
ROMA IA

PROCES - VERBAL

al gedintei extraordinare a Consiliului Judetului Gala,ti
din 25 iunie 20'14

$edinta extraordinard a Consiliului Judetului Galali a fost convocata prin
Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetului Galati nr. 413 din 23 iunie 2014 9i a fost
publicatd'in ziarul ,,Mlonitorul de Galali" din 24 iunie 2014 9i afigatd la sediu, avend
urmatorul proiect al ordinii de zi:

1 Modificarea Hoterarii Consiliului Judetului Galali nr. 49 din 6 august 20'12
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelului Galali;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. lvlodificarea anexelor Hoterarii Consiliului Judetului Galati nr. 176 din 31

octombrie 2U2 pnvind aprobarea monograflei economico-militare a judelului
Galati intocmitd in anul 2012;

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
3. Aprobarea parteneriatului cu C.N. Administralia Porturilor Dunerii Maritime

S.A., S.C Port Bazinul Nou S.A., S.C. lvletaltrade lnternational S R.L.,
C.N.C.F. CFR S.A., S.C Parc lndustrial Gala[i S.R.L., Zona Liberd Galati 9i
PrimAria Municipiului Galati in vederea realiz6rii proiectului ,,Terminal
lntermodal Galati";

lnitiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaia
Cornel Hamza

4. Avizarca Strategiei Judelene Antidrog Galali 2014 - 2020 $i a Planului de
acliune pentru implementarea Strategiei Judeiene Antidrog Galati in perioada
2014 - 2016;

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

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
GEGI SRL, pe traseul 9erbanegti - Tecuci;

lnitiator; NicolaeDobrovici-Bacalbaga
6. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public iudetean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport
STERIAN ALEXANDRU lntreprindere lndividuale, pe traseul Pechea - Schela;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
7. Eliberarea licentelor de traseu pentru servicii de transport rutier public

judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de
transport SC CORISALT SRL Galati, pe traseele: Galali Vendtori (DN 26,
km 10 - SC Alex & Comp SRL), Galali - Vandtori (DN 26, km 8 - SC Asil
SRL);

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
8. Validarea desemnerii nominale a unui membru al Autoritetii Teritoriale de

Ordine Publice Galati;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

rime realitatea Sedin!ei.

ffi,9Nicolae
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A sosit in sali itiainte de rea punctului doi de pe ordinea de zi domnul

I Aprobarea ocupdrii unor functii de geli sectii clinice ta nivelul Spitalului Clinic
Judetean de Urgenld,,Sf. Apostol Andrei" Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l0.Numirea managerului Complexului Muzeal de $tiintele Naturii ,,Resvan

Anghelutd" Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

ll.Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetului Galati in Adunarea
GeneralS a Aclionarilor la S.C. CONSPROIECT S.A. calati; '

lnitiator: MarianVicleanu
12.Rapoarte, informeri, intrebdri, interpeldri, diverse.
Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Costel Fotea - administrator

public al Consiliului Judefului Galati; Lucean Mihalcea - director executiv, Directia
economie gi finanle; Laura Anghelut5 - director executiv, Directia de dezvoltare
regionalS; Manuela Panaitescu - director executiv adjunct, Directia de dezvoltare
regionalS; Cristina Lupagcu - auditor, Biroul audit public intern; lonel Coca - gef
serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, sinatate gi securitate in
munce gi asigurarea calitdtii; Merioara Dumitrescu - arhitect gef, Directia Arhitect $ef;
l\y'itic5 Budescu - gef Serviciu, Serviciul contencios qi probleme juridice; Daniela
Tecu,td - consilier superior, Compartimentul cancelarie.

Au participat ca invitati: Smeu Gdgorina - consilier, Structura Teritoriala pentru
Probleme Speciale Galali; Cristina Chelban - coordonator, Centrul de prevenire,
evaluare gi consiliere antidrog Galati; Lungeanu Bogdan - propus ca reprezentantul
comunitSlii in Autoritatea TeritorialS de Ordine Publica Galali; $erban l\ilddblin lonut -
propus pentru validare in funclia de manager al Complexului l\iluzeal de $tiintele
Naturii ,,Rezvan Anghelutd" Galati; Crelu Liviu - propus ca reprezentantul Consiliirlui
Judetului Galati in A.G A. la S.C. ,,CONSPROIECT" S.A Gatati.

be asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmdtoarele institutii de
presS: ,reprezentant de la S.C. l\ilAJOR GALA MEDIA S.R.L. Gatali; ziarul ,,V]ATA
LIBERA"; ziarul,,REALlTATEA"; ziarul,,LlBERTATEA".

Domnul Pregedinte de cuv6ntul domnului Secretar pentru a face apelul nominal'in vederea stabilirii prezenlei la gedinte (intrucet domnul Pugcag paul, Secretarul
jude,tului Galali, efectueaze in aceastd perioadA concediut legal de odihnd, va fi
inlocuit la aceastA gedintd de domnul Coca lonel - gef serviciu, Serviciut de
management al rcsurselor umane, sdndtate Ei securitate in muncd gi asigurarea
cali6li0

Domnul Coca lonel face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaza ce dintr-un numer de 34 consilieri judeteni in

functie + P Judetului Galali sunt prezenti 29 consilieri judeteni
in functie iliului Judetului, deci gedinta poate incepe, Iiind
intrunite co pentru desfSgurarea acesteia.

Au lipsit urmdtorii consilieri iudeteni: Dima Gheorghe, Munteanu cabriela,
Pintilie Carmen, Potec Nicolae -fetrigor 9i Stangd George - Cd(ilin.

he.

'4'-rut

consilier judetean aG

realitatea gedinlei.
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Dupa votarea ordinii de zi, consilierii judeteni apartinand formaliunilor
politice P.D.L. (lon $tefan, Zamfir Aurel, Butunoiu Adrian - Liviu, lon Dumitru,
Ciluean Anghel Costel) 9i P.N.L. (Bogdan Tania - luliana, Ursu Nicugor, Gaiu
Magdalena, Cristovici Viorel, Tuicu Emil, Grosu Constantin) au adus la
cunostinla plenului gedintei de consiliu ci,,nu participd in nici un fel la vot".

Domnul Presedinte informeaza cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare Si Functionare al Consiliului Judetului Galati, a fost prezentat la mape
proce^sul-verbal al gedintei ordinare a Consiliului Judetulur Galati din 4 iunie 20'14.

ln continuare, intreaba daca sunt observatiiin legetura cu procesul-verbal
Nefiind observatii, supune la vot procesul-verbal
Se aprobd in unanimitate, cu 30 votuti ,,pentru"-
Domnul Presedinte, in calitate de initiator, retrage de pe ordinea de zi proiectul

de hoterare privind (Modificarea Hotdrarii Consiliului Judetului Galati ff. 49120'14
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetului Galali)
(conform art. 51 alin. (3) din Regulamentul de Organizare 9i Functionare a Consiliului
Judelului Galati).

ln continuare, cu privire la ordinea de zi, solicitd completarea acesteia cu
proiectul de hotdrare privind (Plata din bugetul local al Consrlrului Judetului Galati a
contributiei de membru in cadrul Asocia_tiei de Dezvoltare lntercomunitara ,,Sud - Est"
pentru Situalii de Urgentd). Precizeaze cd proiectul de hotdrare are avizele comisrilor
de specialitate.

Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru", 11 voturi ,,impotrivd" (Bogdan Tania -
luliana, Ufsu Nicugor, Gaiu Magdalena, Cristovici VioreL fuicu Emil, Grosu
Constantin, $tefan lon, Zamfir Aurel, lon Dumitru, Butunoi Adrian - Liviu gi
Cetuean Anghel - Costel) Si nicio ,,ablinere" -

Domnul Presedinte intreaba dace sunt alte observa_tir cu privire la ordinea de zi
a9a cum a fost transmise la mape Si publicatd in prese

Doamna Gaiu Maodalena doregte se le spune gi dangilor, sd le prezinte
motivatia pentru care a retras proiectul de hotarare cu numirea unor noi membri in
comisiile de specialitate Conform Regulamentului de Functionare al Consiliulur
Judetean, orice consilier judelean are dreptul de a face parte dintr-o comisie,
considera cd doamnei consilier luliana-Tania Bogdan ise'incalca acest drept

Domnul Presedinte precizeaze cd in calitate de initiator are dreptul sd retraga
orice hotarare pe care o inilieazA Pe de alte parte, trebuiesc facute nigte negocieri,
urmeaze sd fie facute

Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresandu-se domnului Pre$edinte, afirme: ,,Pane
faceti negocierile trebuie sd tinem cont ce vom fi patru in Comisia nr 5 "

Domnul Presedinte ii transmite faptul cA atunci cand se vor face negocierile, nu
le face dansul, atunci va fi oportune gi problema pe care o ridice.

Domnul Butunoi Adrian-Liviu intreabe cine face negocierile.
Domnul Presedinte spune cd se va vedea. In continuare, supune la vot ordinea

de zi in 'intregime:

exprimi realitatea Sedintei.
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'1. Modificarea anexelor Hotirarii Consiliului Judelului Galati nr. '176 din 31
octombrie 2012 ptivind aprobarea monografiei economico-militare a judetului
Galati intocmta in anul2012:

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
2. Aprobarea parteneriatului cu C N Administratia Porturilor Dundrii Maritime

S.A., S.C. Port Bazinul Nou S A, S.C. Metaltrade lnternational S.R L,
C.N.C F. CFR S.A., S.C. Parc lndustrial Galali S.R.L., Zona Liberd calati Si
PrimAria l\ilunicipiului Galati in vederea realizarii proiectului ,Terminal
lntermodal Galati";

lni!iatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Cornel Hamza

3 Plata drn bugetul local al Consiliului Judetului Galati a contributiei de membru
in cadrul Asociatier de Dezvoltare lntercomunitare ,,Sud - Est" pentru Situatii
de Urgenla;

lni!iator: NicolaeDobrovici-BacalbaSa
4 Avizarca Strategiei Judetene Antidrog calati 2014 * 2020 9i a Ptanului de

actrune pentru implementarea Strategiei Judetene Antidrog Galati in perioada
2014 - 2016:

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
5. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
GEGI SRL, pe traseul Serbane$ti - Tecuci;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
6 Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport
STERIAN ALEXANDRU lntreprindere lndividualA, pe traseul Pechea - Schela;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
7 Eliberarea licentelor de traseu pentru servicii de transport rutier public

judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de
transport SC CORISALT SRL Galati, pe traseele: Galati - Vanetori (DN 26,
km '10 - SC Alex & Comp SRL), calati - Vanatori (DN 26, km 8 - SC Asit
S RL);

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
8 Validarea desemnerii nominale a unui membru al Autoritdtii Teritoriale de

Ordine Publice Galati;
lnitiator; Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

I Aprobarea ocuparii unor functij de gefi sectii clinice la nivelul Spitalului Clinic
Judetean de Urgente,,Sf. Apostol Andrei" Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
'10 Numrrea managerului Complexului lvluzeal de $tiintele Naturii ,,Rasvan

Angheluta" Galati;
Initiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Nicolae Dobrbvici

realitatea gedin!ei.
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ll.Desemnarea reprezentantului Consiliului Jude[ului Galati in Adunarea
Generala aActionarilorla S C CONSPROIECT SA Galati;

lnitiator: MarianVicleanu
'l2.Rapoarte, informdri, intrebdri, interpelari, diverse.

Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru", 11 voturi ,,impotrivd" (Bogdan Tania -
luliana, Ursu Nicugor, Gaiu Magdalena, Cristovici Viorel, Tuicu Emil, crosu
Constantin, Stelan lon, Zamfir Aurel, lon Dumitru, Butunoi Adrian - Liviu gi
Cetuean Anghel - Costel) 9i nicio ,,abtinere" .

Domnul Presedinte anunte cd se trece la Punctul 1 . din ordinea de zi...
Domnul lon Stefan adresandu-se domnului Pregedinte, inainte de a intra in

ordinea de zi, spune cd trebuie se ii prezinte nigte documente
Domnul Presedinte ii ptecizeaze ce b Diverse poate face acest lucru.
Domnul lon Stefan spune cA nu, se agtepte numai putin, ce se vorbegte aici de

legalitatea acestei sedinte.
Domnul Presedinte ii transmite, din nou, cd poate face acest lucru la Diverse
Domnul lon Stefan intervine gi Wecizeaze ce nu la Dlyerse, pentru ca...
Domnul Presedinte il anunte c6 la Diyerse 9i ii spune ca dansul de cuvantul.
Domnul lon Stefan intreabe dace da dansul cuvantul.
Domnul Presedinte ii transmite cd documentele se le prezinte la Diyerse.
Domnul lon Stefan intervine gi spune cd in momentul in care se discute
Domnul Presedinte anuntd ce se trece la Punctul ,. din ordinea de zi.
Domnul lon Stefan doregte sA ia cuvantul
Domnul Presedinte concluzioneazi ce documentele le prezint5 la Diverse
Domnul lon Stefan transmite cd vorbesc de legalitatea intrunirii acestei gedinte

in plen Si este..
Domnul Presedinte ii transmite, din nou, cd documentele sd le prezinte la

Diverse.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:

Modificarea anexelor Hoatarii Consiliului Judetului calati nL 176 din 31
octombrie 2012 privind aprobarca monografiei economico-militare a judetului

Galati intocmitd in anul 201 2
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentatia de fundamentare

Domnul Butunoi Adrian-Liviu intervine; ,,Domnule Preledinte, vreau sd vd intreb
cA dace noi votem acest proiect de hotarare, asupra caruia eu nu am niciun fel de
obiectie, avand in vedere ca acest Consiliu nu funclioneazd legal datorita prezentei
unui consilier, care gtim foarte bine, domnul coleg $tefan lon a vrut sd ve prezinte
ni$te documente Deci, dacd noi votdm, dacd este in ilegalitate, pane la urma, ce se
intampla cu acest prorect? Eu cred ca este foarte important Nu credeli cd tratati cu
prea mare u$urintd acest fapt?"

Domnul Presedinte ii multumegte pentru punctul de vedere. in continuare,
supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentate.

rime realitatea gedintei.

JUDETULUI,
tl \;
llJ-.

{*7l,r o E1

Nicolae Dobrovici-Baca ul Pugcas

PRESEDINTE,
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Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru".
Domnul lon Stefan transmite; ,,Trebuie sa ne expunem punctul de vedere:

avand in vedere faptul cd ni se pune pumnul in guri, nu suntem ascultati, Grupul
PNL-PDL nu va participa in niciun fel la aceste votari. Ne vom spune punctul de
vedere, dar ca protest la faptul cd nu suntem ascultati sa prezentam documente
legale, ni$te hoterari definitive $i irevocabile ale instantelor de judecatA -
dumneavoastrd ne luat acest drept - nu vom participa in niciun fel la acest vot."

Domnul Presedinte ii spune ce il agteapta la Dlverse cu punctul de vedere.
Domnul Caluean Anqhel Costel, adresandu-se domnului Pregedinte, afirma cd

la Diverse pot discuta despre goferul dansului, nu despre proiectul de hotarare.
A sosit in salS domnul consilier Dima Gheorghe.

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului cu C;Nt Administra{ia Podurilor Dundii'flilaritime

S.A., S.C. Port Bazinul Nou 5.A., S.C. Metaltrade lnternational S.R.L., C.N.C.F.
cFR S.A., S.C. Parc lndustrial Gala!i'S:R.L., Zona Liberd Galati gi Primdd.a.

Municipiului Galali in vederea realizeii prciectului ,,Terminal lntermodal Gdlari"
lniliatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Gornel Hamza
Domnul Presedinte intreaba daci sunt observalii cu privire la prorectul de

hotarare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune Ia vot proiectul de hotirare in forma prezentatd.
Se aprobd cu 20 voturi ,,pentru".
Domnul Ursu Nicusor solicita sA ia cuvantul
Domnul Presedinte da cuvantul domnului consilier judetean Ursu Nicu$or.
Domnul Ursu Nicusor, in calitate de pre$edinte a Comisiei nr 5, spune cd astazi

au avut $edinte de comisie gi a participat domnul Vicleanu Toate documentele
semnate de domnul Vicleanu sunt nule, inclusiv rapoartele de avizate. Nu avea...

Domnul. Presedinte concluzioneazd faptul ce, comisia dansului este
consultativd ln continuare, anuntd cA se trece la Punctul 3. din ordinea de 2i...

Domnul Ursu Nicusor, adresandu-se domnului Pre$edinte, spune ca pe fiecare
proiect de hotdrare scrie clar: ,,avand in vedere avizul Comisiei nr 5". Deci, trebuie se
se tine cont de avizul

Domnul Presedinte Wecizeaze cd avizul negativ este consultativ.
Domnul Ursu Nicusor transmite ca nu e negativ, e nul
Domnul Presedinte spune ca e nul.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu se adreseaza domnului Pre$edinte cu rugemintea

de a reveni la chestiune
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:

Plata din bugetul local al Consiliului Judelului Galali a contibaliei de membru
in cadrul Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard ,,Sud - Est" pentru situatii

Domnul Presedinte intreabe

de Urgentd
lnitiator: Nicolae Dobrovic!Bacalbaga

dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fun

Textulinscris in 5 realitatea gedin!ei.

Nicolae Dobrovici-Bacalbasa

SECRETA
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Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotirare in forma prezentata
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru" (domnul consilier jude,tean Neicu Dan -

Cristian nu a participat la votin niciun fel).
Se trece Ia punctul 4 din ordinea de zi:

Avizarea Strategiei Judelene Antidrog Galali 2014- 2020 9i a Planului de
acliune pentru implemenlarea Strategiei Judelene Antidrog Calali in perioada

2014 - 2016
Initiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabA dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentatia de fundamentare

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentata.
Se aprobe cu 20 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Eliberarea licentei de traseu pentru seMicii de transpott rutiet public judetean

de persoane prin cun;e regulate speciale pentru operatorul de transport SC
GEGI SRL, pe tnseul Serbdnegti - Tecuci

lnitiator: Nicolae Dobrovigi.Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabe dacd sunt observatir cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentalia de fundamentare
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentate.
Se aprcbd cu 20 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Eliberarea licen.tei de traseu pentru seruicii de transpott rutier public judelean

de persoane prin curse regulate speciale pentru opentorul de tianspott
STERIAN ALEXANDRU lntreprindere lndividuaa, pe k,aseul Pechea - Schela

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreaba dace sunt observatii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentatia de fundamentare
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentate
Se aprobd cu 20 voturi ,,pentru",

Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Eliberarea licen(elor de Vaseu pentru servicii de trcnsport rutier public
judelean de persoane prin curse regulate speciale pentru.operatorul de

transpott SC CORISALT SRL Galali, pe trcseele: Galali - Venebri (DN 26, km
10 - SC Alex & Comp SRL), calati- Vendtori (DN 26, km I - SC Asit SRL)

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreaba dace sunt observatii cu privire la proiectul de

holerare sau la documentatia de fundamentare
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatd
Se aprobd cu 20 voluri ,,pentru".

Se trece la punctul I din ordinea de zi:
Validarea desemnerii nominale a unui membru al Autoritdtii Teritoriale de

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbata

rime realitatea gedintei.

PRESEDINTE, JUDETULUI,

Ordine Publicd Galati

di"tNicolae Dobrovici-B

SECRE

I Pugcas



$edinla din 25 iunie 2014
Pag. nr. 8

Domnul Presedinte intreabe daca sunt observatii cu privire la proiectul de
notararelaula OoEurnentatia de fundamentare. in continuare, supune la vot proiectul

de hotdrare in forma prezentate...
Domnul lon Stefan solicita se ia cuvantul
Domnul Presedinte spune ca dupd aceea.
Domnul lon Stefan intreabe ca dupe aceea, ce?
Domnul Caluean Anqhel Costel, adresandu-se domnului Pregedinte, ii

transmrte sa nu igi mai bate joc de gedinfe.
Domnul Presedinte intreaba dacd nu erau in grevd
Domnul cdluean Anqhel Costel intreabe ce inseamnd asta 9i, totodatd,

intreabA dacd dezbat proiectele dupe ce le voteazA?
Domnul lon $tefan spune: ,Nu, dumneavoastra suntetiin greve de memorie "

Domnul Presedinte afirmd ce a inleles ce nu voteaze Si ci
Domnul lon Stefan ptecizeazA ce nu voteazd, asta nu inseamni ce n-aveau

atitudine. ,Aga cum am discutat gi in Comisie, nu gtim motivele pentru care a fost
revocat domnul Paraschiv Catelin gi nici nu gtim ce-l recomandd pe noul membru
Am inteles cd recomande singura calitate ca flind Soferul dumneavoastre."

Domnul ButunoiAdrian-Liviu spune ce nu se poate...
Domnul Hamza Cornel afirma ce nu-i gofer, are studii superioare
Domnul lon Stefan spune: ,Nu, dar am inleles ce asta e singura calitate care il

recomanda in noua funclie, ca fiind goferul dumneavoastre, 9i el trebuie acuma sa
ocupe aceasti functie "

Domnul Hamza Cornel intreabd daca nu e bine.
Domnul lon Stefan respunde: ,,Nu 9tiu, nu sunt in mdsura sa gtiu dac6 este brne

sau nu, eu constat acest lucru, mai mult de atat, in momentul in care se ia o
hoterare, cum s-a luat 9i data trecuta, trebuie sa gtim motivele pentru care un om

este eliberat, un om este schimbat dintr-o anumit5 funclie, cd nu fiecare . se face

cum dore$te domnia dumneavoastra, respectiv Pregedintele Consiliului Judetului $i
cred cd nu este normal ca nigte reprezentanli ai comunita,tii, pentru cd este vorba

despre reprezentanti ai comunitetii, se fle ale$i, a$a, de cdtre dumneavoastre avand
carnet de conducere sau nu Va multumesc "

Domnul Presedinte concluzioneazi cA este vorba de desemnarei desemnarea
este un act care ipa4ine Pregedintelui. in ceea ce priveste cel care este inlocuit, nu

s-au pus niciun fel de motive la numirea lui, a aflat cu surprize ca l-a desemnat fara

sd-l desemneze Cum a venit aga pleace.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu intreabA dace sA inteleaga ce retrage proiectul

Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentate

Se aprobd cu 19 voturi ,,penttu" (domnul consilier iudelean Neicu Dan -
Cristian nu a parlicipat la votin niciun fel).

Domnul Presedinte informeaze ca in continuarea ordinii de zi se
pentru a caror aprobare esleproiecte de hotdrari cu prtvire la persoane.

procedura de vot secret. ln continuare, prol e organlzarea uner srngure

de vot secret gi supune la
Se aprobd cu 20 vo

afla trei
necesara
proceduri

PRE9E

realitatea $edintei.

SECRETARUL

Nicolae
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Domnul Presedinte, intrucat la lucrdrile gedintei nu este prezent domnul Stange
George-Catalin, membru al Comisiei de numarare a voturilor alease pe intreaga
duratA a mandatului, roagd sE se face propunere de inlocuire temporard, in vederea
bunei desfesureri a procedurii de vot secret din aceastd iedin!5 9i intreabe cine
propune

Domnul Cristovici Viorel, adresandu-se domnului Pregedinte, spune ca a trecut
cam repede peste un proiect de hotdrare, crede ce s-a referit la nominalizdri 9i la
geful de sectie clinice medicine intern6: doamna Lavinia Sanziana Si spune cd daca
gre9e9te, se il opreasce.

Domnul Presedinte ii spune cd nu, nu a trecut de nimic, sd stea lini$tit, dansul
igi vede de-ale dansului gi, adresandu-se domnului consilier, ii spune c6 nu vede de
ce este agitat. O si aiungd totul... ln continuare, WecizeazA ca se va alege un
membru al Comisiei de numdrare a voturilor ii roage se se face o propunere.

Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresandu-se domnului Pregedinte, transmite
faptul cd, colegul danqilor vroia sa spune ce una din persoanele desemnate sd fie
SefA de sectie, de fapt, $i-a dat demisia 9i s-a mutat, deci este plecate cu sotul in
judetul lagi, transferatd Deci, danqii numesc o persoana, crede ce... nu 9tie, poate
cunoaqte situatia, care qi-a dat demisia Deci, dangii numesc in functie

Domnul Presedinte ptecizeze ce se discute acum, cand vor ajunge, se discute
acum

Domnul Butunoi Adrian-Liviu intreaba unde se se ajung5, ce se rntre pe
procedura de vot secret.

Domnul Presedinte ii transmite cd deocamdata conduce dansul lucrerile
Domnul Hamza Cornel precizeaze ce doamna Bogdan vroia se spuna ceva.
Domnul Presedinte, concluzionand, spune ce deocamdatd sA il inlocuiascd pe

domnul Stan^ge George-Cetdlin care lipse$te, cu o propunere 9i intreabe cine face
propunerea ln continuare, de cuvantul doamnei Bogdan.

Doamna Boodan Tania-luliana transmite c5 o se faca propunerea pentru a
urma procedura de numarare a voturilor gi o se-l propunA pe domnul Tuicu in locul
domnului StangA, dar subiectul remane

Domnul Presedinte concluzionand, transmite sa se agtepte un moment, se se
voteze propunerea...

Doamna Boqdan Tania-luliana, adresandu-se domnului Pregedinte, spune ce
se fle lasate sd i9i termine fraza.

Domnul Presedinte ii spune ce a fecut o propunere.
Doamna Boodan Tania-luliana doregte sd fie lesat5 sA igi termine fraza, poate

vrea sd o infrumuseteze propunerea...
Domnul Presedinte intervine: ,,Doamn6, nu v5 lasdm neterminatd."
Doamna Boodan Tania-luliana afirma cA dace mai continud sd fie vulgar, sa

gtie ce poate fi taxat pentru atare compartament.
Domnul Presedinte spune: ,,Deci cand ati declarat ca mi-am ales o nevaste de

proastd calitate, in prese..."

'r\'<P'7o=-( 

--/.\:{ooete)'

ESEDINTE,

realitatea Sedintei.

L JUDETULUI.
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Boqdan Tania-luliana intervine: ,,Domnule, asta ati spus 9i sunteli deplorabil in

ceea;;;rit/e9te t,inuta de Pre$edinte al judetutui, dace facefi asemenea afirmalii in

plenul Sedintei. Va rog se vi cenzurati!'' ObmnLit preseOinte continud: ,,EiumneavoastrA ali fecut afirmatia ca mi-am ales

o nevast5 de proasta calitate "

Doamna Boqdan Tania-luliana spune: ,,Dumneavoastrd ati facut-o atunci cand

ati cerut orima data revocarea mea din functie." ln continuare, intreabd, inc5 o dati,
daca are informatia cd doamna doctor Lovin $i-a dat demisia 9i danqii voteaza aici sd

se afle in treabe, sau nu.
Domnut Presedinte transmite ca in momentul cand se va ajunge la chestiunea

asta, o sd discute
Doamna Boqdan Tania-luliana Wecizeazd ci au ajuns' ce voteaze hotararile

secret, dace n-a rcalizat Au ajuns la ele
Domnul Presedinte transmite, din nou, candvorfi enuntate Deci, s-a propus

Do.nul-Tu"', Emil, adresandu-se domnulul Pregedinte, spune cd nu vrea si
facd parte din Comisie $i intreaba de ce il obliga

Domnul Hamza Cornel afirme ci asta-i altceva'
D"rnul T"ic., E",il s"licita sd ia cuvantul ,inteleg pumnul in gurd, dar mecar

"tat 
sd "pl,n--n, weru sd flu in comisia de numarare a voturilor Nu puteli se md

pune.ti cu fo4a."
bomnui Hamza Cornel dorelte se faci dansul o propunere'

oontnul Presed'nte anunte cA face o propunere domnul Vicepreiedinte
Domnt,l Hafrr, Corn"l il propune pe domnul Ungureanu, dar rectificd dat fiind

cd este membru in Comisia de numarare a voturilor'
Domnul Presedinte invitd sd se faca alta propunere

Gmnul Hamza Cornel proPune pe doamna Podaru

Domnul Presedinte anunF aceastd propunere $i supune la vol

se "p7ooa ", tg roturi ,,penfiu" (domnul consilier judelean Neicu Dan -
Cristian nu a particiPat la vot in niciun fel).

Domnul Presedinte prezinte succint proiectele de hotArari' astfel:
La Punctul 9 din ordinea de zi:

Aprobarea ocuPdrii unor lunigii de gefi sectii clinice la nivelu.l Spialului Clinic
' Jude.tean de aJrgenld,,Sf. Apostol Andrei" Galaai

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaqa

Domnul Presedinte anunta cA la acest punct de pe ordinea de zi se va discuta

9i, "iffiGeaUatOa""-sunt 
observatii cu privire la proiectut de hotdrare sau la

realitatea gedin!ei.

P :ffi,Nicolae D rovici-B

SECRET

n^mnirl Cristovici Viorel solicite sA ia cuvantul
Domnul Presedinte da cuvantul domnulul consilier judetean' precizandu-i ce de

aici, de abia, este binevenit cu punctul dumnealui de vedere'

Domnul Cristovici Viorel gi informeaza ce era vorba de doamna

lector universitar.

este doamna
dar problema

se pune cd din datele dumneaiei gi-a dePUS demisia 9i
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pdrdse9te atat judetul, merge in lagi, la Spitalul Militar Acestea sunt datele pe care
dansii le au Siintreabe dace domnul Pre9edinte are alte date

Domnul Presedinte concluzioneazS cd avea aceaste intentie ,,Am reutit sd o
conving se amane aceasta hotarare gi sper sd 9i renunte la ea, pentru noi ar fi fost o
pierdere foarte mare, e un specialist extrem de serios gi este singurul specialist dtn
foarte pulinii care existA in patologia somnului - o specializare a fdcut-o'in Franta.
Sper din toat, inima ca aceasta amanare a hoterarii sale va fi defrnitive, sigur este o
problema, este o probleme realA, dar sper cd se va rezolva. Deocamdata numai am
amanat-o "

Domnul Cristovici Viorel, adresandu-se domnului Pregedinte, spune ca nu au
nimic'impotriva persoanei Sr il intreabi respectuos: existe demisia sau nu? Dangii au
date cd dumneaiei gi-a depus demisia gi ca atat vroia sa ilintrebe.

Domnul Presedinte concluzioneaze ce demisia i-a promis cd 9i-o retrage, dar
peste trei luni se pare ... gi-a luat doue luni concediu fdr5 platd, va veni, va tine
cursurile, dar - pentru ca este gi cadru universitar la Universitate - spera ca va
renunla Din picate, mar au probleme foarte mari, de exemplu: oamenii pleacd in
privat, unde sunt mult mai bine plStiti Si devin incompatibili cu Casa g.a.m d. Dar,
incet, incet, le vor rezolva pe toate Deocamdate, inca situatia e stationara acolo

La punctul 10 din ordinea de zi:
Numirea managerului Complexului Muzeal de gtiintele Naturii ,,Rdsvan

Anghetute" calati
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabe dace sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentatia de fundamentare. Constate cd nu sunt.

La punctul 1l din ordinea de zi:
Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetului Galati in Adunarea Generald

a Aclionarilor la S.C. CONSPROIECT S.A. Galati
lnitiator: Marian Vicleanu

Domnul Presedinte 'intreabd daca sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentatia de fundamentare. Constatd ce nu sunt.

ln continuare, invite la o scurte pauzi, timp in care vor fi intocmite buletinele de
vot care vor fi predate Comisiei de numerare a voturilor, odata cu procesele-verbale.

Roagd Comisia de numerare a voturilor se-gi intre in atnbutluni
Pauzd

Se reiau lucrdrile

Domnul Presedinte roaga sd se face apelul nominal, in vederea inmanerii
buletinelor de vot.

Domnul lstudor Giqel:
Bogdan Tania-luliana
Buruiani Daniela-Laura
Buruiani Natalita
Butunoi Adri

realitatea $edinfei.

Nicolae Dobrovici-Bacalb
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Butunoiu Dorin
Buturca Octav
Gdiuean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Gornel
Hapeci Daniela€imona
lon Dumitru
lstudor Gigel
Matei Remus
Munteanu Gabriela - absenf
Neicu Dan-Cristian
Pintilie Carmen - absenf
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor ' absent
Sandu Miticd
Sandu viorica
Stingi George-Citilin' absent
Serban lulian'Marian
$tefan lon
Tuicu Emil
Ungureanu Citilin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel

Se ia o pauzd pentru numdrarea voturilor.

Consrliulur Judetului Galati = 16: 2-

realitatea gedinfei.

Nicolae Dob

NTE, SEC

Se reiau lucrdnle
Domnul Presedinte, ca urmare a voterii' roage Preqedintele Comisiei de

rumirare a voturilor sd dea citire proceselor-verbalenumarare a votufllor sa oea cltrre Pr uutr-eru' -ver uore'

Doamna Sandu Viorica d5 cittre urmdtoarelor procese-verbale;

>=ff#ffiaJ- jiir-inJ 
"on""rnnurea 

rezultatului votului secret .privind
np'proO"r* 

-o"uparir 
unor funclii de 9ef .sec,tie.. 

ctinrca d' gidl'-l-^Slt-"ly'l 9li:l:i;i;ffi;nd;ia ,si np"ii"r n.,jrer Gjralr>, t cv?ryya,-!?cp:arr!: l"i^i1i
numarul total al consilierilor inclusiv Pregedintele

34 fi
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Presedintele Consiliului Judelului Galali = 35i 3.NumArd consilierilor judeteni
prezentila gedinld Si Pregedintele Consiliului JudeluluiGalali = 31'

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,Pentru"

Voturi
,,impotriva"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Dr MITREA Geta 20 1 14

Dr. REBEGEA Laura
Florentina

19 2 14

Dr. ISFAN Dumitru 20 I 14

Dr LOVIN Sanziana 19 2 14

Dr CALIN Alina l\y'ihaela 20 1 14

CONCLUZIE: S-a aprobat ocuparea functiilor de 9ef secfre clinice din
cadrul Spitalului Clinic Judelean de Uryenle ,,5f. Apostol Andrei" calali, dupd
cum urmeaze: dr. MITREA Geta - 

'ef 
Sec,tie Clinicd Neonatologie;

dr. REBEGEA Laura Florentina - 9ef Secrie Clinice Oncologie Medicald;
Dr. ISFAN Dumitru - $ef Secfie Clinicd Chirurgie Toracicd; Dr. LOVIN Sdnziana
- Sef Secrie Clinicd Medicine hbrne I gi Dr. CALIN Alina Mihaela - $ef Seclie
Clinice Obstetricd Ginecologie L

Semneaze, Comrsia de numarare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Podaru Tinca gi Ungureanu Cetilin

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, aprobarea
proiectului de management Si numirea d-lui $erban Madalin lonut in functia de
manager al Complexului lvluzeal de $tiintele Naturii ,,Resvan AnghelutS" calati)
l.Cvorumul necesar y. + 1 din numdrul total al consilierilor judeteni prezenti la

Sedinte, inclusiv Pregedintele Consihului Judelului calati = 16;2.NumArd consilieilor
iudeteni in functJgt 34 gi Pre|edintele Consiliului Jude'fului Galali = 35;3.Numdrul
consilierilor judeteni prezenti la gedinp gi PreFedintele Consiliului Judetului Galati =
31;

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

19 1 1 14

CONCLUZIE. Au fost aprobate: rezultatul final al concursului de proiecte de
management, proiectul de management gi numirea domnului 9ERBAN Mdddlin
lonu,tin func,tia de manager al Complexului Muzeal de $tiinlele Naturii ,,Resvan
Angheluld" Galati-

Semneazd, Comisia de numerare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Podaru Tinca gi Ungureanu Cdtdlin.

E9EDI
I/i I -l-

'/oe/
ts$.2'

ae Dobrovici

realitatea gedinlei.

UDETULUI.



> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind

(Desemnar nsiliului Judelutui Gatati in Adunarea Generald a

n"lionarifor ECT S A. Galati 9i mandatarea acestuia sd

indeplineas e lege in acest senstt' 1'Cvorumul necesar' y2 + 1

din numarul total al le

Consiliului Judelului !i
PreQedintele Consili
pre;entita gedinti 9i ui Judelului Galali = 31':
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Numele gi prenumele
candidatului

Voturi
,,pentru"

Voturi
impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

CRETU Liviu 18 1 2 14

Persoanelor Galati pentru luna mai N/
realitatea sedin!ei.

PRE$E

C1NCLIJZE. Domnul CRETU Liviu a fost desemnat ca rePtezentant al
Consiliului Judelutui Galali in Adunarea Genercld a Acliona-tilor la S'C'

COXSpAOTCr i.A. Gatali' 9i a fost mandatat se indePlineasce formalitdtile
cerute de legein acest sens.

Semneai, Comisia de numarare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel'

Sandu Viorica, Podaru Tinca si Ungureanu CAtelin
Se trece la Punctul 12 din o

Raqoade, informe , inttdbdri, it
Domnul Presedinte intreaba daca sunt observatii cu

rapoartele ce au fost Prezentate.
S-a luat act de Raportul nt.346703512014 al Ministerului Afacerilor lnterne -

Directia pentru Evidenta Persoanelor 9i Administrarea Bazelot de Date cu

principateile concluzii rezuftate in urma contmlului tematic inopinat pe linie de stare
'civitd,taDirectiaJude|ean|deEviclen|eaPersoanelorGala|igilaSeNiciulPublic

Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor almun Galali
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judelean de UrgenF

,,Sf Apostol Andrei" Galati pentru luna mai 2014
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli lnfectioase

,,Sf. Cuv Parascheva" Galati la data de 3'l mai 2014
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati pe

luna mai 2014.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artd Vizuala Galali pentru

luna mai 2014.- 
S-i tuat actoe Raportul de activitate al Bibliotecii Judetene,,VA Urechia" Galati

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

luna mai 2014
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcliei Generale de Asistenti Sociale

gi Proteclia Copilului Galati pentru luna mai 2014'' S-a'luat act de Raportul de activitate al Directiei Judetene de Evidentd a

;r\{
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S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judetean de
Administrare a Domeniului Public Ai Privat Galati pe luna mai 2014.

Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judetean lon $tefan
Domnul lon Stefan transmite: ,,Domnule Pregedinte, cred ca aga trebuia sd

incepem aceaste qedinte, pentru ce vorbim de nulitatea absolute a acestei gedinte,
in conditrile in care aceste hoterari sunt validate gi aprobate de citre o percoand care
nu are calitate de consrher judetean. $i am aici, in fata, doud hotarari definitive gi

irevocabile ale Tribunalului Galati, Sectia de Contencios Administrativ, prin care se
demonstreaza foarte clar ce domnul lvlatei Remus nu are calitate de membru PP-DD:
ca sA poti fri consilier judetean sau sd ocupi orice functie, trebuie sa ai calitate de
membru Prin doue hoterari definitive gi irevocabile se constate ce domnul Matei
Remus nu are aceaste calitate. $i am aici, in fatd, o adresa a Partidului Poporului -
Dan Diaconescu la Tribunalul judetului Galali, Sectia Contencios Administrativ, prin
care se aratd ca dansul nu mai are aceasta calitate de membru in acelagi timp, sunt
mai multe documente care atest5 acest lucru; mai mult de atat, dansul, in aceasta
perioadA, a avut adeziune, care a fost depusa la dosar, la Partidul Socialist Roman "

Domnul lvlatei Remus roage se se verifice, este un fals
Domnul lon Stefan continue: ,Ca se nu ve retin foarte mult, instanta a deliberat,

a hotarat, definitiv gi irevocabil, respingand actiunea formulate de Matei Remus, cu
domiciliul in Tecuci, in contradictoriu cu, Consiliul Local Tecuci cu privire la mandatul
acestuia. Este foarte clar ce aici avem de a face cu o incercare ilegale de a valida un
mandat $i in conditiile in care acest mandat nu este corect, pentru ce s-au depus
nigte contestatii atat pe Contencios Administrativ, cat Si la Prefectul Judetului Galati,
cu privire la hotararile de luna trecute Ceea ce este foarte grav, de aceea poate nu
ve dati seama de ce Grupul PNL-PDL nu a participat in niciun fel la acest vot, pentru
ca ve dau un exemplu de la Bra$ov, in care consilierii judeteni platesc un miliard 9r
jumdtate pentru o hotarare care a fost atacata Si invalidatd. Deci, ne putem trezr in
aceeagi situatie gi, la acest moment, luem tot felul de hoterari, unele bune pentru
judetul Galati, altele mai putin bune, gi cred ce modul in care dumneavoastrd vreti se
se desfegoare aceste lucreri ale Consiliului Judetului nu vd face onoare. De aceea,
pentru ce nu ne respectati, ne gandim foarte serios se vA facem inclusiv plangere
penale pe modul in care vi desfdsurati activitatea Si cred ca modul in care
dumneavoastrd jigniti o serie de colegi nu este normal. lndiferent de discutiile care
sunt niciodate colegii nogtri nu au depdgit limita decentei 9i dumneavoastre, in mod
repetat, ati fecut acest lucru gi eu cred ce normal ar fi sd vd cereti scuze in fata
colegei noastre, doamna consilier Tania Bogdan, pentru ceea ce ati spus acum mai
bine de o ore Cred cA este bine s5 intrem in legalitate, vrem sa gandim constructiv
in tot ceea ce se intampla in activitatea Consiliului Judelului gi cred cd ar trebui sd
ajungem la un echilibru intre decenle gi in ceea ce ne dorim ca fiecare din noi se
vedem la dumneavoaskd. Deci, inc5 o date interesc: ne gandim foarte serios sd vd
facem o plangere penal5 in acest sens, pentru ce dumneavoastrd oricum ati facut
cateva zeci la altii. Poate ca ar trebui gi dumneavoastra se ve ganditi cd nu sunteti pe
moqia propne, ati fost investit in aceaste functie $i trebuie se fie o functie respectat;

de fiecare dintre noi Ve multumesc."

realitatea Sedinlei.
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tjomnul lon Stefan afirme ca le-a depus
,i este perfect il continuare' afirma cd se

Domnul Presedinte spune ce atunc

or",a=iafrHi iii q-ise seclii drn spralul Judetean au devenit sectii clinice' e

DomnulPresedinteconctuzionand,datfiindcalegalitateaaclelordenumire

"ste 
ri"nart Ft"6ar il roaga sa depun' aceste acte Ia Prefectur'

,"?pt p".itr, o.a 
"art" 

sa fie ;prijinita Facultatea' se aducd oameni - e o mare

probleme adusul oamenilor calificati

luliana 
unicd: ,'in legetura cu spitalul Judetean'

e o informare: legat de numArul de medici

ii doi ani, cu numarul de posturi libere, cu

mea din functie a fost legald chiar'in
e a9a cum ati Procedat 9i cu domnul

a in comisie in aceea9i qedinta in care

l-ati 9i validat, cu altmlnteri' aqa cum am discutat adineauri - eu

consider cA ml s de a activa in catitate de consilier judetean in

una din comisiile ln luna iunie' eu nu am f'cut parte din niciun

;i;; ";i;; 
qi perspectiva este sd se intample asta $i in luna iulie' Prin urmare'

i"*u", 
"a "",1"t" "ii" 

un abut si siqur ca orice abuz trebuie taxat' asa ce o se-mi

;;;;;;;;" a acliona in justilie giasupra acestui subiect dacd nu rezolvati intr-o

variantS optimi de timp aceast5 problemd "'" * 
fjorlrf pr"a"Oitit" multumegte doamnei consilier' ln continuare' inkeabi daca

Doamna BoqdSde-llq:luIana soliciti sd la cuvantul

ffi-nrt pr"r"aint" aa 
"riantut 

Jo"mn"i consille judetean Bogdan Tania-

sunt alte probleme,rtE lJruurErrre'd 
Jrin-ri e r ir n oi na ria n- l- iv i u i nte rvi n e : rD:t i'1"^ : :"1"-d :1", "?t'.-"i.f " 

lX";
,i,"uffi"AToP-,l"""l",",u,,npii"p"creier''a1ispUScenUl-atirecomandat
dumneavoastre. totusi cine l-a recomandat?"

Oomnut preseainte transmite ce piticii domnului consilier Pe creier nu il
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