
lni!iator: Nicolae Dobrovici.Bacalbaga

B. Constatarea incetArii suspenddrii raportului de serviciu al d-lui Boc5neanu

Emanoit cetalin, Director executiv al Directiei Judetene de EvidenF a

Persoanelor Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa

9. Rapoarte, informari, intrebari, interpelari, diverse.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru"-
A sosit in sald doamna consilier judelean Buruiand Natali,ta.

Se trece la punctul I din ordinea de zi:
Aprobarea prelurilor medii ale produselor agricole in vederea

venitului brut din arenda pentru

hotarare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentate.

Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru"'
A sosit in sali domnul consilier iudelean Zaharia Eugen.

Se trece la punqtul 2 din ordinea de zi:
Eliherarea ticenlelor diz traseu pentru servicii de transPort rutier public
judelean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de

iansport S.C. POTNT DISTRIBUTION GRUP SRL Galali, pe traseele Galati -
vandt;ri @N 26, km s - sc AsrL sAL 9i sc 4\LLPACK SRL) 9i givita* Vandbri

(DN 26, km I - SC ASrL SRL 9i SC HTLLPACK SRL)
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabe daca sunt observalii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune Ia vot proiectul de hotarare in forma prezentatd.

Se aprobd in unanimitate, cu 31 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:

Aprcbarea atribuirii licentetor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul
rc prin servicii regulate, cu

Consiliului
judetean de transporl rutier public de persoane pt

valabilitate 01 -01.2O14 - 30.06.2019, aprobat prin

Dobrovici-Bacalbesa
privire la proiectul de

orma prezentate.

Se aprobd in unan cu f1 voturi ,,pentru".

E,

realitalea sedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,PRE9ED

venitutui brut din arenda pentru anul 2014, in iudetul Galati
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa

Domnul PleSedj-ljg intreaba dacd sunt observalii cu privire la proiectul de

Judetului Galali nr. 369/2013
lnitiator: Nicolae

Domnu Presedinte intreaba dace sunt observalii cu

Nicolae Dob ici-Bacalb

Nefiind observatii,
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A sosit in sali domnul consilier judelean Butunoiu Dorin.
Se trece la pu;ctul4 din ordinea de zi:

Aprobarea numdrului gi structurii personalutui nedidactic pentru gcoala .

Gimnazia6 Speciald ,,Constantin pufan. Gat;li ..

p om n u I p resed i nte pt ecizea zd "r,"'':*$t;lJi.:'i".3tf#":"J"ff :i:":;
amendament $iil roagA pe domnul lonel Coca sA il prezinte.

Domnul Coca lonel a prezentat urmAbrul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotirare a Consiliului Judetului Galati privind aprobarea
numArului gi structurii personalului nedidactic pentrir $coala Gimnaziati

SpecialA
,,Constantin pufan,, Galati

(inregistrat ta Consitiut Judefutui Gatati cu nr.'2566g/2 3.12.2013)

Fate de forma initiald a Anexei la proiectul de hotdrare a intervenit o modificare
necesar a fi operata ca urmare a adresei nr. 4360119.12.2013 a gcolii cimnaziale
:g^"^"igl9^ 

'g-ollqntin pufan,, catati, inregistratd ta Consitiut Judeitui Gatati ta nr.
256681 19 .12 .2013 .

Pentru aceste motive, formulez urmdtorul

AMENDAMENT:

^ in cuprinsul Anexei la proiectul de hoterare, la pozitia nr. 3 urmeaza a se regasi
2 posturi de ingrijitor treapta l, astfel inc6t totalul va ii de'10 posturi.

Semneaze: Pregedinte Nicolae Dobrovici_Bacalbaga>.

PgI!Ig!. Eicscdu]e anunta cd in calitate de initiator accepte amendamentul.ln continuare, intreabe daca sunt alte observatii cu privire la proiectul dehot;rare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind alte observatii, supune la vot proiectul de hoterare cu amendamentul

acceptat.
Se aprobd in unanimitate, cu 92 voturi ,,pentru,,.

_ Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea Plan-ului de ocupare a funcliilor puhlice din cadrul aparatului despeciatitate at Consitiului Judetului G;tati, birecgiei Judegeni iiEviAenfi aPersoanetor Gatati, Camerei Agricote a JuA;tui;t d;ialt ;;;;;;ciiiZer.rate aeAslsrerri Sociard 9i protectia Copitilui Galati'pentru aiul ZTtl

^ ^. ".*T+!:f 
=d!1, 

intrea bi d a ce 
", 

n'!:lt:J;:fi '::" #;i:""fi :T:,.i"::hotirare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la p'roiectul de hoterere in forma prezentata.

2 voturi ,,pentru"-

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paut pulcas

a._ _\\di -..--

Se aprobd in unanimitate,
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Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de

hotarare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata.

Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".
A sosit in sala domnul consilier iudelean Dima Gheorghe.
A piresit sala domnul consilier iudelean Stange George - Citilin.
Domnul Presedinte informeazd ca in continuarea ordinii de zi se aflA doud

proiecte de hoterari cu privire la persoane, pentru a ciror aprobare este necesara
procedura de vot secret. Propune organizarea unei singure proceduri de vot secret 9i

supune la vot.
Se aprobe in unanimitate, cu 32 Yoturi ,,pentru".
Domnul Presedinte prezinte succint proiectele de hot6rari, astfel:

La punctul 7 din ordinea de zi:
infiinfarea, pe l6ngd Direclia Genera6 de Asistenl6 Sociare 9i Prctectia

Copilutui Galati, a Echipei tntersectoiale Locale (EIL) privind prevenirea 9i
,pilului, exploaterii copiilor prin muncd si acombaterea abuzului asupra copilului, exploatdrii copiilor prin muncd 9i a

violen.tei in familie, precum si aprobarea Regulamentului de organizare 9i

Domnul Presedinte intreaba dacA sunt observa,tii cu privire la proiectul de

hotarare sau la documenta-tia de fundamentare.
La Punctul 8 diil ordinea de zi:

Constdtarea inceterii suspenderii raPortului de seruiciu al d'lui Bocdneanu
Emanoit Cdtefin, Director executiv al Direcli€i Judelene de Euiden.td a

Persoanelor Galali
, lnitiator:NicolaeDobrovici'Bacalbaga

Domnul Presedinte'intreaba dace sunt observalii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentatia de fundamentare.
in continuare, inviti la o scude pauza, timp in care vor fi intocmite buletinele de

vot care vor fi predate Comisiei de numSrare a voturilor, odata cu procesele-verbale

Totodate, anunti cd domnul Stangd George-Cetelin, care face parte din Comisia de

numerare a voturilor, a parasit gedinla 9i roage si se facd propuneri de inlocuire
temporard, pentru a se putea, ln bune condi,tii, desfA9ura procedura de vot secret din

combaterea abuzului a

aceaste sedinte.
mna Boqdan

f u n ctio na re al aceste ia
lnitiator: Nlcolae Dobrovici-Bacalbaga

iana,rYorooune oe domnul Grosu Constantin.

Xi'ryvq\

3,\ \\*is7/-*l

realitatea gedinfei.

SECRETARUL JUDETULUI,

extulil{scris

rt"sK6e ::isl-

Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Acceptarea transferului managementului asistentei medicale pentru Spitalul

Origenesc Tirgu Bujor, de la Consiliul Local al oragului Tirgu Buior la Consiliul

Spilald Odgenesc Tirgu Buior
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Domnul Presedinte supune la vot aceaste propunere.
Se aprobe in unanimitale, cu 32 voturi ,,pentru",
Roage Comisia de numerare a voturilor sri-9i intre in atrjbutiuni.
PauzS

'''''^ . 1 :: :: '
be rerau tucrante.

. pelntrrrl Presedinte roage se se face apelul nominal, in vederea inmanerii
buletinelor de vot.

Domnul lstudor Giqel:
Arame lulian-Nicugor
Bogdan Tania-luliana
Buruiana Daniela-Laura
Buruiani Natalita
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Buturcd Octav
Ciluean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Cornel
Hapeci Daniela-Simona
lstudor Gigel
Mdniili Gheorghe
Munteanu Gabriela
Neicu Dan-Cristian
Pintilie Carmen - abserf
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrisor
Sandu Mitice
Sandu Viorica
Stange ceorge-Cititin - absert
Serban lulian-Marian
$tefan lon - absenl
Tuicu Emil
Ungureanu Cetelin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen

li exprimi realitatea gedinGi

o:, !4

z\ \

Yr) i-outP

Za mfir,AU re I

SEGRETARUL JUDETULUI,

rl
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Se ia o pauze pentru numararea voturilor.

Se reiau lucrarile.
Domnul Presedinte, ca urmare a votarii, roagd Pregedintele Comisiei de

numdrare a voturilor sA dea citire proceselor-verbale.
Doamna Sandu Viorica dA citire:

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(infiintarea, pe lange Directia Generali de Asistente Sociald 9i Protectia Copilului
Galati, a Echipei lntersectoriale Locale (ElL) privind prevenirea $i combaterea
abuzului asupra copilului, exploaterii copiilor prin munca 9i a violenlei in familie,
precum $i aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare al acesteia).
l.Cvorumul necesar y2 + 1 din numerul total al consilierilor judeteni prezenti la
qedinte, inclusiv Presedintele Consiliului Judetului Gala\i = 17,2.Numarul consilieilor
iudeteni in functiq 34 9i Pregedintele Consiliului Jude,tului Galali = 35;3.Numdrul
consilierilor judeteni prezenti la gedinq gi Pregedintele Consiliului Judelului Galati =
32;

Numele $i prenurnele candidatului Bu etine de vol

SLABU Elisabeta - $ef serviciu,
Serviciul evaluare initiala

- Direc[ia Generald de Asistenld

TARU Magda - $ef serviciu,
Serviciul control relalii de muncd

- lnspectoratul Teritorial de Munce

PLESA Radu - lnspector
- lnspectoratul de Polilie al Judelului

DATCU Octavian - C6pitan
- lnspectoratul de Jandarmi

BULAI
Diamanta Luminita - Profesor,
inspector gcolar general adjunct

- lnspectoratul $colar al Judelului

IORDACHESCU
Liliana - Psiholoo

- Direclia de Senehte Pubfice a

ROBEA Mariana - Director
- Fundatia pentru sprijinul familiilor

cu multi copii aflate in situaf,i de risc
Galati ,,FAMILlA"

\;
SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pulcas
l\

-- 
7 \A\-' a

r! i r":
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CONCLUZIE: A fost aprobad infiinlarea, pe Engd Direcaia Generald de
Asisten,td SociaE si Protectia Copilului Gala,ti, i EcnipZi tntersLctoriale Locale(tlL) privind prevenirea gi combaterea abuzului asupra copilului, exptoatdrii
copiilor prin muncd ri a violentei in famitie, precum gi'Reguiamintul de
organizare gi functionare al acesteia, astfel,

Semneazd, Comisia de numerare a voturilor: Butunoi Adrian_Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Grosu Constantin $i Ungureanu Cdtalin.

_ > Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Constatarea incetarii suspendarii raportului de serviciu al domnului Boceneanu
Emanoil Cetelin, Director executiv al Directiei Judetene de Evidenta a persoanelor
Gala\l). l.Cvorumul necesar % + 1 din numarul totai al consilierilor jude[eni prezenti
la iedintS, inclusiv Pregedintele Consiliului Judetului Gala_ti =,fi; Z.Nunarit
?:1:i!+lr!j!!rlr!t-J!l!!r!j9: 34 ,i Pregedintete Consitiutui Judelutui Gatali -- 3i,
3 Nynlrul consilieritor judeleni prezenti la gedintd gi preged'intele Consiliului
Judetului calati = 32:

Voturi
,,pentru"

Voturi
,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

25 7 3

l\,4oldova in perioada 3-7 noiembrie/2013.

CONCLUZE: S-a constatat incetarea suspenderii raportului de serviciu al
domnutui BocANEANu Emanoil cdtdtin, aireitor execuiii at oii"iti.i ,lua"or"de Eviqenld a Persoanetor Gatati, odatd cu incetarea masirii arisiijiipreventiv dispusd impotriva sa.

Semneazd, Comisia de numdrare a voturilor: Butunoi Adrian_Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Grosu Constantin gi Ungureanu Cet6lin.

Se trece la punctul g din ordinea de zi:
Rapoade, informdri, intreberi, interpeld ri, diverse

S-a luat act de Decizia ff. i00128.11.2013 a iamerei de Conturi a Judetului
calati,,emisd ca urmare a acliunii de verificare a modului de O*"r" ii irO"pf rii" Imasurilor dispuse prin Decizja ff._6-1105.12.20j2, actiune efectuata Ia $coalaGimnaziale Speciald ,,Constantin 

-puJan,, Galati in perioada ZA.IO_ZS.tO.ZOlS,
transmise prin adresa nr. 2653t2012t28.11.20.13 Si inregjstrata t, ConStiut lraetrtri
Galati cu nr. 962112122013.

. _ S-a lual act de Raportul domnigoarei Laura_Delia Angheluta _ Director Executival Directiei de Dezvoltare Regionali 9i al doamnei eprr" i"r"f ," _ *nlitier.in cadrulDirectiei de_ Dezvoltare Regronald privind rezultatele deptasarii ia tsma-lt. Ucraina inperioada 15-16 octombrie 2013.

. _ S-a luat act de Raportul domnigoarei Laura_Delia Anghelute - Director txecutival Directiei de Dezvoltare Regionala gi al doamn"i epure iam.fia _ cinlltier in caau,t^e9ronata 
gt at ooamnet tpure Camelia _ consilier in cadrul

3f.."1,,".1 L.^?::Ii!qlResionata lnvind rezuttatere d"pl;;;;iil" c-ani,r, n.puori"a

"S-a 
luat act de Raportul dr/activitate at Spitalului

Apostol And rei crtiti peny'r+.tuna noie{abrie 20.1 3.
Judelean de Urgentd

realitatea qedinfei.
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S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli lnfeclioase ,Sf.
Cuv. Parascheva" Galati la data de 30 noiembrie 2013.

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati pe

luna noiembrie 2013.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Complexului Muzeal de $tiintele

Naturii ,,Resvan AngheluF" Galati aferente lunilor august, septembrie, octombrie 9i
noiembrie 2013.

S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judelene,,V.A. Urechia" Galali
pe luna noiembrie 2013.

S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artd Vizuald Galati pentru
luna noiembrie 2013.

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

luna noiembrie 2013.
S-a luat act de Raportul de activitate al Directiei Generale de Asistentd Sociale

gi Protectia Copilului Galati pentru luna noiembrie 2013.
S-a luat act de Raportul de activitate al Directiei Judetene de EvidentA a

Persoanelor Galati pentru luna noiembrie 2013.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judetean de

Administrare a Domeniului Public 9i Privat Galati pe luna noiembrie 2013.
S-a luat act de lnformarea lnspectoratului de Politie al Judetului Galati pe luna

noiembrie 2013.
S-a Iuat act de lnformarea Directiei de Dezvoltare Regionala 9i Direc,tiei

Economie $i Finante privind stadiul proiectului ,,Case deschisa pentru bdtranii strezii",
pe luna noiembrie 2013.

S-a luat act de lnformarea Directiei de Dezvoltare Regionali 9i Directiei
Economie gi Finante cu privire la continuarea implementarii proiectului ,,Centru social
comunitar pentru mama 9i copilul abuzat" pe anul 2013 - luna noiembrie 20'13.

S-a luat act de lnformarea Directiei de Dezvoltare Regionald 9i Directiei
Economie gi Finante privind stadiul proiectului ,,Conservarea biodiversitefi in
Pedurea Garboavele, judelul Galali", pe luna noiembrie 2013.

S-a luat act de lnformarea Directiei de Dezvoltare Regionala Si Directiei
Economie 9i Finanfe cu privire la stadiul implementdrii proiectului ,Alegerile
europarlamentare - congtientizare Qi implicare", pe luna noiembrie 2013.

S-a luat act de lnformarea Directiei de Dezvoltare Regionale gi Direcliei
Economie ii Finante cu privire la stadiul implementdrii proiectului ,,Administra\ie
pentru cetateni - servicii eficiente 9i de calitate".

S-a luat act de lnformarea Directiei de Dezvoltare RegionalA gi Directiei
Economie gi Finante privind stadiul proiectului ,,Servicii publice electronice pentru o
administratie eficiente in judetul Galati".

S-a luat act de lnformarea Directiei de Dezvoltare Regionald 9i Directiei
Economie 9i Finanle privind stadiul implementdrii proiectului ,,Circuit turistic muzealin
judelul Galali", pe luna noi

INTE,

realitatea sedintei.
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S-a luat act de lnformarea Direcliei de Dezvoltare Regionale $i Directiei
Economie gi Finante privind stadiul proiectului ,,Centrut trlufticiturai,,ounrirea de
Jos'. str. Domneascd. nr. 91. Municipiul Galati, Judetul Galati .

S-a luat act de lnformarea Direcliei de Dezvoltare Regionale qi Direcliei
Economie gi Finante cu privire la stadiul implementali proiectutui]UeJiut Oe afaceri _
promovare 9i dezvoltare sustenabile,,, pe lunile noiembiie gi dece;brie 20.13.

S-a luat act de lnformarea Direc,tiei de Dezvoltire Regionald gi Direcfiei

^E9onoTi9 9i Finante cu privire ta stadiut implementerii proiectu"lui ,,Centru furope
Direct Galati", pe anul 2013.

Domnul Presedinte precizeaze ca este ultima gedinte, pe acest an. (A fost un
an.greu, cu dificulteti financiare 9i cu catastrofe natuiale, iare se pare ca anunti, celputin la modul in care s-au repetat^aceste ploi, de exceptie prin inieniitate, in zonele
colinare, o epoce dificild climatica. in tot cazul, cred ce am ri:ugit si facem fata foarte
bine acestui nefericit episod al inundatiilor. Ag vrea sa f"ficit 

"tructria 
fSU, [areni

chiar giau riscat viata, au muncit enorm gi a;xistat o coerentii a siiucturitor miritarein momente de urgenle. Ag vrea sd multumesc Cru"rnrf ui'""r" 
-" -Jat 

realmente
sume la care.eu nu m6 agteptam gi a9 vrea sd fac o precizare in ceea ie ne privegte
pe noi,. Consiliul Judetean, in materie de impdrtire a ajutoarelor de slat, pentru ca nuau fost_ni9te despegubiri, ci ajutoare de stat, Consitiul .tuOetein i'tost numai ostructure de vehiculare. Deci, nu am avut, in afar6 de acet atgiritm de impd4ire pe
care-.|-am stabilit cu totii, nicio alti implicare; implicarea , ti"t 

"ur"i a comisiilor
111l11."l"l9lTl.Irtrv-teritoriate, speciirietii din ionsitiut Jrd;i;r; ;; ei cei de tarnspectoratut de Constructii au fost pugi la dispozitia UAT_urilor, deci, ce au lucratacolo, au lucrat sub conducerea UAT_ului. Au ,rrt ,u"pon"iOititrtl ca persoane
tehnice, 

.neimplicand responsabititatea consitiului .luo"t"",i iriio"Siirt ..tr0"1""n n,a avut niciun drept de contror impotriva diverseror anomatii in cazui-ffia(irii acestorsume, ceea ce a revenit prefecturii 
iudetului. Vreau sa mul[umesc intregii,echipe deconsilieri, vreau sa mul,tumesc celor doi vicepregeoi"l ii' "pr,rtrirl 

"pentru 
ca inacest an greu am reugit se facem lucruri care, pe mine, ma oi.,"ria. Sl'rlo"t" 

".r 
,"iimportant este impadurirea a sute de hectare, aici ,rur, ."i-rrit,irisc domnului

!:i:j:i :""9y, cred cd formuta pe care am ates-o. 
"a 

t. un proi"ct ii-sa raspundapnmanr 
,de toti .ace$ti puieti. este o formurd buna. trebuie 'ins" ij o amerroramrevenind ra.perderere de protectie pentru sosere, ""i" "u 

io"t J[tr.il, cum au fostdistruse, irebuie sd le refacem peniru g_eneraliile viitoar". Oe asem"ni,'imi propun sa
:iqT ill9_fii, in pa:azepezi, sper Cd organete de i"rit" sip""t" 

"a 
qi tesisrativut

:: ^"^"i^"-!11,"1:" 
,:este parazepezi si nu dispard in n"int, pr"cu, cabturite de laudred rerara. sa veoem cum oroaniTim acest lucru. Un alt element important care s-a

..:^1rii"l:_f:" spitarur Judeteai in 
"u," 

._", o"s"t io;; illffi;:l il:te ce nu s_a

::i*J""_1,:y,::^"^^,1^ti:l vechi de patruze-ci oe ani. L'c"il J t,ebuit sd fieschimbatd gi incd se schimbd, nu s-a teiminat ateasta ,i."ali"i"" ;:::iH3r,l;de fluide, deci tot ce e teava si tot cr
rrai .6^+ii ^-.^ r,,^: -.i_-- e este conductor electric _ lucru diflcil. S-au dotattrei sectii, care dupd pdrerea mea 

" 
- - -- ---"' urrrurr' o-au qolat

unde ra ora actuatd avear.Dos*lir,;,3t i,.1ii9?^.13i::lllY,lsl"t 9'."1',9enterolo€ia -
unei.exptordri imagistice .jrpf"tu - li ei_rr,incrusiv, suntem rNrW y,li"g"o", tiffi ,;;ili i"""';;;#: rJ:'',##'t:

iimd reatitatea Sedind:/rf..:il \i
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organe, ceea ce inainte se pierdea. Vreau se spun ce lucrul acesta creste gradul
Spitalulua 9i imbundtelegte, intr-un fel, finanlarea. S-au refecut un numdr important
de seclii 9i se vor reface. Sunt foarte multe lucruri de fAcut gi cred ci spiritul critic al
colegilor consilieri este cel care ne va face sd nu cheltuim banii degeaba, pentru ca
bani sunt putini, probleme sunt foarte multe, Si decizia in ce sa investegti gi in ce se
nu investesti e importanta. Totugi, drumurile judetene, pe care noi le-am preluat in
legislatura noastra ca, consilieri gi eu ca Pre$edinte, 9i care au ridicat multe
probleme, au fost rezolvate, in buna parte, iar vor necesita foarte multe parale, gi de
asemeni, vom vedea cum vom putea face - este ideea unuia dintre colegi - parcuri
industriale, pentru cd este important sa credm locuri de munce. Rela,tia noastra cu
China si cu Wuhan-ul, a fost o delegatie importantd, deci oameni de afaceri de prima
mAne, dintr-o zone care este mai mare decat Franta, Si care au venit aici cu intentii
extrem de serioase, poate ca vom reugi s6 "meritem", in sfargit, Zona Liberi 9i Parcul
lndustrial.) in tot cazul, dansul le multumegte pentru colaborare gi anunte ce intre
data de cincisprezece gi nouasprezece este in concediu.

ince o date, le adreseaze: La multi ani gi multd sdnetatel - adaugand cd de$i e
contraproductivd o asemenea urare din partea unui doctor, dar dat fiind ci nu mai
lucreazi acum, practic este dezinteresat. La multi anil

Prezentul proces-verbal, fire gtersituri sau adeugiri, contine 12 (douesprezece)
pagini gi a fost prezentat in $edinta ordinari a Consiliului Judetului Galati din data de
30 ianuarie 2014.

SECRETARUL JUDETULUI
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