
ROtltat{ ta

PROCES _ VERBAL
al gedintei ordinare a Consiliului Judelului Galali

din 26 noiembrie 2014

9edinla ordinare a Consiliului Judefului Galati a fost convocata prin Dispozitia
Pregedintelui Consiliului Judetului Gala(i nr. 617 din 21 noiembrie 2014 $i a fost
publicatS in ziarul ,,Monitorul de Gala\i" din 22-23 noiembrie (edilia on-line), respectiv
24 noiembrie $i afigatd la sediu, avand urmetorul proiect al ordinii de zi:

'l lvlodificarea Hotararii Consiliului Judelean nr. 160i30 10.2014 privind predarea
cdtre [/inisterul Dezvolt5rii Regionale 9i Administratiei Publice, prin Compania
Nationala de lnvestilii ,,CNl" S A., a unor sectoare de drumuri judetene, pe
perioada realizerii obiectivelor de investitii ,,Lucreri de aducere la starea
tehnicd initiala (reabilitarea conditiilor de circulalie)";

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. Darca in administrarea Universitetii ,,Dundrea de Jos" din Galati - Facultatea

de l\.4edicina gi Farmacie a unui bun imobil aflat in domeniul public al judetului

Galati Siin administrarea Consiliului Judetului Galali:
lniliatori: TaniaJuliana Bogdan,

Cornel Hamza,
Marian Vicleanu,
Florinel Petru Gasparotti,
lon Stefan

3. Modificarea Hoterarii nr 155 din 30.10.2014 privind aprobarea Proiectului
,,Adaptare proiect la conditiile de teren pentru imprejmuire Grddina Zoologicd -
Pedurea Garboavele";

lnitiator: MarianVicleanu
4. Modificarea organigramei 9i a statului de funclii ale Serviciului Public Judelean

de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Jude[ului Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

5. Rapoarte, informeri, intreberi, interpeleri, diverse.
Au participat 'in virtutea obligafiilor de serviciu: Lucean lvlihalcea - director

execuliv, Directia economie $i Iinante; Carmen Chirnoage - director executiv adjunct,
Directia economie Si finanle; Laura Anghelula - director executiv, Direclia de
dezvoltare regionala; Manuela Panaitescu - director executiv adjunct, Directia de

dezvoltare regionaldi Constantin Cristea - director executiv, Direc[ia patrimoniu;
Cristina Lupa$cu - auditor, Biroul audit public intern; lvlerioara Dumitrescu - arhitect
gef, Direclia Arhitect $ef; Mitice Budescu - 9ef Serviciu contencios 9i probleme
juridice; Daniela Tecute - consilier superior, Compartimentul cancelarie.

Au participat ca invitati: Rezvan-Daniel Olaru - subprefectul judetului Galati;
Nildddlin-lonut $erban - manager, Complexul Muzeal de $tiintele Naturii ,,Rezvan
Angheluld" Galati; Viorel Vali Sandu - director general, Serviciul Public Judelean de
Administrare a Domeniului Public $i Privat Galali

De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmatoarele institu(ii de
presS: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S R L Galafi; ziarul ,VIATA
LIBERA"; ziarul ,,lMPARTIAL"; ziarul ,,MONITORUL DE GALATI"; ziarul

in prezenta fil; exprimS realitatea gedinlei.
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Domnul Presedinte d5 cuvantul domnului Secretar pugca$ paul penlru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezentei la gedinte

Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaze cE dintr-un numer de 34 consilieri judeleni in

functie + Pregedintele Consiliului Judetului Galati sunt prezenti 32 consilieri judeteni
in functie + Pre9edinlele Consiliului Judetului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite conditiile regulamentare pentru desfagurarea acesteia.

Au lipsit urmdtorii consilieri judeteni: Butunoiu Dorin gi pintilie Carmen.
Domnul Presedinte, la interventia domnului Gredinaru Stan, ii transmite ca ise

va acorda cuvantul la final.
Domnul Presedinte informeaze ce potrivit art 33 alin. (4) din Regulamentul de

Organizare gi Functionare al Consiliului Judetului Galati, a fost prezentat la mapd
procesul-verbal al gedintei ordinare a Consiliului Judetului Galati din 30 octombrie
2014.

in continuare, intreabe dace sunt observatii in legeturd cu procesul-verbal.
Nefiind observatii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru",
Domnul Presedinte, in leg5turd cu ordinea de zi, solicitd completarea acesteia

cu urmdtoarele proiecte de hotSrari:
> lvlodilicarea organigramei $i a statului de functii pentru Centrul Culturat

,,Dunarea de Jos' Galali;
) Suplimentarea Iondului de rezerve cu suma de 40 mii lei gi alocarea sumei de

40 mii lei din fondul de rezerve al Consiliului Judefului Galali pe anul 2014,
UAT $endreni;

> Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetului Galati gi Consitiut Local

^ Tepu'in cadrul proiectului ,,Controlul lntegrat al Poluarii cu Nutrienti".
in continuare, face precizarea cd proiectele de hotSreri au avizele comisiilor de

specialitate.
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de

hoterare privind (Modificarea organigramei gi a statului de functii pentru Centrul
Cultural ,,Dundrea de Jos" Galati)).

Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru"-
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de

hot5rare privind (Suplimentarea fondului de rezerv5 cu suma de 40 mii lei gi
alocarea sumei de 40 mii lei din fondul de rezerve al Consiliului Judetului Gala{i pL
anul 2014, UAT $endreni)).

Se aprobe in unanimitate, cu 33 vofuri ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul

hotdrare privind (Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetului Galati
Consrliul Local Tepu in cadrut proiectutui ,,Controtut lntegrat al poludriiicu Nutrienti")

Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru,'.

de

9i

Domnul Pregedinte intreabS dac5 sunt alte observatii cu privire la ordinea de zi
a9a cum a fost transmisd la mape gi publicati in presa loca16. in continuare, supune
la vot ordinea de zi in intregime:

s in p.ezenta fil; exprirhd realitatea gedinlei.
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1 Modificarea Hotarerii Consiliului Judetean nr. 160130.10.2014 privind predarea
cetre l\y'inisterul DezvoltArii Regionale qi Administratiei Publice, prin Compania
Nationale de lnvestitii ,,CNl" S.A., a unor sectoare de drumuri judetene, pe
perioada realizdrii obiectivelor de investitii ,,Lucrari de aducere la starea
tehnice initiale (reabilitarea condi[iilor de circulalie)";

lniliator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
2 Darca in administrarea Universitetii ,,Dundrea de Jos" din Galati - Facultatea

de lvledicind gi Farmacie a unui bun imobil aflat in domeniul public al judetului
Galati Si in administrarea Consiliului Judelului Galati;

lnitiatori: Tania-lulianaBogdan,
Cornel Hamza,
Marian Vicleanu,
Florinel Petru Gasparotti,
lon $tefan

3. l\ilodificarea Hotirerii nr. 155 din 30.10.2014 privind aprobarea Proiectului
,,Adaptare proiect la conditiile de teren pentru imprejmuire Gredina Zoologicd

- Pddurea Garboavele":
lnitiator: MarianVicleanu

4. lvlodificarea organigramei 9i a statului de funclii ale Serviciului Public Judetean
de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judelului Galali;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
5. Modiflcarea organigramei qi a statului de functii pentru Centrul Cultural

,,Dunerea de Jos" Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa

6. Suplimentarea fondului de rezerva cu suma de 40 mii lei gi alocarea sumei de
40 mii lei din fondul de rezerva al Consiliului Jude\ului Galati pe anul 2014,
UAT $endreni;

lni!iatori: CornelHamza,
Marian Vicleanu

7 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Jude{ului Galali $i Consiliul Local

Tepuin cadrul proiectului ,Controlul lntegrat al Poluerii cu Nutrienti";
lni!iator: CornelHamza

8. Rapoarte, informari, intrebiri, interpelari, diverse.
3e aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru",

Se trece la punctul I din ordinea de zi:
Modificarea Hotafidi Consiliului Judelean nL 160/30,10.2014 privind Wedarea
cdtrc Ministerul Dezvofteii Regionale Si Administnliet Publicq prin Compania

Na(ionaE de lnvestitji ,,CNl" 5.A., a unot *ctoare de drumuri iudetene, F
peioada realhdii obiectivelor de inveswi .Lucrdi de aducere la starea

tehnicd iniliaE (re*ilil5,rca cond8lilot de circulatiey'
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabd daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hoErare sau la documenta[ia de fundamentare.

rezenta fild exprimS realitatea gedinlei.
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Doamna Haoeci Daniela-Simona, adresandu-se domnului Pregedinte, spune ca
are anumite neldmuriri la Anexa I initiale din primul proiect de hotdrare ce l-au
aprobat in Sedinla din 30 octombrie gi acum. in conlinuare, afirmd cd daca se
vizualizeazA aceastd Anex5, se observe ce pentru acelagi traseu gi pentru acelea$i
pozitii kilomelrice lungimea drumului scade. Dacd, initial, la DJ 253 aceleagi pozitii
kilometrice, kilometrul 29+480 pend la kilometrul 29+730, lungimea drumului acum
este; 65 de metri liniari; initial era 250 d ) metri liniari. intrebarea doamnei consilier
jude,tean este: tinand cont c5 nu s-a modificat traseul gi nici nu s-au modificat pozitiile
kiiometrice, de unde rezultS aceaste diferentS de lungime $i de suprafata?

Domnul Presedinte constate ca domnul Fotea nu se afl5'in sal5, dar spune cd
este prezentS doamna Arhitect Sef gi o intreabe daca poate se raspundd. Dace nu,
va formula respunsul domnul Pre$edinte, deoarece i-a spus domnul Fotea despre
acest fapt. ln continuare, afirmd cd au masurat aceia gi le-a iegit ca, de fapt, nu
corespundea cu ceea ce era pe ha(ie gi au fdcut aceaste rectificare, ca o erat5.

Doamna HaDeci Daniela-Simona doregte sa mentioneze cd la prima pozilie
suprafata cu care s-a venit a se corecta este foarte mare: de la 30.720 mp s-a ajuns
la 18.527

Domnul Presedinte concluzioneaze c6 sunt elemente tehnice - dansul nu este
inginer - i-au inclus. Tolul e perfect legal. ii pare rdu ca nu este domnul Fotea, care
se ocupA de CNl, aici. ln continuare, alirmS ca, in tot cazul, dansul a studiat aceastd
problemS, este perfect legalS $i tine numai de o conjuncturd tehnice pe care ei
trebuie se Si-o asume in cadrul CNI-ului.

Doamna Hapeci Daniela-Simona se gande$te ce aqa cum se gtie valoarea de
inventar a acestui drum, ar trebui se se gtie printr-un calcul matematic simplu $i care
sunt lungimea gi suprafata.

Domnul Presedinte spune cd problemele de inventar ale C.J.-ului sunt o
problemd deschisd; nici mdcar nu erau intabulate drumurile judetene cand a venit
dansul, nu era niciun kilometru de drum intabulat, s-a inceput acum. in continuare,
afirmA ce probabil e o chestie extrem de costisitoare, cam in cinci ani spera sd fie
egalonatd financiar gi se se termine gi crede cE vor mai avea surprize de lelul acesla.

Doamna Haoeci Daniela-Simona multumegte pentru rSspuns.
Domnul Pre$edinte supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata.
Se aprobe cu 31 voluri ,,pentru", O voturi ,,impotrive,' gi 2 ,,ablineri"

(Hapeci Daniela - Simona gi Cdluean Anghel Costel).
Se trece la punctul 2 din odinea de zi:

Darea in administra,ea UniversftAgi ,,Dundrca de Jos" din Galati - Facuttatea
de Mdicind gi Farmacie a unui tun imobil aflat in domeniul pubtic al jud4ului

Galati gi in administnrca Consiliului Judefului catati
lnitiato.i: Tania-luliana Bogdan,

Comel Hamza,
Marian Vicloanu,
Florinel Petru Gasparotti,
lon $tefan

prezenta file exprimi realitatea gedintei.

)
lsl:

Nicolae

SECRETARUL JUDETULUI,
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Domnul Presedinte prccizeazA cA la acest proiect de hotdrare existe un
amendament gi il roagd pe domnul Secretar sa il prezinte.

Domnul Secretar a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotir6re a Consiliului Judelului Galati privind darea in
administrarea UniversiGlii ,,Dunarea de Jos" din Galali - Facultatea de

Medicine 9i Farmacie a unui bun imobil aflat in domeniul public al iudelului
Gala!i giin administrarea Consiliului Judetului Galali

(inregistrat la Consiliul Judetului Galati cu nr. 9575/26 11.2014)

Prin promovarea
dispozitivi a proiectului
cereia bunul imobil care
public al judetului Galati.

Agadar, prin prezentul amendament
proiectului de hotarare, astfel:

propunem modificarea articolului 2 al

La a(icolul 2, dupe alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
urmetorul cuprins:

,,Bunul imobil care face obiectul prezentei hotdrari apa4ine in continuare
domeniului public al judetului Galali."

Semneaze: Pregedinte, Nicolae Dobrovici-Bacalbaga)).
Domnul Presedinte roagd iniliatorii se precizeze dacd accepti amendamentul.
Doamna Boodan Tania-luliana anunld ca acceptd amendamentul.
Domnul Cornel Hamza anunle cd acceptd amendamentul.
Domnul Vicleanu Marian anunle ce acceptd amendamentul.
Domnul Gasoarotti Florinel Petru anunte ce acceptd amendamentul.
Domnul lon Stefan anuntA c, acceptd amendamentul.
Domnul Presedinle doregte sA facd cateva precizdri in legiturd cu aceasta

hoterare. ,,Aceaste holdterc- vizeaz\ acordarea unui spaliu pentru Facultatea de
lvledicina, mai exact penlru stomatologie, unde la anii mari, ince avem cadre
didactice care vin din alte centre universitare 9i care vin, fiind foarte prost pl5tili, 9i
stau in condilii relativ precare gi ne coste foarte mult. Deci, dat {iind ci Facultatea de
Medicine e una din realizdrile acestui judet la care a contribuit toatd lumea la vremea

respective, e un lucru important Jin sd precizez cA respectivul apartament remane
pentru a fi utilizat numai sub aceastA clauzd gi remane in proprietatea publicd a
judelului Si nu in proprietatea private. Cu tolii am trecut ceea ce a rdmas nedisputat
din fondul locativ al Consiliului Judetului in proprietate pudice La ora actuald,
Consiliul Judetului a trimis Procuraturii o sesizare privind avocatul Savin 9i solia sa,

magistrat, pentru ocupare ilegald 8i abuz, intrucat in momentul in care a primit din
partea Consiliului Judetului doamna Savin acest apartament, mai delinea nigte spalii

de locuit, deci cd s-a incelcat legea. Cred cd ansamblul problemei este absolut
asemdnitor cu ce se intemple acum cu marele scandal privind retrocedarea

supraevaluatA de terenuri, pe care il urmirim cu totii la televizor, numai cA alci nigte

oameni din justi[ie, cu sprijinul altor oameni din justilie, au primit o hotarare prin care

file exprime realitatea gsdinlei.

amendamentului se intentioneazd inserarea in pa(ea
de hoterare sus-mentionat a prevederii exprese potrivit
face obiectul hotararii apa(ine in continuare in domeniul

PRE$ SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pulcas

--$ 
---..-
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Nicolae Dob
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sa fie obligat Consiliul sd le venda la prelul unei sticle bune de whisky aceste
apartamente, in conditiile in care argumentatia a fost o hartie oarecare venind de la o
structurS care nu avea alta calitate decet diriginte de gantier. Cred cd acest scandal
trebuie lamurit pend la capdt 9i buboiul trebuie incizat sd iase tot puroiul, dar pan5
atunci, cdutdm ca aceste spatii din care, pane acuma, au fost date numai doue unor
oameni din structura Consiliului Judetean, nou veniti 9i care nu aveau unde locui,
deci exact in litera legii. lar, pe de alta parte, probabil tot cu colaborarea
dumneavoastrS, dacd ne ajute Dumnezeu gi reugim se aducem din Basarabia, din
altS parte, ni$te oncologi, nigte chimioterapeuti, oameni de care avem absoluta
nevoie, atuno o se incercdm sA ii momim $i cu spatiu locativ. Deocamdate, chiar cu
momirea asta, nu prea mi9ca, dar avem deficiente foarte mari la Spitalul Judetean cu
oameni calificati. O sd incercdm se formdm din studentii pe care ii avem, dar acesta
este un proces de durate "

in continuare, intreabe dacd sunt alte observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind alte observatii, supune la vot proiectul de hoterare cu amendament.
Se aprobd cu 31 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i 2 ,,ablineri,'

(Hapeci Daniela - Simona 9i Tuicu Em l.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:

Modificarca Hotdrerii nt. 155 din 30.10.2014 ptivind aprcharea Proiectului
,,Adaptare proiect la conditiile de teren pentru imprejmuire Gddina Zoologicd -

Pddurea Gdrboavele"
lnitiator: Marian Vicleanu

Domnul Presedinte informeaze ce la acest proiect de hoterare existe un
amendament gi o roag5 pe doamna director executiv adjunct Carmen Chirnoagd sa
prezinte amendamentul.

Doamna ChirnoaoA Carmen a prezentat urmebrul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hoterare privind modificarea obiectivului ,,Complexul Muzeal de
$tiintele Naturii - lmprelmuire Grddina Zoologicd - pidurea Garboavele,,

(inregistrat la Consiliul Judetului Galati cu nr. 9S7Ol26.j j.2O1|4)

Cu adresa ff 3338120j12014, Complexul Muzeal de gtiinte ale Naturii
,,Resvan AnghelutS", in urma sesizerii fdcute de Trezoreria lvlunicipiului Galati, ne
aduce la cunogtintd ca se impune modificarea in lista de investitii aprobata prin
Hotdr6rea _nr. 165/30.102014, a denumirii obiectivului de investitii dup5 cum
urmeaza; ,.lmprejmuire Gredina Zoologice - Pedurea Garboavele'.

Se va introduce un nou articol la hotir6rea privind aprobarea proiectului
,,Adaptare proiect la conditiile de teren pentru imprejmuire Gredina Zoologice,,cu
urmdtoarea specificatie:

- se modificS lista de investitii la Complexul [,4uzeal de gtiintele Naturii prin
inlocuirea denumirii obiectivului de investitii aprobat prin hoterar;a 165i30..10.20i4,
Adaptare proiect la conditiile de teren pentru imprejmuire cridina Zoologici, cu

fle exprimi realitatea Sedinlei.

w
SECRETARUL JUOETULUI.
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urmitoarea denumire a obiectivului ,,imprejmuire Gr6dina Zoologici - Pedurea
Garboavele, judetului Galali.

SemneazS: Pregedinte, Nicolae Dobrovici-Bacalbaga>
Doamna Chirnoaqa Carmen anuntS: suma alocatS rSmand suma existentd

initial
Domnul Presedinte roage initiatorul - domnul Vicleanu - se precizeze dace

accepte amendamentul.
Domnul Vicleanu l\.4arian,'in calitate de initiator, este de acord 9i accepte

amendamentul formulat.
Domnul Presedinte doregte se explice, pe romanegte, ce s-a intamplat: un

functionar a scris gregit gi, acuma, de dou5 saptAmani, vrea sd afle cine e acela care
a scris gregit gi nu a reugit. ln continuare, alirme cd dupe ce o sd afle, o se caute s5
explice c5 pe lumea asta gregelile se pletesc

Domnul Zaharia Euqen intervine: ,,Calculatorul, domnule Pregedinte "

Domnul Presedinte spune cd da, sigur ce da. ln continuare, intreab5 dacd
alte observatii cu privire la proiectul de hotdrare sau la documentatia

sunt
de

fundamentare.
Nefiind alte observalii, supune la vot proiectul de hoter6re cu amendament.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru"-

Se trcce la punc{ul 4 din ordinea de zi:
firdifrcarea organignmei 9i a slatalui de functii ale SeMiciului Public

Judetean de y''dminislrarc a Domeniului Pu ic Ai tuivat al Judelului Galati
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa

Domnul Presedinte intreabe daca sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentalia de fundamentare

TotodatS, afirme: ,,Ce ag vrea sd spun este ce la domeniul public am adus
masina de tiiat vegetalia 9i ma9ine de marcat. Executdm acum'in regie proprie gi. in
felul acesta, TVA-ul, care inseamni un sfert din costuri, a dispdrut. 9i drumurile au
'inceput sa fie marcate, vegetalia sd fie conform legii, iar costurile excesive, dupe
pererea mea, s-ar putea sd gregesc, in nigte contracte precedente, panA sE vin eu,
au dispdrut. $i vreau se-l felicit din toate inima pe un bdiat tanar, pe care la inceput
l-am privit cu reticente, pe domnul director Vali Sandu, care a reusit sa implementeze
perfect aceste doue actiuni. 9i acuma asigurdm oameni care sd meargd pe maqina
de trasat. Deci, banii care... deja s-au scos banii pe ma9ina de trasat, din economii. A
fost o mesurd $i o sd cautim sd facem 9i cu alte acliuni care ar impune TVA, acelagi
lucru; ar fi economii substantiale."

in continuare, supune la vol proiectul de hoterare in forma prezentata

Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:

Modificarea organignnei Si a statului de fun4ii pentru Centrul Cultural
.Dundrca de Jos" Galali

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnut Presedinte intreab6 dace sunt observatii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentatia de fundamentare.

file exprimi realitatea gedintei.

SECRETARUL JUOETULUI.

Nicolae
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Nefiind observatii, supune Ia vot proiectul de hotdrare in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".

Se trcce la punctul 6 din ordinea de zi:
Suplimentarea fondului de rezeMe cu suma de 10 mii lei 9i atocarea sumei de

40 mii lei din fondul de rezeNe al Consiliului Judelului Galati pe anul 2014, alAT
Sendreni

lniliatori: Comel Hamza,
Marian Vicleanu

Domnul Presedinte anunta cd la acest proiect de hot5rare existS un
amendament gi o roagd pe doamna consilier judetean Hapeci Daniela-Simona sa il
prezinte.

Doamna Haoeci Daniela-Simona a prezentat urmetorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hoterare privind suplimentarea fondului de rezerve cu suma de
40 mii lei 9i alocarea sumei de 40 mii lei din fondul de rezervd al Consiliului

Judelului calati pe anul 2014, LJAT Sendreni
(inregistrat la Consiliul Judetului calati cu fi.957 4126.11 .2014)

Solicit retragerea proiectului de pe ordinea de zi deoarece fondul de rezervd al
Consiliului Judetean este zero.

Consider ca ar ,i trebuit initiat un proiect de hotdrere privind rectilicarea
bugetului Consiliului Judelului Galati, astfel incat sa vedem sursele din care se pot
aloca aceste sume.

Semneaz5: Hapeci Daniela-Simona, daia: 26.11.2014r.
Doamna Haoeci Daniela-Simona aduce la cuno$tintd faptul cd, conform

Ordonantei de urgenld N. 4512003 a finantelor publice locale, fondul de rezerve
bugetara poate Ii majorat in cursul anului cu aprobarea consiliului local, judelean gi
consiliului general al municipiului Bucuregti. dupa caz, din disponibilitatile de credite
b-ugetare care nu mai sunt necesare p6nd la sfArgitul anului. in continuare, afirmd:
,,lntrucat rectilicarea bugetard nu a fost operate, nu gtim care este sursa acestor bani
gi consider cd s-a incdlcat astfel principiul transparentei politicii flscal-bugetare,
prevdzut la art. 4 alin 1 din Legea nr. 69/2010 "

Domnul Presedinte, inainte de a ruga initiatorii sA precizeze dacd acceptd sau
nu amendamentul, vrea se explice cum s-a ajuns in aceastd situatie: de problemele
comunei $endreni sunt de multd vreme avizati gi acolo existe un risc real de pericol
in caz de inundatii, perfect posibile in orice moment Dat fiind ci bani in fondul de
rezervd sunt foarte putini gi c5, sigur, sprijinirea unor comune este un lucru periculos,
pentru cd vin Si altii sd cear5, indreptdtirea este gradul de pericol. pentru a studia
gradul de pericol a fost trimis de la Directia Tehnice a Consiliului Judetean un grup
de specialigti, care au confirmat necesi ttea acestei lucrdri. in continuare, afirmd:
,,Oricum, noi nu am dat toti banii care ni s-au solicitat, ca nu-i aveam. Domnul
Mihalcea, care a fost intr-o.. domnul director al Finantelor din Consiliul Judelean,
Mihalcea. care in aceste zile a triit Lrn mare necaz personal - decesul socrului _ gi imi
exprim condoleantele cu aceastd ocazie, a fecut tot ce a putut ca sd ne incadrdm in

prezenta file exprime realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

t",':,r("u

.--\-v\r---



$edinla din 26 noiembrie 20'14
Pag. nr. 9

timp. A gesit sursele financiare, insi problema este ce lucr5rile trebuiesc incepute de
abia... dupd aceea o sa ve dau 9i dumneavoastra cuvantul de abia, oricum nu pot
incepe, de abia cand banii vor fi hotdrati gi vor exista, dar timpul nu ne iarti ii cu totii
ne-am zguduit acum cateva zile, se vedem cam ce-i cu nalura asta. Deci, pe mesura
in care putem se ne angajSm flnanciar in probleme acute Si dezbdtand cu totii cat de
acute sunt problemele, pentru ce noi suntem de fapt o structurd de stabilire a
prioritatlor, vom proceda Sigur cd transparenla financiare este un lucru extraordinar,
dar gi pentru oamenii din acea comund este extrem de important se nu vina apa
peste ei. Dace am fi mai bogati, toate lucrurile astea s-ar evita. Sigur ce, pand la
urm5, financiar, dansdm pe sarmd gi cdutdm se facem lucrurile optimal ' in
continuare, de cuvantul domnului Mihalcea.

Domnul l\.4ihalcea Lucean spune ce is-a dat un telefon s5 vine $i a venit.
Afirm6: ,,Vreau se va spun cd ieri dimineald, in urma discutiei cu^dumneavoastre, am
ajuns la o concluzie: cd trebuie imp64ite problematica in doui. ln primul rand: sd ve
cer, adicd sd cerem Consiliului Judetean se fle de acord, in principiu, cu o
suplimentare, dupd care, acum nu aveam motiv de rectificare, dupe care in data in
jurul datei de'15 decembrie va Ii ultima rectificare. Avem ceea ce inseamnd o
regularizare cu Direc(ia Generale a Finan,telor Publice, Directia Generald Regionala a
Finantelor Publice, qi odata ce am cerut ca dumneavoastr5 si fiti de acord cu
aceaste suplimentare a fondului, eu spun cd vom avea gi sursele necesare. Dupe
aceea se transfere cetre Consiliul Local $endreni pentru rczolva.ea problemelor
respective. $i am mai avut in minte ceva: ca in aceastd perioade se aibe timp se-$i
fac5 toate documentele necesare, se intre apoi pe ceea ce inseamna rezolvarea
problematicii de acolo. ASa am gendit-o, ati fost de acord cu lucrul acesta, cereli
Consiliului se fie de acord Si in 15 decembrie garantez, in jurul datei de 15 garantam
cA se rezolvd ceea ce inseamnd introducerea pe partea de cheltuieli a acestei
sume."

Domnul Presedinte comunica faptul ce domnul Secretar al Consiliului Judelean
l-a asigurat de le^galitatea acestei cereri, a discutat, in prealabil, 9i cu toti gefii
grupurilor politice. in continuare, roaga pe iniliatori - domnul Hamza Cornel 9i domnul
Vicleanu Marian - sd precizeze dacd acceptd amendamentul.

Domnul Hamza Cornel anunlA cd nu accepte amendamentul.
Domnul Vicleanu Marian anunld ce nu accepta amendamentul.
Domnul Presedinte intreabe dacd sunt alte observatii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentatia de fundamentare.
Doamna Haoeci Daniela-Simona are o completare gi mentioneazd faptul ce nu

are nimic impotrivd a se acorda aceastd sume lnand cont de necesitatea alocdrii
acesteia, dar a fecut doar o referire la procedurd gi a considerat cA intai ar trebui sd
existe sursa de finanfare, rectificare bugetard, 9i ulterior, acordarea acesteia 9i

mullumegte.
Domnul Presedinte ii multumegte gi dumnealui. ln continuare, supune la vot

proiectul de hotSrare lerd amendament
Se aprobi cu 30 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrive" 9i 3 ,,ablineri"

(Hapeci Daniela - Simona, Potec Nicolae - Petrigor gi Tuicu Emil).
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Se trcce la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului dintre Cons iul Jud4ului calati Si Consiliut Locat

Tepu in cadrul proiectului 
"Cdratotut 

lnt€g,'at at Polueii cu Nutrientin
lnitiator: Comel Hamza

Domnul Presedinte intreabe dacS sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observa(ii, supune la vot proiectul de hotd16re in forma prezentat5.
Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Rapoafte, infomdri, intrcbdrt, inbrptdti, diverse

Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la informArile sau
rapoartele ce au fost prezentate.

S-a luat act de Raportul domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaga - Presedintele
Consiliului Jude[ului Galati cu privire la deplasarea la Cahul, Republica Moldova, in
data de 18 octombrie 20'14.

S-a luat act de Raportul doamnei Laura Delia Anghelu[5 - director executiv al
Direcliei de Dezvoltare Regional5 gi al doamnei l\y'ariana Beraru - consilier superior in
cadrul Directiei de Dezvoltare Regionald privind rezultatele deplasdrii la Cahut,
Republica Moldova in petioada 20-22 oclombtie 2014.

S-a luat act de Raportul doamnei Laura Delia Anghelutd - director executiv al
Directiei de Dezvoltare Regionala gi al doamnei Mariana Beraru - consilier superior in
cadrul Directiei de Dezvoltare Regionale privind rezultatele deplaserii la lzmail,
Ucraina in petioada 22-24 oclomhrie 2014

Domnul Presedinte, in cadrul informarilor, anunte ce de sdptdmana viitoare
intra in concediu gi locul dumnealui va Ii tinut de domnul Vicepre$edinte Hamza. in
continuare, afirmd ce a fost rugat de doud persoane sd ia cuvantul gi le invita.

Domnul Grddinaru Stan, adresendu-se domnului Pregedinte, domnilor consilieri,
in legeturd cu $edinta de astezi a...

Domnul Hamza Cornelii transmite s5 tind microfonul mai aproape.
Domnul Grddinaru Stan vrea sd facd urmStoarele observatii: la proiectul... la

ordinea de zi s-a adeugat... motivele care sunt ca sd se suplimenieze ordinea de zi.
ln continuare, afirmd: ,,Deci, daca ati retinut asta, rog se precizati care au fost
motivele pentru care s-a suplimentat ordinea de zi, fdrS ca sd fie prevdzut in proiectul
de hoterare N/ai am de observat cd domnul Secretar nu a dat citire procesului-verbal
a$a cum scrie la articolul 32 din Regulament gi ce nu mi s-a dat cuvantul la punctele
respective, cand am solicitat cuvantul, contrar prevederilor Legii 52 privind $edintele
publice. in legaturd cu Sedintele comisiilor de specialitate, acesiea trebuiau se... cand
s-a convocat gedinla de Consiliu ordinarS, trebuiau puse la dispozitia secretarului
toatd documenta(ia, inclusiv rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate qi,
dupa aceea, sd se intocmeasce proiectul de hotdrare. Ori un proiect de hoterare a
fost initiat pe data de 24 9i publicat in ordinea de zi, care e publicata pe data de 21
noiembrie. Vreau explicatie."
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Domnul Secretar ii transmite: ,,Pot se vd asigur, stimate domn, ca toate
procedurile legale gi regulamentare in ceea ce priveqte convocarea $i desldsurarea
gedintelor de Consiliu au fost respectate."

Domnul Gradinaru Stan spune: ,,A$a este respunsul dumneavoastra? Este
nelegal qi incomplet."

Domnul Cdluean Anqhel Costel, adresandu-se domnului Presedinte, stimatilor
colegi, transmite ca nu ar vrea s5 pard cd dore$te se i$i motiveze ablinerea de la a
vota un proiect de hoterare; rugdmintea sa este ca domnul pregedinte se poarte
discutii cu aparatul de specialitate se nu se mai intample lucruri ca la primul proiec{
de hotirare; corect era ca domnul Fotea sa fi fost prezent aici sau se Ii fost amenat
proiectul de hoterare. Motiv pentru care dansul s-a ablinut, nu ce ar avea ceva
impotrivd vizavi de proiectul respectiv. De asemenea, mai are se ii aducd la
cunogtinF ceva: intre turul I gi turul ll al alegerilor - igi cere scuze ce separa
oarecum timpul vizavi de cele... sau prin cele doua tururi - a fost intr-o comuni unde
se feceau asfalteri $i surprinderea mare a dansului a fost ce in fa[a coloanei de
utilaje erau doi cetdteni ai comunei Matca - despre lvlatca este vorba - despre care
nu gtie ce calitate ;veau. l-a intrebat 9i au spus ce au fost trimigi de la partid. in
continuare, spune: ,,Vd rog frumos, am sa ve pun fotografiile la dispozilie gi se ne
comunicati cine sunt acei doi oameni gi ce calitate aveau. Am intrebat Seful de
coloand dace cei doi au vreo legeture cu firma care asfalteaza, nu aveau nicio
legdture, dirijau circulalia Si erau imbreca! in uniforme. Au spus ci au fost trimigi de
aici, de la Consiliul Judelean."

Domnul Presedinte afirmd: Consiliul Judetean nu a trimis pe absolut nimeni.
Domnul Caluean Anohel Costel ii transmite ce acesta este motivul pentru care

solicitd sau roage se fie luate mesuri pentru ce acolo s-a intervenit 9i in circulalie;
acei doi domni dirijau circulatia.

Domnul Presedinte'ii comunice faptul cd nu avea decat se anunte Politia $i ii
spune incd o date: Consiliul Judelean nu a trimis pe nimeni. Conchide cd raporturile
intre acest eveniment gi Consiliul Judetean i-au fost lemurite domnului consilier cu
aceastd ocazie.

Domnul Ciluean Anohel Costel intelege acest lucru. Dansul o sd ii pund la
dispozitie fotograflile pentru ca oamenii...

Domnul Presedinte ii prccizeaze faptul c6, chiar nu il intereseazd. Obligatia
domnului consilier judelean, in acel moment, era sd anunle Politia.

Domnul Celuean Anohel Costel, adresandu-se domnului Pregedinte, ii spune cd
nu avea obliga[ii gi nici calitate. Era un simplu cetetean, care trecea pe acolo.

Domnul Presedinte ii transmite ce, in calitate de simplu cetalean gi cand
observi ceva care este ilegal, sd anun[e Polilia. De aceea existA Polilie.

Domnul CAluean Anohel Costel ii mullumegte pentru respuns
Doamna Boqdan Tania luliana doregte gi dumneaiei se spund ceteva cuvinte A

citit astezi in ,,Viata Libere" ce Directia de dezvoltare a Consiliului Judelului a primit

un premiu, ceea ce ii bucure gi era bine sd aminteasce 9i domnul Pre$edinte .

Domnul Presedinte intervine gi spune ce Direclia de dezvoltare nu a primit

niciun premiu.
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Doamna Boodan Tania luliana ii transmite ce a9a scrie in..
Domnul Presedinte alirmd ca premiu a primit Consiliul Judetean gi c6 este iaregi

una din numeroasele dezinformdri ale populatiei prin ziarul ,,Viala Libere". in schimb,
pentru acest proiect, pentru care o anume structurd a dat o diploma, are o hartie de
la Prefecturd privind grave abateri la acest proiect, care la ora actuala se afld'in
cercetare gi spune, in conlinuare, cd nu o cerceteazd dansul.

Doamna Boodan Tania luliana nu gtie despre ce vorbegle domnul pregedinte,
insd dansa a colaborat cu Directia de dezvoltare gi spune c5, sincere sd fie, negtiind
dedesubturile povegtii pe care o spune domnul Pregedinte acum, densa chiar vroia
sd felicite salarialii de acolo pentru ci gi-au dovedit de-a lungul anilor competenta gi
prin activitatea lor au adus foarte multi bani judetului.

Domnul Presedinte ii precizeaze faptul cA felicita in abstract.
Doamna Boodan Tania luliana spune cd nu in abstract.
Domnul Presedinte concluzioneazd, in legeture cu acest eveniment, ca nu are

de ce sd felicite.
Doamna Boodan Tania luliana, adresandu-se domnului Pregedinte, ii comunica

faptul c6 este opinia dumneaiei gi crede ce trebuie sd fie recunoscutd activitatea unor
oament

Domnul Presedinle ii transmite cd daca vrea sd felicite pe cineva aici, are tot
dreptul, dar nu in legSturd cu acest eveniment.

Doamna Boodan Tania luliana ii spune c5 ii pare reu ce interpreteaz6 in felul
acesta, este chiar o recunoagtere a activitdlii intregului departament de dezvoltare gi,
repeta, cunoagte portofoliul de proiecte al acestei Directij. El poate fi luat in
consideratie in momentul in care se deschid linii de linantare gi d5nsa crede cd
trebuie sa ne aplecdm cu toate atenlia asupra activitetii, pentru ce alragerea de
fonduri europene crede ce gi pentru Consiliul Judetului rdmane, in continuare, o
prioritate. ln continuare, afirme: (Faptul cd ,,Viata Libera" a fost dezinformata 9i a
fdcut acea. md rog, eu gtiu, poate gregeald, daca dumneavoastra asta afirmati, asta
nu mai este treaba mea. Treaba mea este sd recunosc activitatea unor oameni care,
iate, mi-a fost reamintite de acel artiml gi cred ce trebuie se o recunoagtem cu totii
pentru ce s-a justificat de-a lungul anilor existenta acestei Directii Qi activitatea lor la
parametri pozitivi de activitate ai Consiliului gi nu altcum. Nu cred c5 trebuie se... nu
md intereseaze ce altceva existe gi ce cercetSri se fac, deci nu acesta e subiectul
intervenliei mele. Deci, efectiv ceea ce scrie in ,,Viata LiberS" cred cd este un lucru
care chiar trebuie se ne atragd atentia ))

Domnul Presedinle de cuvantul domnului Cristea.
Domnul Cristea Vasile, adresandu-se domnului pregedinte, doamnelor gi

domnilor consilieri, pentru cAteva zeci de secunde doregte sd le retne atentia gi sa le
multumeasce in numele persoanelor cu handicap. Domnul Cristea Vasile se prezintd
in calitate de pre$edinte al Asocialiei Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club,, Galati
$i spune, in primul r6nd, cd a venit in fala dumnealor sa le aducd multumirili>
persoanelor cu handicap pentru proiectele, actiunile qi activitetile sustinute de cdtre
Consiliul Judetean in al doilea r6nd; 3 decembrie este Ziua iniernationald a
persoanelor cu handicap; a pus, precizand ci f6r5 a-i fi date permisiunea, cate un
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plic in fata fieceruia spre a-i invita la Teatrul ,Nae Leonard" unde are loc un.. se
marcheaze momentul printr-un spectacol regizat, pregStit 9i prezentat de persoanele
cu handicap din cadrul Asociatiei, la care'ii aqteapta. Le promite: nu este poate ceva
spectaculos, dar ceva foarte emotionant in mod sigur. Cei care au fost au experienla
aceasta, dintre dumnealor, iar cei care o se vine penlru prima date, este sigur cA 9i la
anul vor reveni. $i, in incheiere, vrea sa le ureze: sinitate, fericire, la multi ani, multe
bucurii gi implinirea tuturor dorintelor pe plan profesional gi personal. $i, sincer, ii
agteapte pe 3 decembrie, ora 17, Teatrul ,Nae Leonard" 9i spere intr-o bune
colaborare gi pe 2015 Si multume$te gi pentru timpul acordat. 

^
Domnul Presedinte spune cd gi dumnealor ii mullumesc. ln continuare, intreabe

daca mai era cineva care vroia sd ia cuvAntul.
Doamna Strat Daniela spune ce reprezinta Fundatia,impreund" din Galati $i

transmite: (Problema pe care o aduc in atentia dumneavoastre este in legeture cu
spatiul in care ne deruldm activitatea de asistente sociald ince din anul 2002. Am se
vd explic, pe scurt, care este situatia acestui spatiu: in august 2002 am semnat un
protocol de colaborare intre Consiliul Judelean Galali, $coala Speciali ,,Constantin
Pufan" gi Fundatia ,,lmpreunS" prin care ni se punea la dipozitie, in mod gratuit, acest
spatiu pentru derularea activititilor sociale. Apoi, 'in mai 2003, prin hoterare de
Consiliu, s-a atribuit folosinla gratuite pe o perioadd de zece ani, contractul de
comodat fiind semnat un an mai taziu. in octombrie 2012, ince inainte de expirarea
contractului de comodat, am solicitat Consiliului Judetean prelungirea acestui
contract pentru o noue perioada de zece ani in vederea mntinudrii proiectelor
noastre sociale. Tinand cont ce in zona in care actiondm, adicd ne reterim aici la

cartierele: Micro 40, [/icro 39, Filegti, cartier Aviatorilor, suntem singurul centru social
pentru copii gi varstnici defavorizali Abia in martie 2013, timp in care noi am revenit
in repetate randuri cu solicitarea noastra, ni s-a comunicat de la Consiliul Judelului
cd acest spatiu nu mai poate fi atribuit in folosin!5 gratuita, deoarece Fundalia

,,impreund" nu este de utilitate publice. Am demarat imediat 9i am intocmit
documentatia, pe 8 aprilie anul trecut am depus documentalia la Guvernul Romeniei,
iar in august am obtinut acest statut de utilitate publici. ln septembrie am revenit cu
un memoriu la Consiliul Judetului, am anexat Hotdrarea de Guvern 612 din august
2013, am revenit cu o noua adresa gi abia in noiembrie 20'13 ni s-a comunicat de la
Consiliul Judelului ce s-a formulat acliune impolriva noastra, aqiune de evacuare din
spaliu, procesul aflandu-se 9i acum pe rol. ln august 2014. am depus din nou
memoriu la Consiliul Judetului gi la toate comisiile din Consiliu, argumentand c6,

continuarea proiectelor sociale pentru copii gi varstnici defavorizali depinde de
clariflcarea situa[iei juridice a spatiului in care ne desfdgurdm activitatea incd din
2002. La finalul lunii octombrie, am solicitat subvenlie de la Consiliul Local pentru

anul 2015, dar sAptimana trecuta ni s-a comunicat: singura problemi la

documentatia noastrd este spaliul in care ne desfagurdm activitatea. Ve spun sincer:
eu nu am puterea sa privesc in ochii copiilor mei 9i sd le spun cd de la 1 ianuarie
2015 Fundalia ,,lmpreund" nu le mai poate acorda sprijin 9i nici hranS De aceea, vd

rog pe dumneavoastrd, domnule Pregedinte, doamnelor 9i domnilor consilieri, pe 22

decembrie este serbarea de Crdciun, serbare pe care o organizdm an de an, venili
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aleturi de mine 9i haideti s5 ne uitam in ochii copiilor de la Fundatia ,,impreuni, 9i sd
le spunem cd nu-i mai putem ajuta cu nimic. Ve multumesc pentru timpul acordat.)

Domnul Presedinte intreabe dacS au proces cu ,,Pufan'.
Doamna Strat Daniela r,spunde ca au proces pe rol.
Domnul Presedinte multumegte pentru rdspuns.
Doamna Strat Daniela afirma c5 a specificat acest lucru.
Domnul Presedinte comunic5: ,,Procesul nu e de evacuare, procesul este ce nu

v-ati plitit c5ldura gi ati piratat c6ldura, pentru asta este procesul." l\Iultume$te Si,
in continuare, intreaba dacA mai vrea cineva sd ia cuv6ntul.

Doamna Strat Daniela afirmd ca are certiflcatul de grefa, i-l poate ardta.
Domnul Presedinte multume$te $i spune cA nu. inchide gedinta.

Prezentul proces-verbal, fard gtersSturi sau adeugiri, con(ine 14 (paisprezece)
pagini 9i a fost prezentat in gedinla extraordinard a Consiliului Judetului Galali din
data de 15 decembrie 2014.
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