
PROCES - VERBAL
al tedinfei ordinare a Consiliului Judefului Galali

din 26 februarie 2014

$edinla ordinara a Consiliului Judetului Galati a fost convocate prin Dispozitia
Pregedintelul Consiliului Judetului Galali nr. 49 din 21 februarie 2014 Si a fost
publicatd in ziarul ,,Viata libera" din 22-23 februatie 2014 Si afiSata la sediu, avand
urm6torul proiect al ordinii de zi:

1. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport
ACSINTE ENE INTREPRINDERE INDIVIDUALA, pe traseul Liegti - Galati
(Arcelor Mittal);

lnitiator: Nicolae Dobrovici.Bacalbaga
Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
EUROVIP SRL, pe traseul Galali - $ivita;

lni!iator: Nicolae Dobrovici.BacalbaSa
Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public JUdetean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
SARFADUAD SRL, pe traseulTecuci- Dregene$ti (Bariere - N.4alu Alb);

lni!iator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
Modificarea Hotdrarii Consiliului Judetului Galali nr 137i2009 privind
Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport pub[c judetean de
persoane prin curse regulate gi a Caietului de sarcini al servicrilor de transport
public judelean de persoane prin curse regulate, in judelul Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Modificarea Hoterarii Consiliului Judetului calali nr. 138/2009 privind
Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate speciale gi a Caietului de sarcini al serviciilor de
transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, in judetul
Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Organizarea parcului auto al Consiliului Judetului Galati Si stabilirea
normativelor proprii privind consumul lunar de carburanti pentru mijloacele de
transport din dotare;

lnitiator: NicolaeDobrovici-BacalbaSa
Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2014, a programului de
rentabilizare a activitatii economice 9i interirea disciplinei economico-
financiare, a obiectivelor Si criteriilor de performante la S.C. CONSPROIECT
S.A. Galati;
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B. lvlandatarea reprezentantului Consiliului Judelului Galati in Adunarea
Generala a Actionarilor la S.C.,,DRUMURI 9l PODURI'S.A Galati, in
vederea desemnarii admrnistratorului special pentru aceasti societate
comerciale;

lniliator: CornelHamza
9. Constatarea incetarii deta$arii d-lui Bocdneanu Emanoil Cetalin pe functia

publice de executie de consilier in cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judelului Galali Si constatarea suspendarii raportului de serviciu al
d-lui Bocdneanu Emanoil CeElin, Director executiv al Directiei Judetene de
Evidenla a Persoanelor Galati:

lnitiator: CornelHamza
10.Modificarea Hotararii Consiliului Judetului Galati nr 18/3001.2014, privind

stabilirea unor masuriin vederea conducerii temporare a DirectieiJudetene de
Evidenle a Persoanelor Galalii

lnitiator: CornelHamza
1 l.Constatarea incetarii Contractului de management nr. 1981127.02.2013 penfis

managementul Complexului Muzeal de 9tiintele Naturii ,,Riisvan Anghelute"
Galati;

lniliator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
'l2.Numirea managerului interimar al Complexului Muzeal de $tiinlele Naturii

,,Resvan Anghelu!e" Galalii
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

'1 3. Rapoarte, informdri, intrebdri, interpelSri, diverse.

Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Costel Fotea - administrator
public al Consiliului Judelului Galati; Merioara Dumitrescu - arhitect gef, Directia
Arhitect $ef; Constantin Cristea - director executiv, Directia Patrimoniu; Cristina
Lupagcu - auditor, Biroul audit public intern; lonel Coca - $ef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, san6tate Si securitate in munce gi asigurarea
calitalii; l\,4aricela Dura - consilier superior, Compartimentul cancelarie.

Au participat ca invitati: Dorin Otrocol - prefectul judetului calati; Mdddlin
9erban - propus manager interimar la Complexul Muzeal de gtiintele Naturii ,,Rasvan
Anghelutd" Galati; lonicii Simbanu - director, S.C. CONSPROIECT S.A. Galali.

De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmAtoarele institu[ii de
presd ziarul ,,V|AT, A LIBERA"; ziarul ,,MONITORUL DE GALATI"; iiarul
,REALITATEA"; ry Galati.

Domnul Presedinte de cuvantul domnului Secretar PuScaS Paul pentru a face
apelul nominalin vederea stabilirii prezenlei la 9edint6.

Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaza ce dintr-un numar de 34

funclie + Pregedintele Consiliului Judetului Galati sunt prezenti
'in funclie + Pre$edintele Consiliului Judetului, deci gedinta

consilieri judeteni in
32 consilieri judeteni
poate incepe, fiind

intrunite conditiile regulamentare pentru desfegurarea acesteia
silieri judeleni: Buruiand Natalita 9i Pintilie Carmen.

exprimE realitatea Sedin!ei.
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A sosit in sale dupe votarea procesului-verbal doamna consilier judelean
Buruiane Natalita.

A pdrisit sala in timpul gedinlei, dupi votarea procesului verbal Si a
revenit in sali inainte de votarea punctului 4 de pe ordinea de zi, domnul
consilier judelean Bulurci Octav.

Domnul Presedinte informeaza ce potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
organizare 9i Functionare al Consiliului Judetului Galali, a fost prezentat la mapi
procesul-verbal al gedintei de indate a Consiliului Judetului Galali din 1 februarie
2014.

in continuare, intreaba dacd sunt observatiiin legatura cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobdin unanimi,ale, cu j3 voturi,,penfiu".
A sosit in sali doamna consilier iudelean Buruiane Natalifa.
A piresit sala domnul consilier iudetean Bulurce Octav.
Domnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, in calitate de initiator, solic(a

retragerea urmdtoarelor doud proiecte de hotdrari:
> Modificarea Hotirarii Consiliului Judetului Galali nr 137/2009 privind

Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate gi a Caietului de sarcini al serviciilor de transport
public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Galati,

> l\.4odificarea Hoterarii Consiliului Judetului Galafi nr. 138/2009 privind
Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate speciale Si a Caietului de sarcini al serviciilor de
transport public judelean de persoane prin curse regulate speciale, in judetul
Galati.

TotodatS, solicit5 completarea ordinii de zi cu proiectul de hoterare...
Domnul Aramd lulian-Nicusor, adresandu-se domnului Pregedinte, dace ise

permite, roage sd le fle date o motivatie pentru retragerea acestor puncte de pe
ordinea de zi.

Domnul Presedinte ptecizeazd ca dup6 ce termine ce are de spus va discuta
chestiunea aceasta.

Domnul Arame lulian-Nicusor afirma cd domnul Pregedinte a folosit expresia
(gi totodat5) gi, ca urmare, roaga se le Ile data o motivalie pentru ce retrage.

Domnul Presedinte ii transmite ce o se dea gi motivatia, dar dat fiind cd i-a cerut
sa ii permitd, o sA dea motivatia, solicitand se nu fie intrerupt.

DomnulArame lulian-Nicusor multume$te gi spune ca aqteapte.
Domnul Presedinte aduce la cunoqtinla ce, totodata, solicite completarea ordinii

de zi cu proiectul de hotdrdre privind <Aprobarea Planului de analiza gi acoperrre a
riscurilor de pe teritoriul judelului Galali>.

Face precizarea cd proiectul de hotarare are avizele comisiilor de specialitate.
Ulterior, afirmd ce in legeture cu retragerea celor doud proiecte de hoterari,

s-au intalnit organele tehnice ale Consiliului Judetean cu transportatorii. Consiliul
Judetean a incercat in acest act sd ementeze acte normatrve nationale, care
sunt obligatorii. T in motive obiective, nu se pot adapta

PRES
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imediat acestor cerinle. ln continuare, ptecizeazd'. ,,Ca atare, s-a hoterat sa se faca
nigte tratative, degi eu, din punctul meu de vedere, gtiu cd unde-i lege, nu-i tocmeale,
dar in cadrul zonelor de negociere posibile, repet: posibile, se va continua aceaste
discutie gi se va vedea formularea exacte a actelor normative; eu, unul, nu sunt om
de specialitate, avem specialigti in Consiliul Judetean, functionari de cariere, cale cu

asta se ocupe, sigur ca, la un moment dat, discutiile erau cam in genul introducerii
aerului conditionat; din ce gtiu eu, care este o normd nationale, in ce mesurd existe o

marjd de discutie sau nu, este foarte greu de spus. ln tot cazul, noi nu vrem nici se

lovim in drepturile caldtorilor, nici se ruinam transportatorii din zona care nu ar putea,
poate obiectiv, se se conformeze acestor norme. Deci, discutiile vor continua, dacd e
nevoie, facem o gedinla de indat6, rAmane o problema deschis5."

Domnul Arame lulian-Nicusor spune cd a inteles 9i multumegte.
Domnul Presedinte transmite: ,Sigur cd 9i dumneavoastre puteti participa la

aceste discutii, aportul tuturor consilierilor in aceaste privinte, care e de mare
importanld pentru locuitorii judelului, este binevenit. Deocamdate, dat fiind ce nu s-a
ajuns la un punct de vedere care sd Ile acceptabil, s-a amanat; ce gtiu eu, este ce o
lege trebuie aplicate. Sigur cd, deci Si dumneavoastrS, domnul consilier, dacd puteti

sd ve implicali, ince o data: sunteti binevenit!"
Domnul Stefan lon aflrm5 ce sunt la un punct unde dansul a f6cut o expunere

de motive privind initierea unui proiect de hoterare gi a primit un raspuns pentru care
nu este mullumit 9i ar vrea se le reaminteasca tuturor pensionarilor din sistemul
public de pensii, precum Si pensionarilor din celelalte sisteme proprii de pensii de
asigurdri de sen5tate, cd benellciaze de un total de gase celdtorii simple cu reducere
de 50% din tariful stabilit la transportul intern in comun, intre localita!: auto, naval 9i
feroviar

Domnul Presedinte spune cd a citit documentul acesta
Domnul Stefan lon doregte sa spune un lucru, precizand cd a stat de vorbd Si

cu domnul State, in Sedinta Comisiei numerul 4, nu toti transportatorii respecte
aceastd reducere. lar explicalia prin care operatorii beneficiaza de bani dupa o
anumitd perioada, nu este suflcienta. Crede ce beneficiarii acestui sistem public de
pensii trebuie se beneflcieze in totalitate de acest transport in comun gi se referd in
specral la cel auto, pentru cd marea lor majoritate vin la Galali pentru efectuarea unor
analize medicale, unor vizite la copii, g.a.m.d. ln continuare, transmite: ,,Deci, trebuie
se incercem ca la negocierea pe care o avem gi vA rog, eu particip, dace suntem
anuntati in momentul in care sunt aceste negocieri cu transportatorii, eu am sd
particrp, am se ridic aceaste problemd $i ii anunt pe aceasta cale pe toti pensionarii
din sistemul public de pensii cA beneficiaza de cele Sase celetorii simple cu reducere
de 50% Pentru cd in deplaserile pe care le-am avut in judetul Galali, aceaste
problemi mi-a fost ridicata in mod repetat. Deci, este o realitate gi ar trebui se fim
foarte atenli in momentul in care facem caietul de sarcini, facem regulament, trebuie
se instituim o anumita reguli foarte clar5 pe care transportatorii autorizati trebuie sa
$i o respecte."

Domnul ce tocmai de aceea s-a amanat, pentru ce sunt
ui, pe care transportatorii, in bloc,

16alitatea gedinlei.
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au cdutat sA le eludeze. 9i atunci, probabil ce discutia trebuie largitA, maruntitA,
domnii consilieri sunt rugati se participe cat mai activ pentru ce este o problema de
mare importante sociale, fare indoiala, $i din acest motiv, s-au scos, deocamdate, de
pe ordinea de zi.

Domnul Stefan lon spune se fie Si anuntati.
Domnul Tuicu Emil solicite domnului Pre$edinte se ia cuvantul.
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Tuicu Emil transmite: ,,Nu ar trebui se negociem, sd discutem cu

transportatorii un lucru care este prevezut expres de lege gi ve pot spune, sunt foarte
bine informat, orice fel de transportator de persoane este obligat se vind la Registrul
Auto pentru clasificare 9i obligatoriu: el trebuie se aibe aer conditionat Putem noi se
dem zece mii de hoterari, atata timp cat ajunge la Registrul Auto gi nu are aer
condilionat nu va face transport de persoane, pentru cd nu prime$te clasificarea. Al
doilea lucru; o informatie pe care o am gi o spun tuturor colegilor: se incearce
negocierea, tot de cetre transportatori, se nu mai plece din autogSri $i se plece de pe
diferite puncte pe care le au ei. Nu cred ce esle bine, pentru ca este singura
modalitate prin care noi, Consiliul Judetului, putem controla dace ei respecte traseele
aga cum le-au fost atribuite, conform licentelor. Altfel pleaca cand vor, la ce ore vor Si
nu fac transporturile care nu sunt la orele de varf, cum spun ei Deci, foarte mare
atenlie la aceaste negociere. Celalalt: cu aerul conditionat, nu avem ce negocia Va
multumesc "

Domnul Presedinte concluzioneazS: ,,Deci, eu am citat numai ca mostra
chestiunea cu aerul conditionat, unde ei au fost extrem de virulenti gi au constituit un
fel de bloc. Este gi problema ridicatd de domnul consilier care dupe parerea mea
este o incercare de inc5lcare a legii de cetre transportatori. Domnule, aia este o
facilitate, prevazute de lege, in favoarea cetdleanului care nu ar trebui sd intre in
disculie $i pe care ei nu o contestd, dar nu o aplica Deci, ea intr-un fel ar trebui
controlate Si monitorizate Si chiar gi chestiunea asta cu parcarea, de fapt, la
deszipezire, am avut probleme cu magini parcate aiurea. Deci, parcarea unor
mijloace de transport nu e un lucru de nimica, din pecate; este extrem de important
Sigur ca existd tot felul de presiuni din partea acestor transportatori, dar eu cred ci
noi suntem nigte oameni care am invetat se nu cedem la presiuni."

Face precizarea ce domnul Secretar a retinut aspectul semnalat.
ln continuare, supune la vot completarea ordinii de zi.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte intreabe dace sunt alte observalii cu privire la ordinea de zi

a$a cum a fost transmise la mape 9i publicata in presa locale
Nefiind alte observatii, supune la vot ordinea de ziin intregime:

'1. Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier pubtic ,udetean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport
ACSINTE ENE INTREPRINDERE INDIVIDUALA, pe traseul Liegti - Gatati
(Arcelor N4ittal);

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

realitatea gedinlei.

SEcRETARUL JUDETULUT,
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2. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean

de persoane prin curse regulale speciale pentru operatorul de transport SC

EUROVIP SRL, pe traseul Galati - $ivila;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa

3. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC

SARFADUAD SRL, pe traseulTecuci- Dragenegti (Bariere - Malu Alb):
lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

4. Organizarea parcului auto al Consiliului Judelului Galati 9i stabilirea
normativelor proprii privind consumul lunar de carburanli pentru mijloacele de
transport din dotare;

lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaqa
5. Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 20'14, a programului de

rentabilizare a activitetii economice 9i interirea disciplinei economico-
flnanciare, a obiectivelor 9i criteriilor de performante la S.C CONSPRoIECT
S.A. Galali;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa
6 Mandatarea reprezentantului Consiliului Judetului Galali in Adunarea

Generala a Actionarilor la S.C. ,,DRUMURI Sl PODURI' S A Galali, in
vederea desemnerii administratorului special pentru aceaste societate
comerciale,

lniliator: CornelHamza
7. Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor de pe teritoriul judetului

Galati;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

8. Constatarea incetarii detagarii d-lui Bocaneanu Emanoil Cetelin pe funclia
publicd de execulie de consilier in cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetului Gala,ti Si constatarea suspenddrii raportului de serviciu al
d-lui Bocdneanu Emanoil Catelin, Director executiv al Directiei Judetene de
Evidentd a Persoanelor Galali;

lnitiator: CornelHamza
I Modificarea Hotararii Consiliului Judetului Galali nr. 18/30.0'1.2014, privind

stabilirea unor masuriin vederea conducerii temporare a Direcliei Judetene de
EvidenF a Persoanelor Galati;

lnitiator: CornelHamza
1 0. Constatarea incetdrii Contractului de

managementul ComPlexului Muzeal
Galati;

l l.Numirea managerului interimar al

,,RAsvan AngheluF" Galati;

management nr.'\981 127.02.2013 penl(u
de $tiintele Naturii ,,Rasvan Anghelutd"

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Complexului Muzeal de $tiinlele Naturii

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
'12 Rapoarte, i bari, interpeldri, diverse.

Se aprobd cu 33 voturi ,,pentru".

,exprime realitatea gedinlei.
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Eliberarea
Se trec€ la punctul 1 din ordinea de z::
traseu pentru seruicii de transpod rutier public judelean

(Arcelor Miltal)
lnitiator: Nicolae gobrovici-Bacalbaga

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

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hot5rare in forma prezentatd.
Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru",

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Eliberurea licentei de traseu pentru servicii de transpott rutier public judetean

de pe e prin curse regulate speclate pentru operalorul de transpott SC
' 'EUROVIP SRI- pe tnseul Galati - Sivila

'i r'. lnitiator: Nicolae Dobrovici.Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabe dac5 sunt observalii cu privire la proiectul de

hotArare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hot6rare in forma prezentate.
Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru",

itr Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
transport rutier public jude.tean

SARFADUAD pe traseul
te pentru operatoral de transpo,t SC
- Drdgdnegti (Banerd - Malu Alb)
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalba$a

Domnul Presedinte intreaba dace sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentatia de fundamentare

Neflind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentatd
Se aprobd in unanimilate, cu 3i voturi ,,pentru"-
Domnul consilier judetean Buturca Octav a revenit in sali.

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Orgaoizarea parcului auto al ConS..iligtui Judetitii calali 9i stabilirea

normativelor propii privind consumul iiiiar de carburanti pentru mijtoacete de
. lranspo dotare

iliator: Nicolae Oobrovici-Bacalbasa
Domnul Presedinte informeaze ca la acest proiect existd doue amendamente li'il roage pe domnul director Cristea Constantin gi apoi pe domnul consilier judetean

lon $tefan sa prezinte amendamentele.
Domnul Cristea Consiantin a prezentat urmetorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotirare privind organizarea parcului auto al Consiliului
Juderului Galali 9i stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar de

(inreg la Consiliul Jfdelului Galati cu N 1939125.02.2014)

de per9gine iiiti'iurse regulate speciale pentru operatorul de trcnspott
AcstNiE ENE INTREPRINDERE iND|VIDIJALA, pe traseul Liesti - catati

I ins

RE9E

lae Dobrovici-Bdcal

realitatea qedinlei.
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Se modifice art. 2 astfel:

,,Se stabilesc normativele proprii privind consumul lunar de carburanti pentru
mijloacele de transport (autovehicule 9i ambarcatiuni) din dotarea Consiliului
Judetului Galati dupa cum urmeaze:

- 150 litri de carburant pentru fiecare autoturism, conform Anexei 1 ;- 350 liki de carburant pentru fiecare mijloc de transport (autoutilitare,
microbuze etc.), conform Anexei 2.'

Pentru o mai buna evidentiere a mijloacelor de transpo( aflate in parcul auto
al Consrliului Judetului Galati, se impune inlocuirea Anexei 2 cu alte doue anexe,
dupd cum urmeaze:

ANEXA 2

Nr.
Nr.

lnmatricular Calegoria Marca gitipul Coordonator
Consum

lunar
(litri)

1 GL.18.CJG Auloui itar6 N1 DACIA 1307 3s0
2 GL.32.CJG AulouU itara N1 FIAT DOBLO 350
3 GL,15.CJG Autoutilitara N1 FORO TMNS T 350

GL.16.CJG I\,{icrobuz IVECO DAILY 350
5 GL 096 Salupd 350

TOTAL = 1.750

ANEXA 3

Nr. Nr
Categorla Marca Sitipul (litri)

1 GL-O1.CJG Autovehicul M1G(de
teren)

VOLKSWAGEN
TOUAREG 0

2 GL-1O.WPJ Autovehicul LllG LAND ROVER 0
3 GL 24 CJG Autolurism M1 DAEWOO NUBIRA 0

GL,41,NUT AulovehiculLllG ARO 246 0
TOTAL = 0

l\4ijloacele de transport din Anexa 3, poziliile 1 9i 2, se modifica din mijloace de
transport in conservare in mijloace de transport de rezervd.

Semneaze Pregedintele Consiliului Judelului Galati, Nicolae Dobrovrci-
Bacalba$a).

Domnul Cristea Constantin aduce urmetoarele precizeri: ,,...se impune
inlocuirea Anexei 2 cu alte doua anexe, dupd cum urmeazd: prima anexa sunt cinci
autoturisme nominalizate, singura modificare faF de hotdrare este de 350 de litri in
loc de 750, iar in Anexa 3 s-au scos toate autoturismele, celelalte patru, care sunt in
rezerva $i in con cu con

nul pe domnul lon $tefan sd prezinte amendamentul

e realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Nicolae
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Domnul Stefan lon a prezentat umdtorul:

(AMENDAMENT
'1885121.02.2014

la proiectul de hotirere privind organizarea parcului auto al Consiliului
Judelului Galafi gi stabilirea normativelor proPrii privind consumul lunar de

carburanli pentru mijloacele de transport din dotare
(inregistrat la Consiliul Judetului Galali cu N.'1969125.022O14)

lvlod ifica rea
Art. 2 Astfel........ ....
- 350 litri de carburant pentru fiecare mijloc de transport (autoutilitare,

microbuze etc.) conform Anexei 2
- '100 litri pe luna la galupa
Dala 25.02.2014 Semneaza: Consilieriudetean, $tefan lon>.
Domnul Stefan lon spune; ,,Vad ce ne-am gandit amendoi la ceea ce s-a

intAmplat la aceast5 hotirare gi vreau se remarc faptul ce s-a modificat, pentru ce la
Anexa 2 parcul comun avea 750 de litri pe lund, adica fiecare ma$ine de acolo
consuma 4500 de lei lunar, adicd 45 de milioane pe lund, 9i cred ce i-am demonstrat
domnului director Cristea ce aceste maqini trebuiau se plece zi de zi la Bucure9ti, se

9i intorceau, 9i nu terminau carburantul. Trebuie se fim foarte, foarte atenli cu
consumul, de altfel este Si o hotdrare a Cu(ii de Conturi pentru un consum
nereglementat gi cred cd trebuie sA respectam legislalia in vigoare $i, eu 'in

continuare cred ca acest amendament nu este sullcient de bine facut gi cer, pentru
cd vid cd s-a revenil la ceea ce am propus la 350 de litri de carburant pentru cele din
parcul comun, dar cer ca galupa se nu aibd 350 de litri pe lune, pentru ce nu are cum
sa consume acest carburant 9i si aiba 100 de litri/lund, adice 1,2 tone/an. Este o
singur5 galupd, nu cred ca avem atat de multe deplaseri, de altfel nu este nicio
galupa foarte mare $i cred cd ar trebui s6 fim foarte atenti cu cheltuirea banului
public Deci, consider ca amendamentul dumneavoastrd trebuie rectificat Si la
galupe, la pozitia 5, parcul comun sd nu aibe 350 de litri/lun6, ci sd aiba 100 de
litri/lun5 aceaste galupe. Deci, 1,2 tone pentru trei-patru luni cat se poate deplasa
aceasta galupe pe Dunare sau unde este scoase cred ce este sullcient Ve
multumesc."

Domnul Presedinte anunle ce in calitate de iniliator acceptd amendamentul
prezentat de domnul director Cristea Constantin. ln continuare, afirmd: ,,Haideli se va
prezrnt cateva date, apropo de consumul de carburant. Consumul de carburant in
cadrul consiliilor judetene, Si sunt celiva jurigti intre dumneavoastre, este de fapt
organizat prinlr-o serie intreagd de acte juridice contradictorii care fac ca maioritatea
consiliilor judetene, ca m-am informat exact cum se descurce oamenii, se o faca prin

tot felul de hai se zic: inginerii financiare Eu, unul, n-am niciun fel de chef sa fiu la

mana nimenui Si, ca atare, eu nu accept ideea de inginerie financiara, chiar dace
lucrurile sunt in zona cenugie qi nu sunt o incelcare. Modul in care s-a calculat in
Consiliul Judelean a fost controlat peste zece ani de zile, real controlat, de Curtea de
Conturi, care a d re de une pe acest punct speciflc. La ultimul control,

exprimi realitatea gediniei.

PRES SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pugca$

il\
- \\il

olae Dob
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Curtea de Conturi, care a avut o noua alcetuire sub aspectul uman a celor care
verificau, a luat gi a pus in aplicare o alte acceptie. Chestiunea asta, intre cadrele
tehnice de la noi Si cei de la Curtea de Conturi, a generat disculii de lunge durate,
care sigur vor face obiectul unui proces, este, dupe parerea mea, un viciu de
reglementare; m-am adresat gi legislatorilor din judetul Galali, de toate culorile, $i
colegului de la Vrancea, care reprezintd Asocialia Consiliilor Judetene, pentru o
modificare de legislatie Pentru ce, de exemplu, 150 de litri pentru o magine,
inseamni ca nu te poli duce la Bucure$ti decat o data qi jumetate, te duci pand la
Bucure$ti, te intorci, data viitoare cand te intorci, te opregti pe |a..."

Domnul Stefan lon ilintreabe pe domnul Pregedinte cat consumd
Do_tr!-U-LercSCd]!-le concluzioneaza cd 150 de litri. dansul in judel nu consuma

.. gi spune cd doreste sa lermine ce are de spus.
Domnul Stefan lon intervrne gi afirme cd domnul Pregedinte are Skoda Octavia

gi are acelagi motor cu care circula gi dumnealui, precizand c6, cu un plin face doue
drumuri de Bucureqti Si mai ii remane, precizend ca in jur de 5,5-6% - acesta este
consumul.

Domnul Presedinte concluzioneaze ce $tie de la unii care nu mint. $tie de la
goferul dansului care e un om foarte serlos. in continuare, allrmd: ,,Eu, unul, o sd me
duc cu utilitara la Parlament, cand ma cheame, ci mie nu-mi cad... chiar mie'imi
place migtoceria asta; o se intru in Parlament cu magina utilitard, ce nu-mi cad
galoanele, ca galoanele mele sunt de afte nature decat cred unii 9i in niciun caz nu
lin de aceasta calitate de Pregedinte de CJ Ce vreau eu se spun: cand am venit la
conducerea Consiliului Judetean, una din chestiunile care... primele chestiuni pe care
le-am fecut a fost sa scot din atribuirea de automobile Ia diverse persoane un numar
de automobile gi, in primul an, existe cifrd oficiale, am redus consumul de carburant
cu 30%, cu 30%; gi am luat patru automobile gi le-am dat in comodat, deci, practic
le-am instrdinat cu formele legale posibile la diverse UAT-uri din judet. ln acelagi
timp, fiind de foarte buna intenlie, este clar, ce cel putin la solicitdrile care vin: se te
prezrnti imediat la nu gtiu ce minister, la Parlament, g.a.m.d., ceea ce nu e nicio
pldcere, ce nimenui nu-i place se stea in... gi sa face pe jolly joker-ul intre Bucuregti
Sr Galali, dar dace nu te duci acolo gi nu te zbati, nu obtii nimic. Asta-i... domnule,
deci, marea, marea nedreptate gi marea nebunie este Anexa f. in ceea ce privegte
Anexa 2, aici srgur ca n-ag putea spune exact cat e nevoie pentru a folosi; de ara, gi
mie mi s-a perut 750: excesiv; am cdutat: 350. Dacd se va dovedi cA acegti 3SO nu
sunt suficienti pentru o activitate perfect justificate; deci, de exemplu, domnul inginer
Ndvadaru a umblat ca nebunu'in perioada asta de deszepezire gi chiar gi inainte pe
drumuri, cd dac5^nu vezi, te fur6, domnule. Deci, trebuie sd vezi tot timpul ce se
lucreazd gi cum. ln ce mesurd aceste cifre corespund nevoilor, eu unul nu pot sd o
spun, dar, de aia, am coborat gtacheta gi dacd se va demonstra, obiectiv gi
verificabil, ce aceste cantiteti nu corespund, c6 Anexa 2, aicea putem noi se
corectem, vom corecta, dar in cunogtinld de cauza Si gtiind exact de ce corectdm in

me realitatea qedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

:]ffi-
Nicolae Dob

nevoie: ce vin chinezii, g.a.g.d. sunt tot felul de obligatii pe care nu le privesc cu
mare plScere, dat cayq Dutfrczeu Stiqgum vor fi, ce acuma iate o se vine peste o
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lunS jumatate $eful partidului, deci, al mai important om din Wuhan, care inseamne

un oiag cu zece milioane de locuitori, in plina dezvoltare, unul din centrele cele mai

dinamice economice ale Chinei, 9i care vin interesati de zona industriala, de aia

m-am zbetut gi pentru Pechea, unde exista o posibilitate de implementare a unei

zone industriale $i domnul consilier mi-a discutat, am discutat impreune despre
posibilitatea largirii zonelor industriale ale Tecuciului, fosta unitate militara, domnule,

trebuie sa fim pregetili. Dar inci o data, chestiunea alocerii nu inseamne cd tot ce

aloci Si folosegti; iar tot ce foloseSti, in mod normal, trebuie sd fie controlabil 9i

controlat. Cat rahat s-a versat peste mine pentru faptul.. pe diverse bloguri 9i in tot
felul de fituici, pentru faptul ce am redus cu 30%, in primul an' consumul de benzina

al Consiliului Judetean, nu va inchipuili, 9i ce rezistenF am intampinat Deci' in
spiritul acestei legi s-au facut destul de multe lucruri, problema este ce nu trebuie sa

fim bloca,tiin indeptinirea sarcinilor noastre de serviciu de cdtre o legislatie restnctive.

La punctul 1, dupa pererea mea, este o anomalie 9r am 9i intervenit pe cei legale Eu,

unul, sa fac inginerii, nu fac, ca eu gtiu ce inseamnd sA fii la mana unuia 9i a altuia,

Ssta este un gir infinit de compromisuri la care nu sunt dispus se merg. O se ma

distrez foarte tare cand o sd intru cu utilitara in curtea Parlamentului; goferului meu

i-a iegit ochii din cap: <cum o se faceli, domnule doctor, chestia asta?)) Uite aga o si
o fac."

Domnul Stefan lon spune se se ducd cu Dacia 1307...
Domnul Presedinte precizeaze ca e utilitara bun5.
Domnul Arame lulian-Nicusor, adresandu-se domnului Presedinte, spune ca

poate este cazul se se treace la ordinea de zi giil roagd frumos sa facd acest lucru.

Domnul Presedinte intervine: ,,Dar eu gtiu cd vremurile dumneavoastrd cand
feceati ordine, cdlcand legea, au trecut. Acuma ne supunem Regulamentului $i, va

rog foarte mult, pSrerile se vi le lineli la dumneavoastrd. Stilul asta: Boc ai bdielii, aici
nu 1in Ve mutumesc. Lasa!, ati condus tara gi ati nenorocit-o."

Domnul Arama lulian-Nicusor, adresendu-se domnului Pre$edinte, spune ce o
se mai intervine. ,,Multumesc frumos pentru remarca de deosebit respect pe care ali
fecut-o."

Domnul Presedinte ii transmite ca poate interveni Ia modul politicos. A raspuns
domnului consilier gi raspunde cat crede, cui crede 9i in limita Regulamentului

Domnul zaharia Euqen, adresandu-se domnului Presedinte, spune ce are o
rugdminte.

Domnul Stefan lon intreabe dace domnul Pregedinte accepti amendamentul
densului.

Domnul Presedinte respunde ca nu, pentru ca vrea ca sd vade oricum este

cu ochii pe aceaste barc6...
Domnul Stefan lon intervine gi intreabe de acela cu 350. Mecar jum;tate
Domnul Presedinte respunde ce aceastd barca n-a fost folositd, deci practic se

accepte fera ..

Domnul Stefan lon spune ca tacit, a$a.
Domnul Presedinte raspunde ce tacit.
Domnul Stefan lon spune ca a

realitatoa gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pu9cag9,!
\r'i

Dobrovic

---"nJ f !,!, \,,l-/
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Domnul Presedinte concluzioneaze ce gtie ce e barca aceasta, deci in niciun
caz ..

Domnul Arame lulian-Nicusor intervine 9i spune ce domnul Pre$edinte este cu

ochii exact la ce nu trebuie, dar asta este.
Domnut Presedinte ii transmite ce punctul dumnealui de vedere nu il

intereseaza sub niciun aspect. lar cand este formulat in afara formelor procedurale, il
deranjeaze

Domnul Arame lulian-Nicusor mullumegte frumos.
Domnul Presedinte anunF ca se trece la punctul trei din ordinea de zi 9i apoi

rectiflca, spunand ce a trecut de acest punct de pe ordinea de zi
Domnul Arame lulian-Nicusor spune se il lase incet, c6-$i pierde ...
Domnul Zaharia Euqen solicitS domnului Pregedinte sa ia cuvantul.
Domnul Presedinte da cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Zaharia Euoen concluzioneaza ce dansul crede ce, intr-adever,

legislatia prevede cd stabilirea cantitatilor de combustibil sunt facute de cetre
Consiliul Judetean gi e corect se fie aga, pentru ce e vorba de descentralizare ,Ceea
ce vreau se ve spun eu astdzi o sd treacd a9a hoterarea. Eu cred ce gi in legeturd cu
Anexa 1 gi in legdtura cu Anexa 2, modul in care ni s-a propus, 9i de aceea 9i
dumneavostra aveti un dubiu, si vd dau un exemplu, dace aveti o delegatie 9i o sd

mergeti cu magina, dau un exemplu: nu $tiu, in Franta, o se vedeli ce nu aveli cum
sd ve incadrati in ceea ce este scris aicea. Eu cred ce ar fi trebuit facut acest
consum altfel: exista, stabilit de dumneavoastre gi aprobat de Consiliul Judelean, un

anumit numar de kilometri, care se va parcurge cu fiecare maSind in interiorul
oragului, iar toate deplaserile in exteriorul oragului se fac in baza foii de parcurs a
distantei dintre Galati gi BucureSti, semnetura unde a ajuns 9i unde s-a intors 9i
existS normativ, din cate Stiu eu, 7,5 un consum mediu care se stabileste exterior cu

interior, pe fiecare tip de maqine. $i, atunci, dace se aprobe a9a o hotirare, atunci
are raspunderea directorul, care se ocupa de problema aceasta, sd fina o eviden,td

foarte clare a ce este transport exterior cu delegatie, cu tot ce trebuie, iar la
transportul interior, ce probabil ce aicea a vrut Guvernul sa face o economie, ce nu
gtiu cine mai face gi altceva in timpul programului; pentru aceasta: stabilit un anumit
numdr de kilometri, gtim cat este consumul gi in felul aceasta am sc5pa de aceaste
pedeapse Bine, acuma suntem de acord, mergem a$a, dar cred ce pentru viitor
modul de gandire al calculului acesta ar trebui revazut. Va multumesc."

Domnul Presedinte informeaze: ,,$titi: modul de gandire e important al Cu4ii de
Conturi. Deci, Curtea de Conturi a schimbat exact modul de gandire pe care l-a
aplicat zece ani, victime au cezut colegii mei de la Patrimoniu, care au mers pe ce au

stabilit ei cu, Curtea de Conturi, sigur c6. ."
Domnul Zaharia Euoen, adresandu-se domnului Pregedinte, spune c6, ii pare

rau, acolo nu exista o hoterare. ,,Eu m-am uitat in ce au spus Curtea de Conturi. Nu
vd supdrati, nu s-a venit cu rare in Consiliul Local se spund ce gr cat Au
aprecrat dumnealor, au spus 96: pot aga, pot aga, conform unor normative, ceva care
intre timp s-a abrogat, I a.md. Deci, Curtea de Conturi n-a spus ce dace am fl avut o
hoterare gi am fi pus-o in aglicare, ar fi fost gregita. Nu. Nu a existat hotararea."

oxprimS roalitatoa gedintei.

Nicolae

SECRETARUL JUDETULUI,
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Domnul Presedinte comunica faptul ca o lund de zile a adunat toti factorii
responsabili pe plan juridic, tehnic, 9.a m.d. Si a intors aceasta chestiune legata de
Curtea de Conturi in dreapta gi in stanga. Tn continuare, afirme: ,,$i, de fapt, normal
ar fi trebuit se ne adunem cu, Curtea de Conturi si se avem o discutie: domnule, ce
acceptati Si ce nu acceptati? Numai ce, Curtea de Conturi nu este dispusa si dea
solutir gi se negocieze solulii. E un joc oarecum incorect, din punctul meu de vedere,
gi eu sunt foarte atent sd nu devin eu gi colegii mei drn Consiliu responsabili, di de
platesc oalele sparte a unei legislatii imperfecte " in continuare, de cuvantul domnului
consilier judetean AramA lulian-Nicu$or.

Domnul Arame lulian-Nicusor spune: ,,Eu mullumesc cA mi-ati dat dreptul la

cuvant, dar intreb Si eu: inseamnd cd dumneavoastre la PSD, unde hotdrali tot ce
inseamne cheltuieli 9i venituri, nu vd inlelegeli?"

Domnul Presedinte intreabe la ce. ,,Deci, provocdrile dumneavoastrd, care vor
se fie o glume, de fapt sunt o obreznicie sub o forme de provocare Ceea ce, eu la
provoceri gi la alte asemenea, n-aS spune golenii, cd nu-mi permit, nu reactionez gi

me fac ca n-am auzit."
Domnul Arame lulian-Nicusor spune cA e bine ci n-a
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hoterare cu amendament.
Se aprobd cu 28 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrive" 9i 6 ,,ablineri"

(Aramd lulian-Nicugor, Butunoi Adrian-Liviu, Cefuean Anghel costel, Potec
Nicolae Petrigor, $tefan lon gi Zamfir Aurel).

Domnul Presedinte anunte cd se trece la punctul 4 din ordinea de zi, dar apoi
rectific5, spunand ce a trecut de acest punct de pe ordinea de zi.

Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Ap gi.gheltuieli pe anul2014, a programului de

omice gi inae|irca disciplinei economico-
financiare, a obiectivelor gi cdteiilor * partomanld la S.C. CONSPROIECT

:. .,t:" €l',i{lator: 
N:iotae Dobrovici-Bacarbasa

Domnul iresedinie informeazd ci la icest proiect de hoterare existe un
amendament formulat de doamna Vicepre$edinte Tania-luliana Bogdan gi o roaga
sd- prezinte

Doamna Boqdan Tanra-luliana a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotirare privind aprobarea bugetului de venitu gi cheltuieli pe
anul20'14, a programului de rentabilizare a activitalii economice gi intarirea

disciplinei economico-financiare, a obiectivelor gi criteriilor de performanli la
S.C. CONSPROIECT S.A. Galali

(inregistrat la Consihul Judetului Galali, Direclia Economie 9i Finanle cu nr
1997126.O2.2O14)

in conformitate cu art 48 din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014 Sl
a art I alin (2), (3) $i (a) din Ordonantg nr. 26/ 2013 privind intirirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici _F-6are statul sau unitetile administrativ{eritoriale sunt

rextf li exprime realitatea $edintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pugca$



Sedinla din 26 februarie 20,14
Pag. nr. 14

actionari un ci ori majoritari sau delin direct ori indirect o participatie majoritara, propLtnem
mod fica.ea in consecinte a anexelor 1 Si 3 astfel:

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI $I CHELTUIELI PE ANUL 20,I4
-lei -

Nr.
crt. lndicatori Nr.

rd.

BVC
realizat

2013

Prevederi an
2014

0 ,| 2 3 4
t. VENITURI TOTALE, din care:

(rd.02+rd.03+rd.04)
01 1.676.070 1.508.463

1 Venituri din exploatare total, din care: 02 1.023.892 1 128.365
2. Venituri financiare 03 4A 96
3 Venituri extraordinare 04 652.130 380.002

CHELTUIELI TOTALE, din care:
(rd.06+rd.20+rd.21) 05 1.676.030 1.507.463

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 06 1.676.030 '1 507 463
a) Cheltuieli cu personalul, din care: 07 1.172 529 1.2041A7

- sa arii brute 08 885.419 909 325
- conkibutie asigurari $i protectie sociale 09 287.110 294.862

b) CheltuieI materii prime 9i materiale, energie,
apa 10 55.357 61.325

c) Cheltuieli privind amortizarea 11 12 205 12.205
d) Cheltuieli de protocol 12 0 0
e) Cheltuieli de reclame gi publicitate 13 1.402 1 500
0 Chelluiel sponsonzare 14 0 0
q) Tichete de mase 15 0 0
i) Alte cheltuieli cu prest. executate de terti '16 434.537 228.246

grupa 61 (reparatii, chirii, asigur,ri, studii) 17 24 028 72 400
grupa 62
(depl.telecom,servi.bancare,servi.exec terti) 18 '196 403 50 301
amenzi, penalitati, alte cheltuieli 19 214.106 105 945

2. Cheltuieli financiare 20 0 0
3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0

t REZULTAT BRUT . (proq/pierdere) 22 40 1000
tv. ACOPERIREA PIERDE(ILOR ANI

PRECEDENTA i, 23 0 0

PRE9

Nicolae Dobr

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JIJDETULUI,

PaulPu€ca9
\

. \\-
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Nr.
crt. lndicatori Nr.

rd.

BVC
realizat
2013

Prevederi an
2014

0
,| 2 3 4

IMPOZIT PE PROFIT 24 0 0

PROFITUL DE REPARTIZAT
din care: 25 0 0

a) Rezerve leoale 26 0 0

b) Acoperirea pierderilor 27 0 0

c) Alte rezerve aferente facilitalilor fiscale la

imoozitul De oroflt 28 0 0

d) Partrciparea salariatilor la proflt 0 0

e) Dividende 30 0 0

0 Surse prop.ii de finantare 3'1 0 0

v . SURSE DE FINANTARE INVESTITII 32 0 0

1 Surse proprii 0 0

2 Alte surse de finantare (repartizate drn an

Drecedenti) 34 0 0

vl CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 35 0 0

1 lnvestitii 36 0 0

2 Rambursari rate leasinq 37 0 0

tx. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Veniiuritotale
1676.070 1.508 463

2 Costuri aferente volumului de actNitate 40
1.676.030 1.507 463

3 Numer efectiv de salariati personal 41 40 4A

4 Nr mediu de salariali 42 40 40

5 Fond de salarii, din carei 43 1 .037 427 1 019 325

a) fondul de salarii aferent posturi blocate 44 0 0

b) fond salarii director qeneral 45 0 0

c) fond salarii aferent personalului angajat cu

contract individual de munca 885 419 909 325

d) fond salariiAGA, CA, CENZORI 47 152.008 '110 000

e) fond salarii contracte civile 0 0

6 Castiqul mediu lunar pe salanat 49 2.161,31 2123,59
7 Productivitatea muncii pe total personal

mediu 50 25.597 ,30 28.209, 13

.Exprimd realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

/")

Paul Pufcag

l\\- \\!=t-_
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Anexa nr.3

OBIECTIVE 9I CRITERII DE PERFORMANTA

OBIECTIVE:

1 Evotulia volumului de activitate (cifra de afaceri, volumul activitiliide proiectare);

2. Evolutia rezultatelor flnanciare din activitatea de exploatare (creiterea profltului'

diminuarea pierderilor, diminuarea creanlelor 9i a nivelului datorlilo0l

3 Evolulia indicatorilor de flux financiar;

4. Evolulia gradului de realizare a investitiilor din surse proprii.

Nr.
Crt. Criterii de performanla

Cuantilicare Coeficient
Pondere

1 Rata profitului brut 2,O0% 0.05

2 Productivitatea muncii lvlentinerea produclivititii muncii intr-un
procent superior indicelui de realizare a
salariului mediu.
Menlinerea productivit,lir muncii de la
6,34 mii.lei/salariavan la 6,99 mii.lei/
salariaUan

0,25

3 Perioada de
rambursare a datoriilor

Reducerea obligatiilor restante cu 41 550
lei/luna o,25

4. Peioada de
recuperare a
cleantelor

Reducerea creanlelor cu 29.160 lei/lun; 0,25

5 Calitatea proiectelor
executate

Valoarea proiectelor remediate nu
trebuie sa depeseasc; 1% din valoarea
totale a proiectelor realizate intr-un an

0,20

TOTAL
1,00

SemneazS: Vicepregedinte Tania luliana Bogdan; director executiv Lucean
l\y'ihalceaD.

Doamna Boodan Tania-luliana informeaze ce din dezbaterile in Comisia de

Buget-Finante a reie$it necesitatea introducerii acestui amendament, care este
intocmit in conformitate cu articolul 48 din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe

anul2014 Si a articolului I alineatele (2), (3) 9i (4) din Ordonan,ta nr 2612013 privind
intdrirea disciplinei financiare. Este vorba despre faptul ca legiuitorul permite, avAnd
in vedere ca nu existd profit pe anul 2013, ca societatea sd-9i diminueze pe 2014
venitul total cu pana la 10%, deci rcaliza'ea sd fie de in jur de 90%. De asemenea,
legiuitorul permite Si salariale, de aceea apar cregteri salariale de la

1.172.529 la 1.204.187 . foarte mice dar este o cregtere, in schimb, apar
diminudri de cheltuieli in ea ce cheltuieli de functionare - aceasta cu

9E

rimi realitatea Sedin!ei.
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privire la modificarea Anexei 1. La Anexa 3, la punctul 2, s-au menlionat cifrele care
trebuiau scrise acolo Si anume menlinerea productivitetii muncii de la 6,34
mii lei/salariavan la 6,99 mii.lei/salariavan, acestea sunt modificerile care sunt aduse
prin amendament. in continuare, intreabd dace mai sunt Si alte intreberi legate de
buget, domnul director Simbanu este aici, doamna Pre$edinte a Comisiei de Buget-
Finante le stau la dispozifie. ,Eu am aplicat strict ceea ce mi s-a comunicat cd trebuie
modificat, incat acest buget sa respundd nevoilor societdtii gi sA creeze conditii ca ea
se fie performante pe anul 20'14, bineinleles, qi cu sprijinul aclionarului majoritar care
este Consiliul Judetului "

Domnul Presedinte intervine: ,Existe un Raport, pe care eu am rugat se fie
multiplicat Si dat tuturor consilierilor, fecut de un expert, pentru toate cele trei societdti
ale noastre, care toate au probleme gi care, de fapt, recomandd insolventa Pentru o
societate la care un expert, pletit de noi, recomanda insolventa, eu sunt net impotriva
prevederii de a cregte cheltuielile salariale. $i ag vrea ca domnul director, care are un
venit de o sute de milioane impozabil, sa-mi explice Si mie cum e cu cre$terile
salariale, pentru ce eu, pand acuma, n-am auzit de acest lucru, acum imi picd gi mie
fisa." in continuare, da, mai intei, cuvantul domnului director al S.C. CONSPROIECT
S.A, deoarece este in sala

Domnul Arama lulian-Nicusor multume$te frumos.
Domnul Presedinte ii adreseaza domnului director intrebarea: ce inseamne

cregterile salariale?
Domnul Simbanu lonicd, adresandu-se domnului Pregedinte, doregte sA ise

permitd se ii respunde la cele doua intreberi. ,,Cre9terea salariald pentru salariatii
societeli este de doar 2,7o/o, este in limitele legale, avand in vedere cd anul 2013 a
fost incheiat pe profit. Legea imi permite se fac aceaste majorare, avand in vedere
ce salariatii societalii au lucrat patru ani de zile cu o reducere de 25% a salariilor
Referitor la salariul meu, ve aduc la cunogtinte cA eu nu sunt salariatul societdtii, am
o indemnizafie ca administrator unic, sunt pl6tit in baza unor criterii de performante $i
AGA societatii mi-a limitat rezultatul financiar la 30% pentru anul 2013. Deci, acea
indemnizafie de 9000 de lei, inseamne 2700 de lei. Va multumesc "

Domnul Presedinte dA cuvantul domnului consilier judetean Celuean Anghel
Costel.

Domnul Caluean Anohel Costel spune: ,,Domnule Pregedinte, vA multumesc
penku lumina care ati facut-o. Noi la Comisii ne-am intrebat 9i domnul Pregedinte
vizavi de gradul de salarizare de la aceaste societate, motiv pentru care a$ vrea se
adresez o rugdminte gi domnului director: sunteti invitati la Comisii, suntem in situatia
de a aviza nigte proiecte gi nu avem cu cine discuta La Comisie, vizavi de proiectul
dumneavoastre, ne uitam consilierii unul la celdlalt $i ne puneam intreberi singuri $i
...s4 ne respundem."

Domnul Presedinte intervine gi spune ce la Comisie trebuia se vine gi cineva drn
partea CONSPROIECT-ului, dupa cum crede dumnealui.

Domnul Simbanu lonice spune ce la toate Comisiile...
Domnul Presedinte constatd ca a venit Siintreaba de ce nu au pus intreberi.

mI realitatea $edint6i.

PRES SECRETARUL JUDETULUI,

lae Dobrovici Paul Pulcas
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fru :fl["fl1li;::.ff1"#,;"!l!33311?;xli]ltff'J3
sE rand, vA felicit ce doi dintre consilierii grupuluino partidul dumneavoastre, e un lucru bun, pentru
dumneavoastra?"

Domnul Presedinte spune ce nu gtia, dar se bucur6.
Domnul Arame lulian-Nicusor fl felicite.
Dqmnul Presedinte spune: ,,Ti felicit gi eu cd in sfargit orice om poate evolua

cerebral gi ise poate lumina mintea."
Domnu.l Arame lulian-Nicusor continue: ,,$i al doilea lucru, vreau sa va spun un

srgur lucru: imi amintesc, acum un an de zile, dumneavoastrd, in fata noastrd, da?
i9!i -pJg"l.rt 

dorinta de... prin faptut cd am realizat un aport de capital ta
CONSPROIECT, mi-ati spus un an de zile ca se vad cd aceasti socielate este pe
plu s. "

AOrulfercSedble spune ca nu. DRUMURT St pODURt _ asta a spus_o.

. Domnul Aramd lulian-Nicusor concluzioneaze ca, intampletor, aceasta
societate este pe minus.

Domnul Presedinte doregte s6 ise dea voie. Asta a spus_o...

_ 
Do.mnul Arame lulian-Nicusor intervine: ,Nu, dati_mi voie mie sd_mi duc

cuvantul pana la capiit, dace sunteti un om de bun simt.,,
Domnul Presedinte ptecizeaze-. ,,Nu, dar ali spus un lucru inexact in ce ma

privegte Am spus un an de zile Ia DRUMURI $l PODURI gi rdmene valabil.,'

^_ ggglgl+el4flfiarFN,]lusqr rdspunde ca nu, a spus CONSPROTECT 9iDRUMURI $l PODURI Atentie, in...
Domnul Presedinte afirmA ce oricum, dacd CONSPROIECT crede ce va mai

primi un ban semnat de dansul, din banii publici, atuncea igiface iluzii.

_ Domnul Arame Iulian-Nicusor spune: ,,Domnule pregedinte, in criteriile de
performante, la ideea de a obtine profit este O,O5%. Uita{i-vd 9i dumneavoastra, ce_i
semnat proiectul de dumneavoastre, domnule, este ruginos, deci...,,

Doamna Sandu Viorica solicitd domnului presedinle sd ia cuvantul
Domnul Arame lulian-Nicusor continua: ,,...inclusiv, inclusiv ideea de societate

comerciald, este gandite pentru a obtine un proflt de 1%.,,
Domnul Presedinte ii transmite ce parerea dansului despre CONSPROIECT o

Stie.
Domnul Aramd lulian-Nicusor afirm5 cA o gtie, dar se o demonstreze. ,,lar dacd

vreli se ve mai spun ceva, eu pot se vA spun: domnule presedinte, remaneti un om
integru, cum vA gtiu eu, cum vd gtiu eu, nu md faceli si vd numesc in urmatoarea$ elean papagal $i ve. spun papagal_Saghian. Daca vreti,d gld, ceea ce spun eu

concluzioneaze c6 aport de capital la CONSPROIECT,
dansul, personal, nu va semna niciodate, in momentul de fatd. ln continuare,
intreabd dacd e un raspuns, nu?

. _Do?mna Sandu Viorica doreste se ise dea voie se facd gi dansa nigte
clarificeri.

$edintci.ds in preze

SECRETARUL JUDETULUI,
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Domnul Arame lulian-Nicusor intervine: ,,Deci, demonstrati-mi ca ceea ce spun
eu papagal-Saghian, e fals. Multumesc."

Doamna Sandu Viorica roagA pe domnul Pregedinte sA nu respunde la
provocdri. ln continuare, dore$te sd ise dea voie se face gi dansa nigte clarificari Din

documentele prezentate de societate in Sedinla de Comisie, rezultd clar ca
societatea CONSPROIECT a inregistrat profit in anul 20'13, ca urmare, Legea
bugetului pe 2014 dd posibilitatea acelor societeti se-gi creasca fondul de salarii
'intr-un anumit procent, cu rata inflatiei. Deci, societatea a respectat reglementarile
legale...

Domnul Butunoiu Dorin intreaba dace nu este pe minus.
Doamna Sandu Viorica respunde cd nu este pe minus, are profit. inregistreazd

profit. ...Altceva crede ci a vrut sa spund domnul consilier, vizavi de venituri, dar ei

au inregistrat profit.
Domnul Cristovici Viorel solicitd domnului Preqedinte se ia cuvantul.
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Cristovici Viorel, adresandu-se domnului PreSedinte, spune ce domnul

Simbanu, domnul director, a venit la Comisia numdrul 2, au purtat o discutie
impreund cu Pregedintele Comisiei, domnul Gogoncea, l-au invitat pe data de patru
se le prezinte problemele de la CONSPROIECT. in continuare, afirmd: ,,Cred ca
discutiile aceastea sunt gi paguboase, dace noi dorim ca orice societate de a

noastre, din subordinea noastra, a Consiliului, s-o ducem spre insolventa, s-o facem
acum, pentru ce eu 9tiu, din discutiile purtate cu domnul Simbanu, cA acolo,
dumnealor, au probleme $i probleme mari pentru ca a9a le-au mogtenit Si dace noi
nu facem ceva, nu ne aplecem asupra problemelor pe care dumnealor le au. Un
exemplu: au de 10-'12 ani computerele acelea, calculatoarele care, pur gi srmplu, nu
mal sunt competitive. Acolo, sd nu uitem, sunt patruzeci de angaja! care sunt
specialigti gi sunt de marcd. Nu putem sa ne gandim la o retributie gi s5-i tinem cu un
salariu, cum spunea gidoamna Viorica, mecar se le merim cu gradul de inflatie. Deci,
eu zic, intai sd facem o analizd, pertinenta, cu conducerea de la CONSPROIECT,
vorbesc numai de CONSPROIECT, qi pe urmd sa luam o hotarare, dar in cunoqtinte
de cauzi. Ve multumesc "

Domnul Presedinte transmite: ,,Deci, la un moment dat era un banc cu pddurarii,
ce gi cu padurea-i o probleme, ce li se taie complet salariul gi padurarii s-au ridicat,
au multumit gi au zis aducem 9i de acasd, numai lesati-ne se intrdm in pedure Ei, la
un moment dat, aceaste intreprindere, creata de domnul Gogoncea gi care a fost
perfect ganditA 9i care a funclionat foarte bine 9i printr-o serie intreage de conjuncturi
globale, fere indoiala cd 9i printr-o serie intreaga de conjuncturi globale, dar Si prin
vini omenesti ca 9i la DRUIVIURI $l PODURI clare, era o intreprindere care stetea in
spatiile Consiliului Judelean fArd sd pleteasce gi care lucra cu aparaturd performanta
proiecte personale gi gtim cu totii chestia asta. Acum, marea mea problemA, marea
mea probleme este cd se pare ce domnul Simbanu este totugi un om care a oblinut
rezultate. in ce mdsurd aceste rezuttate .. dar am avut cateva experiente total
negative, personal, eu zbetandu-md sa ridic aceastd societate 9i poate cd a$a s-a
nimerit, cd a fost un ghinion, dar iniliativele mele de a le da nigte proiecte, fo4andu-l

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

.:-ts

Textul



Si pe domnul Hamza in sensul esta, au lovit puternic in problemele Consiliului
Jud€tean, inclusiv in deszepezire gi era sd o incurcem cu tolii din cauza asta, a$a
incat mie imi e foarte greu se me pronunt gi sunt extrem de atent, de aia, aicea sunt
marile mele probleme in care eu ince nu m-am lemurit, se nu distrug o intreprindere
de a noastra care poate ar avea un potenlial - DRUMURI $l pODURl, eu personal
cred ca nu mai are niciun potenlial - dar, aicea ince nu m-am hotdrat, dar incd o
dat6, eu unul cand aud de cregteri de salarii, la o intreprindere unde un expert
vorbegte de insolvente, mie imi cregte lensiunea. poate ce n-am o viziune moderne,
dar eu sunt de mod5 veche. Nu mi se pare normal, dupe ce ai funclionat cum ai
funclionat 9i gtim foarte bine parabola pddurarului, sd vrei se gi cregti leafa dupd ce
incd n-ai scos intreprinderea din mocirla in care a ajuns. Aga vdd eu, poate gregesc.,'

Doamna Boodan Tania-luliana, adresandu-se domnului pregedinte, doregie sA i

se permitd se intervind. ,,Eu, de un an de zile, ascult repro$uri catre aceaste
societate, fere ca niciodatd sd dam gansa domnului director Simbanu sa vind in
Consiliu se spune cum areta societatea CONSPROIECT in momentul in care
domnia-sa a venit la conducerea ei, ce a gasit acolo, ce greutati a avut pe parcurs gi
unde a ajuns. Pentru ce trebuie se va spun c6 la CONSPROIECT, vizavi de ce s-i
gdsit gi unde suntem acum, s-a realizat performanla. Se gtif ce a fost mufte
dezinformare, cred ca gi din teama de a nu ajunge cu societatea in dificultate, am
avut rezerve fald de faptul ca totugi o societate care nu are o performantd vizibila in
sensul ci nu realizeaza nu gtiu ce profit pentru ce era o gaura imensd acolo, ne
creeaza suspiciune, realitatea insa este cu totul alta. $i vd rog se avet rabdare,
astizi, pentru ce domnul director este aici, sel lesati sd ve spuna ce a gdsit, ce a
fdcut gi unde suntem, pentru ce nu este posibil ca un om care gi-a sicrificat 9i
senatatea, pentru ce am fost foarte aproape de domnia-sa, 9i timpul liber chiar, 9i
s-a ambitionat se aduce aceaste societate pe linia de plutire, se incaseze public
atatea reproguri. Rebdarea mea s-a incheiat vizavi gi eleganta, vizavi de acest
subiect, pentru ce nu se poate. $i vizavi de deszepezire, o se ve explice domnul
Simbanu ce s-a intamplat exact, domnule pregedinte, 9i in bgetur5 cu toate
diflcultelile societelii gi mai ales cu ce a gesit acolo gi unde am aluns. Haideti se

am auzit, de la unii Si de ta altii. lar
este intotdeauna a scos in evidente

NSPROIECT de-a lungut acestui an. $i
ta gi sa... impreuni se ajutam societatea,

a9a cum Si dumneavoastre, domnule Pregedinte, vd dor4i sa fie salvata gi s6 lucreze
a$a cum dorim cu totii."

Domnul Presedinte transmite cd gtie foarte bine ce dansul, unul, s_a zbetut
pentru CONSPROIECT.
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la CONSPROIECT, nu este pe departe atat de mare cat vi s-a comunicat.,'

rlml realitatea gedinf ei.
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Domnul Presedinte, precizand ce domnul Gogoncea este perintele proiectului,
doregte sa-i dea cuvantul.

Domnul Goqoncea Lilion-Dan spune: ,,Cu emotie. Deci societatea asta nu a fost
creata pentru a fi o sursd de profit pentru Consiliul Judelean Consiliul Judetean nu

construie9te surse de proflt sau sA intervind in competitia din domeniul privat, cd la
ora actuala sectorul de proiectare-cercetare este 100% privat, nu mai avem nimic de
stat. Qqli eu am mari suspiciuni ce in parcursul CONSPROIECT-ului s-au pus piedici

intentionate, in mod subiectiv, legate tot de o oarecare competilie greqit inteleasd din
sectorul privat A existat o favorizare, se zicem, a competitorilor pentru a reduce,
cum s-a intamplat qi cu DRUMURI 9l PODURI, eu va spun ce DRUMURI $l
PODURI va fi foarte greu de lichidat datorita patrimoniului Nu vreau se intru in
detalii, mai stam inca gase ani de zile pan5 cand se lichideazd, pana se incheie
falimentul la DRUMURI $l PODURI. Eu am avertizat de acum un an jumatate cd e
mai ugor de la inceput sa intervenim, decat se taraim o piake de moard dupe noi. Ne

kebuie sau nu? E o chestiune de oportunitate pentru Consiliul Judelean lar Consiliul
trebuie sd hoterascd: domnule, ne trebuie sau nu ne trebuie o societate de tip
CONSPROIECT. Argumentele mele care sunt 9i care au fost de la momentul
constituirii? Am nevoie de o strudure flexibild, la indemane, care sd lucreze in cinci
minute de cand ii dau dispozitie, sA imifaca proiecte, proieclele, a9a cum avem lMl\y'-

urile in sectorul economic, aga trebuie sd fie CONSPROIECT-ul pentru sectorul de
proiectare. Nu va face CONSPROIECT-ul 9i nu are potential Consiliul Judelean se
finanteze, sa duce CONSPROIECT-uI la capacitatea de a face mari proiecte: de pod,

de tunel, de autostrazi sau mai gtiu eu ce construc,tii social-edilitare.
CONSPROIECT-ul trebuie se rdspunde la comenzi pentru proiecte: pentru $coli,
pentru primerii, pentru cemine culturale, pentru chestiuni de reparatii, intrelineri,
g.a m.d. Consiliul nu trebuie, pe toata durata vietii, sa-l lne in brate, s5-l mangaie 9i
s5l batd la spate Nu, Consiliul Judetean are de unde sa-i dea de treabe 9i consiliile
locale cum s-a intamplat ani de zile, are de unde sd-l alimenteze, ca bdielii sd
munceascd, se-gi cagtige salarii cu 50% mai mari, nu cu 25, are de unde. La
CONSPROIECT trebuie fecuti o analiz5 clare gi fermd, fdra niciun fel de alte intenlii
sau alte interese, in aga fel incat, mei beieli ce vi mai trebuie, eu nu pot se ve oblig,
un copil nu-l bati pana nu-i dai de mancare sau nu il lagi sd doarmd, eu gtiu din vechi,
de la mine din sat, ca nu bati copilul cand mdnance, nu-l scoli din somn ca si-l bati
E nevoie de un ajutor, dar nu se ajungem in situatia in care anul trecut am dat gapte

miliarde pentru a acoperi pierderi Si noi le-am zis capitalizare; este o aiureale Noi
trebuie se capitalizem, in ideea de a face functionabile gi competitive $i nu

competitivd, ce eu n-am nevoie sa facd competitie nici cu IPJ-ul, nici cu birourile de
arhitecti gi de proiectanti. Nu Me duc intr-o zone pe care de fapt pe aia nici nu o
intereseaza competitia; nu se duce unul sd face reparalie la un acoperig de gcoala
sau sd monteze o centrale termice sau sd face o imprejmuire Nici proiecte grele nu

trebuie sd-i dau, cel putin in perioada asta, ce nu are capacitate 9i patim tot felul de
minuni cum s-au intemplat in ultimii a rerea mea, personale, ca cel care a

urmarit de la inceput ce lP,+ul este gi este o chestiune de oportunitate, este
necesar Consililui Ju u ma intereseaze profitul, trebuie sd-l las sd

realitatea Sedinlei.
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functioneze corect, cA daca incd mai are un deficit, ce deficitul a fost mult mai mare
9i sunt de acord cu domnul director ce a avut o contribulie pozitiva gi se_l facem sdfie un instrument. Dace nu-mi trebuie CONSPROIECi-u|' 9i vreau sd lucrez cu
S R L -urile din orag, foarte bine. imi fac sediu de primdrie li Cuca, ma duc ta un
S R.L din ora$ 9i imi dA proiectul, degi sunt proiecie standard, nu 9ii1i cati bani se

le scot din arhive, nu? pentru ce o pnmarie
u o gcoald, sau aproape standard, pe care

nu laleit6, 18 tuni, da? Adic5, Stiu eu, in

duceri-ve acasd, rdceri-ve birourio" 
",n,illlj,"i;l'13)"li,i#!i#",lH,,lilTiii!:ltinem, sa blocem gi Parcul de Sofr cu nigte musafiri, care d6 fipt nu au nicio legAture

cu destinalia Parcului de Soft 9i nu gtiu dacd sediul se potriveste, cam seamana cu
ce a^fost in Blocul Cristal; aga au fost condiliile in 2001,2OO2;au cand s_a hotdrat;in 2001; s-a hoterat; in 2OO2: s-a pus in aplicare. Deci, mi se par neproductive
discutiile legate de profit, de avantaje, de . domnule, este un instrument si_miplom s5 ma duc sd cagtig bani europeni? in primut r6nd,pentr PROIECT-uI. Ve muttumesc.,,

eseaze don nuluj consilier, spunand ce era inaintea...
, Domnul Aramd lulian-Nicusor spune: ,,Domnul papagal Saghian, ca aga me

adresez de acuma la dumneavoastrd, am gi eu o intie6are: J_au externalizat o
mulfime de servicii ale Consiliului Judetean, mai putin acest COfrfSpnOf eCi. in fine,
am tot respectul pentru o societate care eu, sincer, ca gi consilier judetean, vreau se
mearge inainte. Noi vom vota, cu un singur amendament: sa modificem ponderea
criteriului de obtinere a acelui 2yo, care eu propun se fie O,O1% gi_l considerdm SO%ponderea. De ce? Eu nu inteleg pur gi simplu existenla unei societdti comercrale o
reduc ta pondere de 0,05%, este pur gi simplu vrem sd desfiintem societatea...,,

o udresandu_se domnului Aram6, afirma ce pentru

t|. €, influenta favorabile intre venituri Si cheltuieti

Do.tnnul Aramd lulian-Nicusor afirm5: ,,Domnul pre$edinte, gtififoarte bine ca ve
respect."

,. . 
Domnul Goooncea Lilion-Dan spune ca nu este treaba Consiliului sa ia

dividente.

simb il[E;fX','i"'"rl;J"i; li# 
".T l":,lll ?lli:

acolo e o societate din care hai sd o lesem sd maifle.,,
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier

precizand cA se va lua cuvantul pe rand.
judetean lon gtefan,

exprime realitatea Sedinlei.
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Domnul Stefan lon transmite cd numai pulin, dansul nu La intrerupt. ,,in acelagt
timp, reamintesc colegilor ca am fecut un cadou, anul trecut, de Sapte miliarde
acestei societdti, prin aport de capital. De asemenea, vreau sd ve informez un lucru
foarte clar: pe harfie, oricine poate sa scoate proflt Eu sunt sigur cA aceaste
societate in anul 2013 nu are profit, 9i asta garantat, vd garantez. $i, in acela$i timp,
in acelagi timp, da? in acest moment aceastd societate are datorii la stat de '12

miliarde Deci, daci avem o viziune, exact aga cum spunea domnul Gogoncea, cu
aceaste societate ar trebui se gesim o solutie pentru a o face rentabile gi pentru a fi
in ajutorul Consiliului Judetean, pentru cd ea este societate comercialS, da? care
trebuie sd scoata proflt, dar dace nu, pentru ce noi acum cu aceste datorii de 12

miliarde, aceasti societate nu poate niciodate se fie pe proflt Nu poate sd fie pe
profit, pentru ci din analiza, din veniturile de pe anul trecut, doar 1% din realizirile
acestei institutii au venit de la Consiliul Judetean Deci, 99% au venit de la diverqi
Deci, ajutorul pe care Consiliul Judetean l-a dat a fost de 1%. 99%. . nu, nu, stati,
stati, numai pufin. Pdi, este ajutor. Adicd ceea ce vine direct. Deci, o societate
comerciald, ii eu cred in capacitatea domnului Simbanu de a fi un manager foarte
bun, pentru ce ne cunoagtem de mai mult timp, cred in capacitatea dumnealui, dar
aceaste societate, ca se poate devind rentabild, ea trebuie sA nu aibd datorii 9i faptul
cd. nu, numai pulin, haideli, lesali-ma domnul Pregedinte. "

Domnul Presedinte, adresandu-se plenului, densul crede cd s-a intrat'intr-un
punct mort, gi atunci ca se se iase din punctul acesta mort, are o propunere. Ca sd
se iase din punctul acesta mort, crede cd nu au suflcienta informalie gi ar vrea se se
face o Comisie, unde o sd fle domnul Gogoncea, pe care il respecte cu totir,

indiferent de partide 9i de... ca persoand gi ca individ, domnul lon $tefan
Domnul Stefan lon multumeite.
Oonrnut preseAlnte continue, qi-l nominalizeazd Si pe domnul Vicleanu. in

continuare, afirma: ,,$i, domnule, lemuriti, faceli un Raport comun 9i sa vedem ce
Dumnezeu facem, pentru cA ceea ce spuneti este perfect adeverat " Dansul nu gtie ..

intreabA ce anume.
Domnul Tuicu Emil, adresandu-se domnului Pre$edinte, spune ce totusi

infiintarea unei Comisii, nu se face aga. Dansul propune ...

Domnul Presedinte intervine: ,,...domnule, dace ai chestia patologica se me
intrerupi Si te imbolnavegti, daca nu md intrerupi, te las. Dar in rest este o chestie
necivilizate Si, oricum, nu ma provoci gi nu me scotidin minti. E inutil."

Domnul Goqoncea Lilion-Dan spune: ,,... lulian, pe domnul Ochialbescu de la
voi se-l puneti, cd el a... el a busit. "

Domnul Presedinte afirmd: ,,E vorba de ban public, e vorba de o institulie
importanta, gi hai sd lamurim, cu oameni in care sa avem incredere cu^totii, unde ne

afl5m Si ce perspective sunt " lnvitd sA se voteze aceasta propunere. ln continuare'
da cuvantul doamnei consilier judetean Viorica Sandu.

Doamna Sandu Viorica spune: ,,Eu cred cd o societate, pane ce hotarati
dumneavoastre ce sau noi cu totii ce..."

Domnul Presedinte spune ce dansul nu hotdregte nimic.

prime realitatea godinlei.
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Doamna Sandu Viorica prccizeaze. ,,Dumneavoastrd - m-am referit la plurat, gi
am subliniat dupa aceea, noi, impreuni Deci, societatea trebuie sd functioneze dupe
un buget, societatea are anumite termene legale de aprobare a bugetului, care sunt
amendabile..."

Domnul Presedinte concluzioneaze cA bugetul o sd fie votat 9i intreabe ce se
va face mai departe.

Doamna Sandu Viorica doregte sa termine ce are de spus, precizand ca vrea
se-i respunde domnului Arame.

Domnul Aramd lulian-Nicusor o roagd frumos.
Doamna Sandu Viorica spune: ,,Vreau se fiti atent ca la indicatorul numerul 2,

societatea gi-a pus ca gi indicator deci, productivitatea muncii. Are o cre$tere de
productivitate gi reprezintii 0,25Vo, care impreuna cu O acela 0,5 fac 0,30. Deci,
respectd societatea indicatorii prevezuf in Ordonanta nr 26 gi aceea de reducere a
datonilor, de reducere a creantelor, g.a.m.d Am avut in vedere, noi, Comisia, si fie
intocmit bugetul conform reglementarilor legale gi ati fost de fale cand ne_am
streduit pentru acest lucru." Concluzionand, densa propune sa se aprobe bugetul $r
sa se dea ocazia societetii se functioneze legal

Domnul Presedinte este convins ce o se fie aprobat, nu este nicio problemd
Problema e ce se va face mai departe. Deci, trebuie sd existe o vjziune clare, pentru
vritor, gi arcea ar trebui-sd se stabileasce o expertiza, cu consilieri din partide diferite,
unele polare, unele... in continuare, invite sd se stabileasce gi cu oameni care se
pricep cat de cat in probleme de genul acesta.

Domnul Arame lulian-Nicusor doregte sa intervine.
Doamna Boqdan Tania-luliana, adresandu-se domnului pregedinte, doregte se

fie ldsat domnul director sa vorbeascd in gedinta aceasta, deoarece dansa crede ce
cel mai bine informat Si cel care le poate spune despre ce e vorba, este domnul
Simbanu, afirmand ca toatd lumea vorbegte pe langa

Domnul Arame lulian-Nicusor, dacd ise permite, s-a vehiculat numele dansului,
a9a ca sd ise permiti se aibe un drept la replice...

Domnul Presedinte spune ca nu gtie cu ce ocazie.
Domnul Arame lulian-Nicusor transmite: ,,Sunt un admirator al doamnei Sandu,

ca om, ca profesionist 9i gtiti foarte bine acest lucru, dar este foarte clar, deci
impreuna vrem sd rentabilizem aceaste societate 9i este foarte clar Haideti se
punem criteriul de rentabilizare a socieEtii cu 0,05% ium a spus domnul pregedinte
Gogoncea."

Domnul Goooncea Lilion-Dan. adresandu-se
spune se uite de cuvantul acesta; rentabilizare.
eficient, productiv.

Domnul Aramd lulian-Nicusor spune sd dea
sd aibe 50% din criteriul de performantd.

scos profrt

Doamna Sandu Viorica ii cor,nunicd faptul ce scopul unei societeti de interes
local 9i ludetean este acela de ?,'acotda servicii de bune calitate, nu neaperat de

domnului Aramd, incd o datd ii
Se functioneze normal, corect,

un profil de 0,05% 9i acest criteriu

ii transmite ce a spus 0,010/o profit.

\exprimd rcalitatea gedinlei.

nul
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Domnul Goooncea Lilion-Dan intervine li spune ca dansul ar face cu profit

50%, dar sel reinvesteasca, da? Se se dezvolte.
Domnul Presedinte invitd si se $i voteze chestia aceasta 9i dupe aceea sa se

ia in discutie ceea ce a propus dansul, dace doresc, bine, dace nu, aceastS Deci,

aceastd Comisie a propus-o, tocmai pentru ca are respect 9i incredere pentru

domnut director, ca altfel baga torpila direct in bord fard se face niciun fel de

Comisie. lnv(e sA se voteze. Cu amendamentul...
Domnul Arama lulian-Nicusor il roagd sd tind cont 9i de amendamentul

dansului, cu modiflcarea, cu 50% ponderea...
Domnul Presedinte da cuvantuldoamnei Bogdan.
Doamna Boqdan Tania-luliana spune cd ...nu, este amendamentul..
Domnul Arame lulian-Nicusor intreabe cine este initiator, daca il accepti, daca

il respinge.
Domnul Presedinte comunice faptul cd iniliator este doamna Bogdan, de aceea

a intrebat.
Domnul Aramd lulian-Nicusor intreabd daca il respinge.
Doamna Boodan Tania-luliana anunle ca respinge amendamentul dansului, $i

cd il accepte pe al dumneaei.
Domnul Arame lulian-Nicusor multumeste frumos.
Domnul Presedinte invit5 la vot gi anuntd cd apoi se va face pauzd
DomnulArame lulian-Nicusor spune: ,,Acceptati coruptia lvlullumesc frumos."
Domnul Presedinte intervine: ,,Domnule, nu mai vorbiti, domnule tampenii: cu

acceptati coruptia Si nu gtiu ce. N-o sd md provocali."
DomnulAram6 lulian-Nicusor spune: ,,Domnul papagal Saghian, ve inteleg "

Domnul Zaharia Euqen, adresandu-se domnului lulian Arama, il roagd se-9i

ceard scuze in fala colegilor. Tn continuare, spune: ,,lmi pare rdu, cd vA credeam un

om de cuvant, un om de caracter, un om de Chiar a$a sd ajungi intr-o gedinla de

Consiliu Judetean, sd ne facem papagali, sA ne iignim, mi se pare indiscutabil imi
pare reu."

Domnul Presedinte spune: ,,Eu sper ce domnul consilier e beut 9i in cazul esta
nu me sup6r pe el, fiecare are dreptul din cand in cand. Eu asta sper "

Domnul Arame lulian-Nicusor concluzioneazd, rugand frumos...
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotdrare cu amendament
Se aprobd cu 28 voturi ,,pentru", 1 vot ,,impotrive" (Arcmd lulian-Nicugot)

9i 5 ,,ablineri" (Butunoi Adrian-Liviu, Ciluean Anghel Costel, Potec Nicolae
Petrijot, $tefan lon gi zamfir Autel).

Domnul Presedinte anuntd pauzd cinci minute.

Se reiau lucreib.
Domnul Presedinte

spund punctul de vedere.
doregte ca domnul director de la CONSPROIECT sa-Si

Domnul Simbanu lonicd mu domnului Pregedinte, multumegte domnilor
continuare, afrma: ,Ag vrea se fiu concis,consilieri, pentru aprobarea bugetului.

se nu mai prelungesc subi spun cd e foarte important, aceasta societate

realilatea gedin!ei.
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nu este bugetatd din bugetul de stat, nu este bugetate nici de Consiliut Judetean $i
nu prime$te subventii pentru salarii sau pentru altceva. Este o societate care trdiegte
prin venituri proprii, se lupte pe piata a9a cum se luptd orice societate comerciald, gi
nu vad de ce intotdeauna trebuie sd scoatem in relief faptul ce S C. CONSPROIECT
nu reu$e$te s5-9i respecte bugetul. Bugetul pe care l-am supus atentiei
d,rmneavoastrd a fost foarte bine fundamentat, a fost chiar verificat in amenunt gi de
Directia Economice gi de Comisia de BugelFinante $i apropo de asta, vreau sa va
spun ci am participat la absolut toate gedintele de Comisii la care am fost invitat. in
plus, cateva lucruri pe care vreau si vi le spun, legat de societate: in primul gi in
primul rand, mandatul meu a inceput in 2012, luna octombrie, majorarea de capital
s-a facut in luna august, in 29 august, deci, nu face parte din perioada mandatului
meu Si nu mj-a influenlat perioada mandatului meu. Cand am preluat societatea,
aceasta inregistra trei ani consecutivi anteriori luarii in administrare pierderi intre
noua sute de mii de lei gi un milion o sute de mii de tei, culminand cu anul 201,1, cand
a avut un milion o sutd gaptezeci de mii de lei pierderi. De asemenea, societatea
avea conturile blocate de Ministerul de Finante Si toate sumele care veneau din
prestaliile cetre te4i se duceau integral la Ministerul de Finanle, cu exceptia sumelor
rezervate salariilor Societatea nu avea platite salarii din luna mai a anului 20j2, deci
in urmd cu cinci lunr, gi in plus cifra de afaceri nu depiigea Sase sute de mii de lei. La
sfar$itul anului 2012, am reugit se cregtem cifra de afaceri cu doue sute optzeci de
mii de lei gi sd reducem pierderea estimate la un milion o sute la noue sute de mii lei.
iar in 2013, gi v-o spun foarte exact, societatea inregistra profit gi nu numai pe hartie,
ci $i in realitate. La sfargitul anului 2013 am avut control de Ia Curtea de Conturi,
control de la Auditul Consiliului Judelean, control de la lnspectia fiscald. Toate
controalele au reflectat o bune activitate, nu au scos in evidente nici cel mai mic
prejudiciu, lucru care nu s-a intamplat cu ani in urmd, gi vreau se ve spun cd din
punct de vedere flnanciar, societatea in 2013 are proflt, chiar dace suma este mai
mic5, dar e pe profit. Referitor la datorii, este adeverat, in 2012, am preluat cu un
rnilion patrusute patruzeci de mii lei noi, me scuzati, in acest moment socjetatea are
un milion doue sute de mii datorii, dar are de incasat de la UAT-uri gase sute
cincizeci Si doud de mii de lei, deci practic, datoria la Finanle, in acest moment, se
reduce la gase sute keizeci gi patru de mii de lei Ce pot sd ve spun: este foarte
important pentru noi sprijinul Consiliului Judetean Dace se considera cd societatea
poate progresa gi lucru s-a vezut in ultimul an, cred cd ar ll bine sd vA indreptati
atentia gi se incercati se ne sprijinili, pe cat e posibil, ca sd putem s6 ne continuem
activitatea qi eu spun cd acei specialigti din cadrul societetii pot face fat6 proiectelor
care ne vor fi sau vor putea fi inaintate. Referitor la cele dou6 probleme pe care
domnul Pregedinte le-a ridicat, sunt de acord cu dumnealui, e vorba de Gradina

realitatea $edinfei.
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reabilitare, modernizare adaposturi animale $i nu reabilitare, modernizare, amenajare
Gradina Zoo. Deci, practic, obligatia proiectantului se referea strict la adaposturile de
animale, lucru pe care l-am $i realizat gi care a fosl conform temei inaintate de
benefrciar Mai mult de atat, nu inteleg care ar fi vina in aceste proiecte a S C
CONSPROIECT S.A., dar dace sunt probleme legate de proiectare, sunt convins ce
vom putea sa le rezolvdm foarte repede Si in parametri legali $i in termenr utili VA
multumesc."

Domnul Presedinte ar vrea se propuna se se voteze acea Comisie din trei
consilieri, ca sa se lemureasce odate care va fi atitudinea dan$ilor pe viitor, deci se
se face o linie strategicS. ,,Sigur ca acuma am votat acest act, mi se pare un act de
intelepcrune, dar ince odate, care se fie linia noastra strategice? Deci, sunteti de
acord sa instituim o Comisie alcdtuita din cei trei consilieri citali, care si ne prezinte
un punct de vedere asupra relaliilor viitoare cu aceastd structuri?" ln continuare,
spune ca pot fi de acord, sau nu.

Domnul Arame lulian-Nicusor intervine: ,,Domnule Pregedinte, in primul rand
vreau sd imi cer scuze, v-am adresat nigte cuvinte urate gi asta este. Sunt un trp
coleric, asta-i viala, Stiti, in politicd ne putem permite orice Si din pacate, tragem
ponoasele dupd aceea, imi cer scuze pentru apelativul papagal pe care vi l-am
adresat."

Domnul Presedinte spune ce sunt acceptate.
Domnul Arame lulian-Nicusor continua: ,,Dar revin la ideea cd veli avea in mine

cel mai mare dugman, dacd nu reuiiti sd coagulali toate fo(ele politice, sd le
chemati..."

Domnul Presedinte aduce la cunoitinld ce asta incearcd se facA acuma: o
Comisie din trei partide, cu reprezentanti a trei partide gi cu trei oameni pe care
dansul ii considera apli...

Domnul Arama lulian-Nicusor spune ca in Consiliu sunt patru gi si nu uite
PDL-ul.

Domnul Presedinte respunde ce au PDL-ul aici. Cum? $i PDL-ul
Domnul Arame lulian-Nicusor kansmite: ,,Deci, cred ce dumneavostra ati

inteles. Intervenlia mea era pentru cererea scuzelor, ca iertati-ma, sunt un trp
coleric."

Domnul Presedinte spune: ,Da, md rog."
DomnulArame lulian-Nicusor vrea se se pune la masa $i s6 se gdseasca ...
Domnul Presedinte prccizeaze ce au 9i PDL-ul. ln continuare, afirma: ,,Da, me

rog, aicea, ceutdm sd ne lemurim care va fl atitudinea noastra strategice, in raport cu
o problema extrem de delicatd, extrem de complexe in care suntem implicati. Decr,
inca o datd. "

Domnul Arame lulian-Nicusor spune: ,"Ag vrea se o declar in mod public; relatia
cu PDL, puteti se o aveli cu mine, care sunt singurul om care nu pot fl corupt, nu pot
fi trecut in partea stanga, dreapta."

Domnul Presedinte comunicd: ,,Domnule, domnul lon Stefan, mie nu mi se pare
ca e un om care poate fi corupt, fie vorba intre noi. Dar, are el hibele lui, pe care eu
le gtru foarte bine, me cunosc cu domnul $tefan remade de vreme..."

itatea gedinlei.

PRES NTE, SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pq$cas
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Domnul Arama lulian-Nicusor afirme: ,,E alegerea dumneavoastre, daca vreti un
om care poate fi corupt, alegeli-|."

Domnul Presedinte spune: ,,Dar nu-i corupt."
fi;fi"6E; ',ntreaba cin; este pentru a se constitui aceasta Comisie din trei

persoane gi cam cdt timp le-ar trebui.
Domnul Goqoncea Lilion-Dan spune ce urmatoarea gedinld...
Domnul Hamza Cornel propune la viitoarea gedint6...
Domnul Presedinte anunte ca termen viitoarea $edinte ordinara.

coNsPRorEcr s.A.
Componenta Comisiei de analizE:

. domnul Gogoncea Lition-Dan, consitiet judetean;
- domnut $tefan lon, consilier judelean;
- domnul Wcleanu Marian, consilier judelean,

Termen de prezentare a unei informeri cu privire la aclivitatea S.C.
CONSPROTECI S.A.: viitoarea gedinld ordinard a Consiliului Jude.tutui Galati.

Se adopta constituirea Comisiei pentru analizarea activitdtii S.C.
CONSPR

aAc
ad m i n istrato ru I u i s pec ial

hoterare sau la documentalia de fundamentare Dd cuventul domnului consilier
judetean $tefan lon.

Domnul Stefan lon, adresandu-se domnului Pregedinte, spune ca ar vrea, de
asemenea, sA le facd o informare cu stadiul la care se afle aceastd societate gi ce se
intampl6 acolo

Domnul Presedinte informeaze cd existe o firme, angajate, care face...
Domnul Stefan lon spune cd da, dar dumnealor mandateaze acum, ar trebui sd

Stie...
Domnul Presedinte spune ce nu, nu, care este periodic Ai au acces Deci, extsta

gi dansul a vrut 9i pentru DRUMURI Sl PODURI sa aiba fiecare consilier 9i pentru...
nu pentru DRUMURI $l PODURI, qi este Si pentru DRUMURT 9t pODURt, e ta
dansul.

Domnul Stefan lon prccizeaze ce n-o au...
Domnul Presedinte ii transmite sd meargd la Consiliu gi sd o ia.
Domnul Stefan lon spune ce da, dar dumnealor fac mandatarea acum, fdr6 se

$tie. Acum fac mandatarea.
Domnul Presedinte transmite: ,,Domnule, noi trebuie se avem un

cA e musai sai avem... E administrator special, acolo este un regim

riml realitatoa gedinlei.

reprezentant,
juridic foarte

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Puscas

'tr -. lQitiator: Cornel Hamza
Domnul Presedinte intreabe dacii sunt observalii cu privire la proiectul de

clat."

'Se trece la punctul€ldin ordinea de zi:
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Domnul Stefan lon spune ce da, dar dumnealor acum stabilesc salariul care va
fi in perioada urmatoare.

Domnul Presedinte intreabd dace stabilesc salariul.
Domnul Stefan lon spune cd ...da, da, da .. pdi reprezentantul. ,,Deci, noi

imputernicim pe cineva care va face nigte lucruri acolo Deci, noi nu putem sd
'imputernicim pe cineva atata timp cat nu gtim ce se intampla cu adevirat in aceasta
societate. Eu propun: propun scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct, pana in
momentul in care suntem informati cu privire la aceaste societate, pentru ce se ne
amintim, ce in fiecare an, incepand din 2004,9.amd 9i cat mai aproape: 2013,
2012, de fiecarc data a fdcut marire de capital la aceasta societate 9i s-a dus intr-o
gaur6 neagrd. Cred ce nici la ora actuale nu avem o idee ce se intample acolo Si de
asemenea..."

Domnul Presedinte transmite: ,,Ba avem idee foarte clare, lucrurile, din pecate,

sunt cum, sa spun eu: resuscitatS, este neresuscitabil. V-o pot spune eu, dupi
parerea mea e mort. Sigur cd ramane de vezut, patrimoniul este marea problemA,
poate ca mortul a fost asasinat pentru patrimoniu, nu gtiu daca este aqa, nu pot
acuza pe nimeni, o se vedem Si o sd cercetem exact ca ce s-a intamplat cu
DRUMURI $l PODURI a fost o imense porcdrie; s-a numit un director, care director a

fost prins de catre administratorul special ca a fdcut lucruri care contraziceau legea 9i
a fost demis; s-au trimis nigte acte pentru organele care se ocup6 de cei care fac
incdlceri de lege, iar in rest, din ce inteleg eu, noi mandatdm un reprezentant in
Adunarea Generale. Trebuie sa avem un reprezentant. Dacd vd convine persoana
bine, dace nu, nu. Dar o persoana trebuie se avem acolo." in continuare, spune ca
domnul Hamza, care este implicat in chestia asta, o si le explice....

Domnul Hamza Cornel informeaze: ,,Dar gtiti foarte bine ca domnul Borcea este
pus gi sta onorific acolo, pane am vezut care e situatia gi cd trebuie o hotarare de
Consiliu de fapt ca reprezentantul nostru, domnul Trandafir, se-l numeascd gi s5-i
flxeze gi salariul. Asta degeaba... Deci acum trebuie se facem aceasta hotdrare, ce-i
mare lucru?"

Domnul Stefan lon spune ce e de acord, dar in mod cronologic trebuia sa se
intample inainte aceastd informare, ca si se gtie despre ce e vorba.

Domnul Hamza Cornel continua: ,,lnformarea exist6, n-a ajuns la
dumneavoastrd, are acelagi efect dace o vedeti Si maine. Dar nu mai putem interzia
ce pleace qi esta; greu l-am gesit, gtili bine."

Domnul Vicleanu Marian, adresandu-se domnului Pregedinte, spune ce doregte
se intervine.

Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judelean
Domnul Vicleanu Marian comunice: ,,Deci, Legea nr.85/2006 precizeaz6 foa(e

clar ca adunarea actionarilor, deci Consiliul Judetean fiind actronar unic care
numegte administratorul special. Deci, pererea mea cA nu trebuie sd mai numim
reprezentant ca se numeasca administratorul."

Domnul Hamza Cornel intervine gi spune ci nu, nu, nu, el, el sa numeasce
Domnul Vicleanu lvlarian concluzioneaze ca, Consiliul Judetean poate numi

administratorul special.

.ealitatea $edintoi.
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Domnul Presedinte intervine: ,,...noi mandatdm reprezentantul, deci tot noi

numim-.= 

--oar 

prin reprezentant. il mandatam se numeasca. Asta e, exact ce spuneli
dumneavoastra."

Domnul Vicleanu Marian transmite: ,,Rugamintea mea este ca sd aflAm exact
starea in care s-a aflat DRUMURI $l PODURI in momentul intrarii in insolvente,
administratorul judiciar, in termen de 40 de zile, trebuie s6 intocmeasce un raport

care sd motiveze de ce societatea intra in insolvenla sau se afle in aceast5 stare

Pererea mea este..."
Domnul Presedinte aduce la cunostinle: ,,Pai vE spun eu, ce acolo a existat un

domn subinginer care a cumperat cu 10 lei gi a vandut cu ce a cumparat cu 10 lei, cu

8. Ceea ce spun eu este perfect real 9i sigur ce chestia asta va constitui' pand la
urmi, un dosar, care va fi solulionat, chiar daca intentiile n-au fost sd bage mana, ci

numai se salveze o societate care nu gtiu de ce a ajuns cum a ajuns Deci, situatia
este dezastruoasa. L-am gasit pe Borcea, care se pare c6 este energic Ai activ Dacd

nu gdsim o modalitate sa-l agdtam, il pierdem, aici e toatd chestia " ln continuare, de
cuvantul doamnei consilier.

Doamna Haoeci Daniela-Simona doreqte se ise dea voie se intervine 9i

intreaba: 'Sa inlelegem ca administratorul special deja 9i-a intrat in atributiuni 9i in
funclii inainte ca noi se adoptim printr-un proiect in cadrul unei gedinte in plen acest
lucru Si ci acesta pane acum a fost remunerat sau nu?"

Domnul Hamza Cornel respunde: ,,Nu, ce dace era, nu mai veneam aicea "

Doamna Haoeci Daniela-Simona continua: ,,N-a fost. Dar in cadrul gedintei

Comisiei de BugelFinanle, aceasta a fost 9i intrebarea mea, a fost contactat

telefonic reprezentatul nostru in AGA gi a spus ce niciodatd domnul Borcea nu a fost

administratorul special al acestei unitati 9i nici mdcar nu a gandit vreodata c5-l va

numi pe acesta. Dali-mi voie sa ma abtin astdzi de la a vota acest..."
Domnul Presedinte intreaba cine a spus. Se agtepte un moment, ce n-a auzit 9i

intreabd cu cine a vorbit.
Doamna Haoeci Daniela-Simona il roagd pe domnul Tuicu sd intervine.

Domnul Tuicu Emil informeaz5: ,,in timpul Comisiei, s-a fdcut afirmalia' la noi

s-a fecut aflrmatia, ci s-a intamplat acest lucru ce spune colega noastra, l-am sunat
pe domnul Trandafir personal, 9i in timpul Comisiei, toli colegii au auzit, a spus: (nu,

a$a ceva nu am facut inca, dupd ce voi {l numit, voi face, probabil 9i alte lucruri) "

Domnul Hamza Cornel spune ca sigur, 9i chiar daca va fi
Doamna Hapeci Daniela-Simona iitransmite cd dansul se contrazice singur..
Domnul Hamza Cornel o intreabd pe doamna consilier cu ce se contrazice
Doamna Hapeci Daniela-Simona continud: ,,... cd pentru cd ali spus cd domnul

Borcea este deja administratorul special."
Domnul Hamza Cornel ptecizeaze'. ,,Nu este, este ales de noi, este gdsit, in

sfargit, un om care se vind acolo..."
Doamna HaDeci Daniela-Simona spune: ,,Nici mecar nu apare in actele acestea.

Noi mandatam o persoand "

Domnul Hamza Cornel comu
reprezentant al nostru "

,,De acum vom mandata respectivul

mtr realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,E

Dobrovici-

I

Paul PlCcaE

- \.^-
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Doamna Hapeci Daniela-Simona ii transmite cd se gtie cA este..
Domnul Hamza Cornel intreabd ce este.
Doamna Haoeci Daniela-Simona afirme ce aceaste gedintd are o minuta $i se

contrazice singur O sa se vade in procesul-verbal de gedinta ceea ce a spus dansul
anterior cd se contrazice singur acum

Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hoterare.
Se aprobd cu 24 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" gi 10 ,,ab,tineti"

(Hapeci Daniela-Simona, Vicleanu Marian, Mdndild Gheorghe, Ungureanu
Cdtdlin, Aramd lulian-Nicuior, Butunoi Adrian-Liviu, Cdluean Anghel Costel,
Potec Nicolae Petrigor, $tefan lon gi Zamfir Aurel).

Domnul Presedinte spune cd sigur ca lucrurile nu sunt perfect...aici, asta-i clar.
Dar, asta e, DRUMURI $l PODURI, din pacate, e o plagd

..,. Se trece la punctul 7 din ordinoa.de zi:
Aprobatia Planului de analizd gi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judelului

Galali

Domnul Presedinte'intreabd daca sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentalia de fundamentare

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentatd
Se aprobe in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte aduce la cunogtintd ce in continuarea ordinii de zr se afl5

patru proiecte de hotarari cu privire la persoane, pentru a ceror aprobare este
necesard procedura de vot secret Propune organizarea unei proceduri de vot secret
Si supune la vot.

Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte prezintd succint proiectele de hoterari, astfel:

La punctul S din ordinea de zi:' Cdnstatarila incetdii detagdii &lui Bocdneanu Emanoil Cdtetin pe funclia
publicd de executie de consiliet in cadrul aparatului de ipecialitate al

Consiliului Judetului Galati 9i constatarea suspenddrii rapoiului de serviciu al
&lui Bocdneanu Emanoil Cdtefin, Direcaot executiv al Directiei Judelene de

. Evidenld a Porsoanelot Galali
lnifiator: Cornel Hamza

Domnul Presedinte inheabe daca sunt observalii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare. ...

PtecizeazA ce de cate ori legea va impune, se va discuta. Raspuns.
La punctul I din ordinea de zi:

Modificarea Hotererii Consiliului Jude.aului Galali nL 18/30.01.2014, privind
stabilirea unor mesui in vederea conducerii temporarc a Direcliei Judelene de

Evide nld a Persoaneto r G al ali
lnitiator: Cornel Hamza

Domnul Presedinte intreabe dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotarare sau la documentatia de fundamentare

exprim{ realitatea sedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

ici-Baca

TE,

Paul Pugcas

\'\-l.-
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La pqqctot 10 din6rdiii6a dt i.:
Conslatarea incetdrii Contractutii de manaaement nr. 7ggl,/

pomnur presedinte inrormeaza "i,r':'"Xi'#flii:tflt',-'#:;:',t"i1amendament giil roage pe domnul Coca lonel sa prezinte amendamentul.
Domnul Coca lonel a prezentat urmdtorul:

Dom0ul Potec Nicqlae-Petrisor spune...domnul Strunge se le exptice de ce
acesta a ajuns.la concluzia ca dupe un timp scurt trebuie sd_gidea demisia.

Qornel afirmd ce e act unipersonal, sd spune dumnealui.

Numirea tului.Muzeal de g
" Galati

liator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
observalii cu privire la proiectul de

(AMENDAMENT
la proiectul de hotirare a Consiliului Juderului Galati privind constatarea

incetirii Contractului de management n.,lg}1li7.O2.2O13 pentru
managementul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii ,,Rasvan Angheluli,,

(inresistrat ta Con"ilirt Jrd"t:iltia lali cu nt. 1ss1t25 02.2o14)

Fale de forma initiald a proiectului de hotarare se impune modificarea gi
completarea art. 1

Pentru aceste molive, formulez urmatorul

AMENDAMENT

in cuprinsul proiectului de Hoterare, art. 1 se modificd gi completeaza, urmand
sd aibd urmdtorul cuprins:

,, (1) Se constate incetarea Contractului de management m. ,lgg1t27 .02.2O1J
,,Resvan AngheluF,,
n domnut NICOLAE
i catali Si dl EMIL
de gtiintele Naturii

acordul pe(ilor, ca
urmare a cererii dlui Strunge Emil, cerere ul Judetului Galati la
nt. 14'18107.02.2014

Semneaz6: Pre$edinte Nicolae Dobrovici-Bacalba$a)).
PornlglPlcscdlnte anuntd ca in calitate de initiato; acceptd amendamentut.
ln continuare, intreabe dac6 sunt alte observalii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentatia de fundamentare.

Domnul Presedinte intreabe
hoterare sau la docume

realitatea gedinfei.

SEcRETARUL JUDETULUT,

paut pufcag

. !t-. _
'./

Nicolae O brovici-Bacal

de fu

managementul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii ,,Rdsvan Anghetu,te,,
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in continuare, invita la o scurta pauze, timp in care vor fi intocmite buletinele de
vot care vor fi predate Comisiei de numdrare a voturilor, odatd cu procesele-verbale.

Roag6 Comisia de numerare a voturilor se-$i intre in atribuliuni.
Pauzd.
Domnii consilieri judeleni Aramd lulian-Nicugor 9i Potec Nicolae-Petrisor

au peresit sala.

Se reiau lucrerile.

Domnul Presedinte roage sa se face apelul nominal, in vederea inmandrii
buletinelor de vot.

Doamna Sandu Viorica:
Arami lulian-Nicugor - absert
Bogdan Tania-luliana
BuruianA Daniela-Laura
Buruiane Natalits
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Bulurca Octav
Ciluean Anghel Gostel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constaniin
Hamza Cornel
Hapeci Daniela-Simona
lstudor Gigel
MAnaile Gheorghe
Munteanu Gabriela
Neicu Dan-Cristian
Pintilie Carmen - abserl
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petri$or - absenf
Sandu Mitice
Sandu viorica
Stange GeorgeCitilin
$erban lulian-Marian
$tefan lon
Tuicu Emil
Ungureanu Cetiilin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian

mi realitaiea $edinlei.

SECRETARUL JUDETULUI.

PaulPuFcaS

: \.1s.,
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Se reiau lucrdrile.
Domnul Presedinte, ca urmare a votarii, roagi Pregedintele Comisiei de

numdrare a voturilor sa dea citire proceselor-verbale.
Doamna Sandu Viorica de citire urmatoarelor procese-verbale:

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Constatarea inceterii deta$erii d-lui Bocaneanu Emanoil Catalin pe functia publice

de executie de consilier in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelului
Galati $i constatarea suspenderii raportului de serviciu al d-lui Bocaneanu Emanoil
Cetdlin, Director executiv al Direcliei Judetene de Evidente a Persoanelor Galali)
l.Cvorumul necesar /, + 1 din numarul total al consilierilor judeteni prezenti la

qedin15, inclusiv Pre$edintele Consiliului Judelului Galati = lT,2.Nume consilierilor
iudeteni in functie. 34 9i Pre|edinlele Consiliului Judelului Galali = 35,3-Numdrul
consitierilor judeleni orezenti la gedinldt 9i Pregedintele Consiliului Judelului Galafi =

Zaharia Eugen
Zamfir Aurel

Se ia o pauza pentru numArarea voturilor.

Numele gi prenumele
candidatului

Voturi
,,Dentru"

Voturi
,jmpotrivd"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

BOCANEANU EMANOIL
CATALTN

27 5 3

ld a Persoanelor Galafi, incepend cu

Semneaze, Comisia de numerare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stangd George-Cdtelin 9i Ungureanu Cetalin

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(lModiflcarea Hotdrarii Consiliului Judelului Galati nr. 18/30.0'1.2014 privind stabilirea
unor mdsuri in vederea conducerii temporare a Directiei Judetene de Evidentd a

Persoanelor Galalirr. 1.qpgn!L!e@g!. y2 + 1 din numdrul total al consilierilor
judeteni prezenli la gedinF, inclusiv Pregedintele Consiliului Judetului Galati = 17;

2.Numarul consitieilor iudeteni In functie:34 9i Pregedintele Consiliului Judelului
Gatali = 35 3.Numdrul consilieilor iudeleni Drezenti la gedinld gi Pregedintele
Consiliului Judelului Galati = 32'

Numele gi prenumele
candidatului

Voturi
Dentru"

Voturi
.,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

27 5 3

Textulinscris realitatea gedintei.

PRE9EDINTE,

Nicolae Dobrovici-Ba

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul PuTag

.\}_
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CONCLUZIE: Se consfafd modificarea aft.l alin. (1) din Hoarerea

Judetene de Evidenld a Persoanelor
Galari, ca urmare a fiimitedi in judecate a acestuia.

Semneazd, Comisia de numerare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Glgel,
Sandu Viorica, Stange George-Cetelin gi Ungureanu Cdtalin.

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Constatarea inceterii Contractului de management ff. 1981127.02.2013 pentru

managementul Complexului Muzeal de $tiintele Naturii ,,Rdsvan Anghelutd" Galalir.
1.Cvorumul necesar /, + 1 din numerul total al consilierilor judeteni prezenti la

gedinla, inclusiv Pregedintele Consiliului Judelului Galali = 17; 2.Numdrul consilierilor
iudeteni in functiei 34 gi Pregedintele Consiliului Judelului Galali = 35: 3.Numarul
consilieilor judeleni prezenti la gedinq 9i Pre|edintele Consiliului Judelului Galali =
32;

Numele gi prenumele
candidatului

Voturi
,,oentru"

Voturi
,,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

STRUNGA EMIL 23 I 3

oONCLUZIE: Se consfafd incetarea contractului de management nr.
1981/27.02.2013 penfiu managementul Complexului Muzeal de $tiinlele Naturii
,,Risvan Anghetuld" Galati, incheiat intre Consiliul J udelului Galali, reprezentat
prin domnul Nicolae Dobrovici Bacalbaia, Pregedinte al Consiliului Judelului
Galali, 9i domnul Emil Sarungd, in catilale de manager al Complexului Muzeal
de 

'tiinlele 
Naturii ,,Rdsvan Angheluld" Galali, ca urmare a cererii domnului

Emil Strungd, inregistratd la Consiliul Judelului Galali sub nr. 1418/07.02.2014
Semneaze, Comisia de numerare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,

Sandu Viorica, Stangd George-Catelin 9i Ungureanu CAtelin.
> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind

(Numirea managerului interimar al Complexului Muzeal de $tiinlele Naturii ,,Rdsvan
Anghelutd" Ga|all). 1.@91ggglg9q9g. y2 + 1 din numirul total al consilierilor
judeteni prezenli la gedinte, inclusiv Pregedintele Consiliului Judelului Galati = 17;

2.Numerd consilieilor iudeteni in functie.34 $i PrcFedintele Consiliului Judelului
Galali = 35i 3.Nume consilieilor judeleni prezenti la Sedinq Qi Pregedintele
Consiliului Judelului Galali = 32i

Numele gi prenumele
candidatului

Voturi
oentru"

Voturi
.,imootrivd"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

MADALIN SERBAN 22 10 3

coNcLuztE: Domnut MADALIN gERBArv, Dircctor general
Complexului Muzeal de $tiinlele Naturii ,,Rdsvan Angheluld" Galali,
functia de Manager interimar al Muzeal de

realitatea sedinlei.

adjunct al
va exercita

Naturii

SECRETARUL JUDETULUI,

:*'[S'.. -

Textullnsc,b in
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,,Ris.van.Angheluld" calali, pand h data numirii noului managor, ca urmare a
susatneru concur!;ului de proiecte de management.

Semneazd. Comisia de numirare a voturilor: ButunoiAdrian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stange ceorge-Cetetin gi Ungureanu Cetelin

, Rapoane, rn htreberi, iillerpdldri; di e
S-a luat act de Raportul de control al Camerei de Conturi a Judelului Galali din

data de 13.1 10.0,1.2014, a aceleiaqi instiiulii, emis'a ci
urmare a ac Ia S.C. Cons Management parc de Soft
S.R.L. Galat i, evotuliei gi modu'iui de administrare apatrimoniului administratiiieitoiale de cAte socieati
comerciale cu capital integral sau majoitar at unialitor administrativleritoriate" pe
anul2012, transmise prin adresa nr. 295712013t10.01.2014 giinregistratd la Consiliul
Judetului Galati cu nr. 975122.01.2014.

S-a luat act de lnformarea Directiei de Dezvoltare Regionala cu privire la
proiectele implementate sau in curs de implementare din fonduii nerambursabile ale
Fundatiei pentru sprijinur familiiror cu murti copii aflate in diflcurtate din iudetur carati
,,FAMILIA' Si Fundaliei de Sprijin a Varstnicilor, impreun5 cu rapoart;le emise d;
acestea, de la infiintare gi pand in prezent, ca rdspuns la nota de colaborare nr.
1451 I 10 .02 .2014 .

S-a luat act de Raportul intocmit de cetre domnul Mocanu lon - in baza
contractului de consultanta N.2927104.04.2013 - referitor la situatia financiar
contabila a S.C. Consproiect S.A. catali 9i inregistrat ta Consitiut Judetjtui Galati cu
nr. 1 1 6 6/3 0.0'1 .2 0'1 4.

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic
,,Sf ApostolAndrei" Galati pentru luna ianuarie 20.14.

. ^9-11!?t, gct de Raportut asupra sistemului de control intern/manageriat ta data
de 31j22013 p inutui ministrului finanteloi publice nr.
946/2005 pentru utui lntern la Spitatul' Clinic de Boti
lnfectioase,,Sf. C

S-a luat act ) al Spitalului Clinic de Boli lnfeclioase ,,Sf
Cuv. Parascheva" Galati la data de 31 ianuaie 2014.

. S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de pneumofriziologie calati pe
luna ianuarie 2014.

_ S-a luat act de Raportut de activitate al Complexului Muzeal de gtiinlete Naturii
,,Rdsvan Anghelu,te" Galali penhu luna ian tarie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judelene,,V.A. Urechia,,Galati
pe luna ianuarie 2014.

. S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Ada Vizuald Galati pentru
luna ianuarie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului
luna ianuatie 2014.

Cultural ,,Dun6rea de Jos', pe

S-a luat act de Raportul de activitaie

Judetean de Urgentd

flB!"Sl;l 
Generale de Asistenla sociatd

realitatea gedinfei.

SECRETARUL JUOETULUI,

PautpuRcag

=_ \r\-:t __

Si Proteclia Copilului Gatali pentru tunaj

I
Nicola obrovic
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S-a luat act de Raportul de activitate al Directiei Judetene de Evidenld a
Persoanelor Galati pentru luna ianuarie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judetean de
Administrare a Domeniului Public ai Privat Galali pe luna ianuarie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Camerei Agricole a Judetului Galati pe

anul 2013.
Domnul Presedinte intreabe dacd sunt observalii. De cuvantul domnului

consilier judetean.
Domnul Stefan lon transmite: ,,Domnule Pre$edinte, stimali colegi, am sd supun

atentiei dumneavoastrd o situatie pe care am avut-o in timpul audientei, pe care o

sustinem in fiecare luna la Comisia numarul 4. De la Liceul (Dimitrie Cuclin) - Liceul
de Artd Galati, a venit o solicitare pentru organizarea unei olimpiade nalionale de
interpretare instrumentale clasele lll-Vlll, etapa zonale Moldova, ce va avea loc la
calali in perioada 7-9 martie. Cred cA ar trebui se ne gandim cu atenlie la viitorul
nostru 9i nu numai qi, in acela9i timp, sd ne aplecem atenlia 9i fatA de ace$ti copii
care sunt olimpici, vreau sd vA spun, gi cred ce ar fi o onoare pentru noi sa
participam la organizarea acestei olimpiade gi cred cd acel referat, din ultima pagtna,
am putea se trecem peste el, dacd dumneavoastre, chiar din fondul de rezervi, ati
gesi o solulie. Poate nu chiar intreaga sumd, se spunem, dar cred cd ar trebui sa
participdm 9i noi activ in viitorul copiilor noqtri giin investitia pe termen lung pe care o
avem in acegti copii. $i cred cA ar trebui s5 ne aplecam cu mai mare atentie la
aceastd solicitare a colegilor no9tri."

Domnul Presedinte comunica: ,Aveti perfectd dreptate Faptul ce avem acest
Liceul de Arte e un lucru extrem de important pentru Galati, eu unul am cAutat s5-l
sprijin cat am putut. Ultima forme de sprijin a fost cd in relaliile cu Bordeaux-ul, trei
dintre elevii ace9tia care au plecat, le-am pldtit 9i biletul de avion, ce aveam forma
legale, dar referatul dla de pe ultima pagine, care spune ca nu e prevazut in buget,
dac6 l-ag ignora, a9 nimeri iardgi in (ghiara)) Curtii de Conturi, care de abia aqteaptd
sd g5seasca o abatere de la nigte reguli mult prea stricte, din punctul meu de vedere,
pentru o guvernare locale $i regionald. De asta, descentralizarea care ar trebui sa se
aplice, dace s-ar fi aplicat, poate ne-ar fi permis noua, celor treizeci qi ceva de
oameni de aici, sd fim mult mai elestici la fonduri insd cat timp este acel referat $i eu
trec peste el, imi pun pielea la saramure la un mod pe care nu-l pot accepta, chit ce
eu sunt poate un mai mare amator de muzice decat foarte mulli cei care sunt aici.
l-am ajutat, cat am putut."

Domnul Goqoncea Lilion-Dan informeaze: ,,Cred ce abordarea nu este .. s-au
facut inventii noi, ca se zic aga, anul esta. Deci, sistemul de la Cultura construit in
anii 90, noul sistem de organizare al Culturii, ce noi avem teatrele de zeci de ant,
teatrele, liceul, Centrul Cultural, noi le-am gendit ca pe un sistem integrat. O parte a
preluat-o Municipiul, absolut convenlional Si pe fo(a financiare cu care poate sd o
suslind, Si o parte judetul, cu muzeele, cu biblioteca, cu Centrul Cultural. Pana in
acest an, asemenea acliuni erau finanlate, deci actiunile de tipul dsta sunt flnantate
de la l\4inister, prin lnspectoratul $colar, de la Consiliul Local, Consiliul Judelean prin

Centrul Cultural Centrul Cultural e gandit Ai el a fost gandit, initial, din pecate am sa

mi realitatea qedin!ei.

Nicolae

Textul

SECRETARUL JUDETULUI,
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punctez 9i inconvenienla asta pe care o avem acuma cu prevederea bugetard Deci,
Centrul Cultural ar trebui se lucreze organic legat de Teatrul N,luzicalli Liceul de
Artd, care are gi muzica, are gi arte plastice, are gi coregrafle, 9.a m.d. Decr, pe baza
unor protocoale gi prevederi bugetare la Centrul Cutural, se finantau asemenea
actiuni Eu nu inteleg de ce s-a venit cu cererea la Consiliul Judetean, pe spezele
bugetare ale Consiliului Judetean, Si nu prin Centrul Cultural. Este o inventie noue;
Mihalcea a avut dreptate sa dea negalia, eu am citit materialul gi nu e olimpiadi, sunt
trei actiuni, mai este un concurs: Miniaturd romantice, Miniaturd romaneasce, nu gtiu,
sunt mai multe. Deci, chestiunea trebuie sa riimane in curtea Centrului Cultural, dupd
pererea mea, pentru ce acolo e gi interesul Centrului Cultural gi compatibilitatea intre
formele astea de organizare, gtiu eu, Teatrul Muzical, Liceul de Artd.,,

Domnul Presedinte spune ce uite, dace fl prindeau in buget, era simplu.
Domnul qoooncea Lilion-Dan continue: ,,Bun, dar nu trebuia sa vine aici, pentru

cd dacd se gtia ce vor veni aici, probabil cd il prindeam in buget Noi am suportat,
Consiliul Judelean, an de an, asemenea cheltuieli. Deci, trebuia sa vina la Centrul
Cultural. Au mai venit la judel, Si judetul i-a dirijat la Centrul Cultural. intrebarea mea
este de ce domnul l\4ihalcea n-a informat: (bei, duceti-va la .sau domnul
Pre$edinte, vedeti cd trebuie sii fie Ia Centrul Cultural>. Sunt irei actiuni importante Si
unele sunt festivaluri, atentie, sunt internationale, care au o traditie: a 22-a, a 1g-a, a
17-a, a nu $tiu c6ta edilie 9i nu poti se abandonezi fard explicatie dintr-odate

Domnul Pregedinte, haideti se discutem noiinainte gidupa aceea mai vedem.,,
Domnul Presedinte spune cd da, mai vedem.
Doamna Boodan Tania-luliana doregte, dace ise permite, se aduce o lSmurire

..Consiliul Judetului are posibilitatea legale se finanteze doar olimpiadele judetene
prin Legea invdlemantului. Tot ce depegegte acest nivel de concurs nu mai'poaie fi,
legal, finantat de Consiliul Judelului. in cazul acesta, dac6 aceaste activitate este in
planul nalional al Ministerului de concursuri de acest tip, atunci el este finantat deja
de Ministerul Educaliei Nationale. Dacd nu este in programul Ministerului, atunci cel
care organizeazd trebuie sa-9i caute parteneri. De regule, trebuia sd existe un
parteneriat intre Centrul Cultural, ca acest Centru s6 poate sd contribuie cu ni$te
bani gi se sustine concursul. Daca acest parteneriat nu exista 9i dace activitatea;u
se afla $i in programul Centrului Cultural, nici Centrul Cultural nu-l poate finanla.
Deci, el de la bun inceput, cand se face programul pe un an, Liceul Oe Arta treOuie
s5-9i facd un parteneriat cu Centrul Cultural, se-gi face o liste de activiteti comune,
iatd asemenea tipuri de competitii, in care sa se gi stabileasce care cum contribuie.
A$a se f6cea, cel putin'intr-o vreme, aga ar trebuifacut gi acum, giin asemenea tipuri
de concursuri mai erau implicati sponsori 9i perinti ,,

Domnul Presedinte transmite: ,,Nu, a fost geful invalemantului pe judet, cum sa
spun, are informatia cea mai clara."
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Domnul Goooncea Lilion-Dan spune ci Sergiu Dumitrescu a prezentat
programul pe anul acesta...

Doamna Boodan Tania-luliana transmite: ,,Sa vine la noi 9i dacd are program,

inseamnd ca il are 9i bugetat gi atuncea n-ar fi nicio problema ca Liceul de Arta se se

indrepte cdtre Centrul Cultural (Dundrea de Jos) "

Domnul Stefan lon afirmd cA sunt in data in care sunt 9i va avea loc intre 7 9i 9

martie...
Doamna Boodan Tania-luliana spune ce nu, este timp, nu-i problema, dar, da

Ar trebui 9i Consiliul Local, pentru ce Liceulde Arte este ...

Domnul Goqoncea Lilion-Dan spune ca ...cine 9tie, e o incurcaturd undeva, pe

dansul l-a uimit cand a vazut materialul la mapa de Comisie, a zis bei ce Dumnezeu'

4 ...
Domnul Stefan lon informeaze ce bani foarte multi europeni pe zona asta de .

Domnul Goqoncea Lilion-Dan spune ca bani europeni
Domnul Stefan lon transmite cd ... da ...pentru viitor, dar sunt foarte multi bani Si

chiar sd incerce...

Domnul Presedinte intreabe daca sunt alte probleme
Domnul Butunoiu Dorin solicita domnului Preqedinte se ia cuvantul.
Domnul Presedinte da cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Butunoiu Dorin transmite: ,,Ag vrea se vin cu o rugeminte catre

dumneavoastre; atunci cand un coleg de al nostru se adreseazd Consiliului 9i nu se

adreseaze cu un respect faF de ceilalli, vd rog frumos sd-i teial microfonul gi sA nu-i
mai dati voie la cuvant. Dacd dore$te ca noi sa-l ascuftem, bineinteles 9i el trebuia sa
intoarcd fata 9i sa fie respectuos cu noi Doi h menA: rcg, ceilalti colegi, care vorbesc
pe anumite proiecte de hotarari 9i vin sa dezinformeze colegii consilieri 9i pe domnul
Pregedinte $i pe ceilalti care participa la $edint6, sa n-o mai facd lnformali-va
inainte, nu veniti sd spuneli anumite minciuni aici 9i cei care sunt in masura se spune
adeverul despre ceea ce se intample la instituliile pe care le conduc, nu au dreptul
Deci, am vorbit inainte foarte multi legat de subiectul CONSPRoIECT $i la final a

vorbit domnul director; normal trebuia sa se intample invers, da? Trei b mAnA:

domnul Preqedinte, dumneavoastre ati fost ales pentru a dezvolta acest judet,

impreuni cu noi incercem se aducem un plus valoare activitdtii judetului Galati Si

dezvoltdrii acestui judet. Zilele acestea au fost doue cazuri, asta e, am preluat 9i
pa(ea medicale a acestuijudet Sitrebuie se ne ocupam 9i de aceasta speta. Au fost
doud cazuri de malpraxis; gtim foarte bine cd circule un zvon in tot judetul sau sd
spunem: un proverb, da? cel mai bun tratament in Galali este trenul cAtre Bucureiti
Haideti sa facem ceva gi pe parte medicala, sd incercem se gasim solulii, ca cetalenii
acestui jude! sd nu mai sufere din cauza unor, eu $tiu, interpretdri gregite ale unor
medici, asistenli sau sistemului medical intreg. Vd rog frumos, ar trebui fdcute o
dezbatere la nivel de medicina in Galati cu toti cei implicati 9i se gdsim solulii ca 9i
acest judet sd poatd sA-Si trateze corect pacientii 9i cetalenii acestui judel
l\,4ultumesc "

fili exprime realitatea Sedintei.
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Domnul Presedinte comunice: ,,Deci, un caz de malpraxis, conform legii, are o
cale foarte bine trasate Si devine malpraxis nu din punctul de vedere subiectiv al
unuia sau al altuia, ci printr-o hotarare cu valoare juridicS. La ora actuald, nu exista
niciun fel de caz de malpraxis juridic atestat - asla, pe de o parte, ca se vorbim de
subiectiv Pe de altS parte, noi cu totii de aici, am ajutat masiv medicina gelateand,
inclusiv cu parale foarte serioase, pentru cd, de exemplu, la Spitalul Judetean, intr-o
cledire veche de 40 de ani, nu s-au prevdzut de cdtre Ministerul Sdnetdtii schimbarea
conductorilor electrici 9i a conductorilor de fluide, a tevilor, foarte important, lifturi care
aveau 40 de ani, g.a.m.d. Deci, banii nogtri se duc acolo, avem un feedback. Sigur ce
exista 9i situatii absolut stranii, de exemplu, un om care are activitate chirurgicald,
care e beat 'in fiecare dimineate gi pentru care nu existd un mod juridic de a-i
determina alcoolemia; sigur cd el e violent, pute a alcool, dar nu poli sd-l abordezi gi,
in acest sens, de exemplu, eu am discutat cu directorul medical, domnul doctor
Firescu, se se schimbe Regulamentul de Ordine lnterioara. La un moment dat, a
existat un moment cand raporturile dintre angajator gi angajat au fost net
dezechilibrate pentru drepturile angajatilor, care au putut se face tot soiul de abuzuri
$tiu foarte bine ca in spital o serie intreage de infirmiere gi de asistente se poarte
execrabil cu oamenii care nu au absolut nicio vine c6 sunt bolnavi, gi caut se lupt, pe
toate caile, impotriva acestui lucru. Ce eu toate viata asta am fiicut, primul lucru care
ar trebui, ar trebui sd existe o responsabilitate morala a fiecarui om in parte, nu
neapdrat in raport cu actul medical, ci se fii om in toate situatiile. E, deocamdate
lucrul dsta trebuie interit cu mijloace administrative, eu unul mA implic cat pot, dar ca
sA vorbim de malpraxis, ince o datd, este de fapt o concluzie a unor structuri
specializate $i se afirmdm cd in Galati au existat doue cazuri de malpraxis f6rd sa le
avem, e hazardat."

in continuare, intreabd dace sunt alte probleme
lvlultumegte pentru participare, multumegte domnului Prefect, ince o date

mulfume$te domnului Prefect pentru ce a reprezentat deszepezirea in judetul calati.
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