
RO ANIA

PROCES - VERBAL
al gedintei ordinare a Consiliului Judetului Galati- 

din 29 aprilie 2014

gedinta ordinara a Consiliului Judetutui calali a fost convocata prin Dispozilia
Pre$edintelui Co.nsiliului Judelutui Galali nr. 323 din 24 aprilie 2014 Si ; fost pubticaid
in ziarul.,,Viata libere" din 25 aprilie 20,14 siafigatd la sediu, avand urmetorul proiect
al ordinii de zi:

1. Eliberarea licenlelor de traseu pentru servicii de transport rutier public
judelean 

-de 
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de

transport SC LUNA PLAST SRL, pe traseete calati - Vanetori (DN 26 _ km I _

Ferma Broiller 3-83) Si Foltegti - Vendtori (DN 26 - km 8 _ Ferma Broi er 3_
Bg)'

2. Etibera*.aricentei de u,."u o"nu,'Sllilii" l;""'J;:-';,?,'""J;",i",,ffiJ3,xt;
q"^ !1"99!9- g!i! curse regutate speciate pentru operatorut de trantport SC
AGRO-EDY 2008 SRL, pe traseut Fa4Ane9ti - Gatati (Bddetan);

3. Modiricarea Hotdrarii consiriuru, TJI:|3,X, H, f, " fl*i#E;'o"i*ltffi
Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judelean de
persoane prin curse regulate Si a Caietului de sarcini al serviciilor de tiansport
public judetean de persoane prin cun

4. Modificarea Hotararii Consiliului
aprobarea Regulamentului pentru
judelean de persoane prin curse re

5. Preluarea de cdtre Ministerul Dezv
prin Compania National6 de lnvesti
judelene, pe perioada realizdrii obiectivelor de investitii ,,Lucrdri de aducere la
starea tehnice initiale (reabilitarea condiliilor de circulaiie),,;

6. Aprobarea caietului de obiective pe
pentru Complexul Muzeal de $tii
pentru perioada iulie 20,14 - iunie 2

lor penku concursul de proiecte de management
I de $tiinlele Naturii'Resvan Anghelule',calali;

lnitiator: Nicotae Dobrovici-Baialbaga

realitatea gedin!ei.
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8. Inlocuirea doamnei Stencescu Geta cu doamna Robea Mariana din partea
organismelor private acreditate c€re desfdgoara activiteti in domeniul
protectiei gi promovarii drepturilor copilului, ln Comisia pentru protectia
Copilului calati;

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
9. Rapoarte, informeri, intreberi, interpeldri, diverse.

Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Lucean Mihalcea - director
executiv, Directia economie gi finanle; Laura Angheluta - director executiv, Directia
de dezvoltare regionala; Manuela Panaitescu - director executiv adjunct, Dire4ia;e
dezvoltare regionale; Constantin Cristea - director executiv, Direclia patrimoniu;
Cristina Lupagcu - auditor, Biroul audit public intem: lonel Coca - gef serviciu,
Serviciul de management al resurselor umane, sdndtate gi securitate in muncd gi
asigurarea c€litafii; Marioara Dumitrescu - arhitect gef, Direclia Arhitect gef; Maricela
Dura - consilier superior, Compartimentul cancelarie.

- . Au participat ca invitali: Dorin Otrocol - prefectut judelutui Galali; Madelin
!"r9"! : manager interimar, Comptexul Muzeat de gtiint;le Naturii ,,Rasvan
Angheluld' Galati; Mariana Robea - viitor membru in Comisia pentru proteqia
Copilului Galati; lon Dumitru - propus )entru a fi validat in caliiate de consilier
judelean al Consiliului Judelului calati.

De asemenea, au mai participat reprezentanti de la umetoarele institulii de
prese: ziarul ,,VIATA LIBEM";W Gatali.

. Domnul PJesedinte da cuvantul domnului Secrelar pugcag paul pentru a face
apelul nominal ln vederea stabilirii prezenlei la gedinld

Domnul Puscas Paulface apelul nominal.* :"Ti;,i:"ffi s?x"JlTill,j"#:i#in deci gedinli poate incepe, fiinoin sfegurarea acesteia.

_ Au lipsit urmitorii consilieri judetsni: casparotti petru - Florinet gi pintilie
Carmen.

A piresit sala inainte de votarea punctului opt de ps ordinea de zi doamna
consilier judetean Buruiana Natalita.

Domnul Presedinte informeaze ce potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare Si Funclionare al Consiliului Judetului Galati, a fost prezentat la map6
procesul-verbal al$edintei ordinare a Consiliului Judelului Galati din 3l maftie 2014.

ln continuare, intreaba dacd sunt obs rvalii in legeture cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentu".
pomnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, solicite completarea acesteia cu

urmetoarele proiecte de hoterari care s6 deschidd gedinla de ast6zi:! Validarea mandatului de consilier judelean dl domnului lon Dumitru gi
depunerea Juramantului;

)> Modificarea Hotarerii C(
privind organizarea cEini

detului Galati nr. 49 din 6 august 2012
ale Consiliului Judelului catali;

realitatea Sediniei.
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> catali, prin Consitiul Judetutui catali, cu unitetite
comunele Bdlabanegti, B5neasa, Cavadinegti,

catali, prin Consitiile Locale Bilibdnegti, B6neasa,
, in vederea acceptdrii acestora din urmd, in calitate de

membri ai Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitare ,,Serviciul Regional Apa,,
Galati; Si> Aprobarea soliciterii adresate Guvemuluj Romaniei de trecere a unui imobil
(teren) din domeniul public al statului gi din administrarea Ministerului
Afacerilor lnterne in domeniul public al judetului Galaii 9i in administrarea

^ 
Consiliului Judetului catali.

ln continuare, face prccizarca cd proiectele de hoterari au avizele comisiilor de
specialitate.

. - Domnql Ptesedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hoteriare privind (Validarea mandatului de consilier judelean al domnului lon
Dumitru) 9i depunerea Juremantulut.

Se aprobd in unanimitate, cu j2 voturi ,,pen,ru,,.
, Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul deho carea Ho lui Galati nr.49 din 6 august20 a comisiil nsiliuluiJudelutui Gatali):.

nimitate,

. .- pomnul. Presqdinte supune la vot completarea ordinji de zi cu proiectul de
hoterere privind (Asocierea Judelului
unitetile administrativ-teritoriale comu
Ghidigeni, din judetut catati, prin
Cavadinegti, Ghidigeni, in vederea ac
membri aiAsocialieide Dezvoltare lntercomunitara ,,Serviciul RegionalApa, Galati)).

Se aprobd in unanimitate, cu 32 votuti ,,pentru,,.
. .- PoEl+P.resedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectut de
hoterare privind (Aprobarea soricitdrii adresate Guvernurui Romdniei oe trecere aunui imobir (teren) din domeniur pubric ar staturui gi din administrarea Ministerurui
Atacer or tnteme in domeniul public al judelului Galali gi in administrarea Consiliului
Judetului GalatiD

'Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru,,.
Domn-ul Presedinte intreabe dacd sunt aft; observalii cu privire la ordinea de ziaga crJm a fost transmisii la mapete de Sedinld 9i pubticati in p;e; loc;le

. 
ln continuare, supune la vot ordinei dt zi in intregime:

1. Validarea mandatului de consilier judelean al djmnului lon Dumitru;

3. Modiflcarea Hoterarii Consiliului Judelului Gatali nr. 49 din 6 august 2012privind organizarea comisiitorllspeciatitate 
_ate 

Con;tiuLilrO"tr'iJic"r"ti;

2. DepunereaJuremantului;

P EDIN

lniriator: Comisia de validare

lnitiator: CornelHamza

r€alitatea gedinlei.

69Y1O
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4. Asocierea Judelului Galati, prin Consiliul Judelului Galali, cu unitalile
administrativ-teritoriale comunele BalebAnegti, Beneasa, Cavadinegti,
Ghidigeni, din judetul Galati, prin Consiliile Locale Belebanegti, Beneasa,
Cavadinegti, Ghidigeni, in vederea accepterii acestora din urme, ln calitate de
membri ai Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitard ,,Serviciul Regional Apa'
Galati;

lnitiator: Comel Hamza
5. Aprobarea soliciterii adresate Guvernului Romaniei de trecere a unui imobil

(teren) din domeniul public al statului Si din administrarea Ministerului
Afacerilor lnteme in domeniul public al judetului Galati 9i ln administrarea
Consiliului Judetului Galali;

lni!iator: Nicolao Dobrovici.Bacalbaga
6. Eliberarea licenlelor de traseu pentru seruicii de transport rutier public

judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de
transport SC LUNA PLAST SRL, pe traseele Galali - Vanetori (DN 26 - km I -
Ferma Broiller 3-83) Si Foltegti - Vanetori (DN 26 - km 8 - Ferma Broiller 3-
Bg);

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

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
AGRO-EDY 2008 SRL, pe traseul Fa4aneiti- Galati (BAddlan);

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
8. Modificarea Hoterarii Consiliului Judelului Galali nr. 13712009, privind

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

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
9. Modilicarea Hoterarii Consiliului Judetului Galati nr. 138/2009, privind

aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public
judelean de persoane prin curse regulate speciale, in judelul Galali;

lniliator: Nicolae Dobrovici.Bacalbaga
l0.Preluarea de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale 9i Administraliei Publice,

prin Compania Nationala de lnvestitii ,,CNl" S.A., a unor sectoare de drumuri
judetene, pe perioada realizarii obiectivelor de investilii ,,Lucreri de aducere la
starea tehnica iniliala (reabilitarea condiliilor de circulatie)";

lniliator: Nicolae Dobrovicl-Bacalbaga
l l.Aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management

pentru Gomplexul Muzeal de $tiinlele Naturii ,,Resvan AngheluF" Galali
pentru perioada iulie 2014 - iunie 20'17:

lniliator: Nicolae Dobrovici.Bacalbaga
l2.Aprobarea componenlei nominale a comisiei de concurs gi a comisiei de

solutionare a contestaliilor pentru concursul de proiecte de management
pentru Complexul Muzeal de $tiinlele Naturii "Rasvan Anghelqta"Galali;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

realitatea gedinlel.
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nctul

QeD[ul. Presedinte intreabe dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotarare sau la documentala de fundamentare.

l3.inlocuirea doamnei Stdncescu Geta cu doamna Robea Mariana din partea
organismelor private acreditate care desfesoare adivitet in domeniul
protectiei_$i. promovdrii drepturilor copilului, in Comisia pentru protectia
Copilului calati;

l4.Rapoarte, informeri, inrreberi, 
'"r",rlijli::?J;,"::"olae 

Dobrovici-Bacalbasa

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
D e pu ne rea J u re m an ti t u i

Domnul Presedintp invitd pe domnul lon Dumitru sd depune juremantul. Acesta
se depune cu mana stanga pe Constitulie Si, dupA caz, pe tiiblie.'Consitierii judeleni
carc tefuze se depunA juramantul sunt considerati demisionati de drept. Juremantul
poate rl depus giferd formula religioase

Domnul lon Dumitru depune urmatorulju16mant:
(Eu, Dumitru lon, consilier in cadrul Consiliului Judetului Galati, in conformitate

cu prevederile.a(. 90 Si 32 atin. (.1) din Legea .21't2ob1 a admlnistraliei publice
locale, republicate, cu modillcerib gi completarile ulterioare, depun urmetorul)::T:i: _'J!! i3 gspect constitulia si tesite.letii si sd fac, cu oina_iiiin;a, tot ceea

Nerlind observalii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatd
Se aprobd in unanimitate, cu g2 voturi

:,:t:.,t: :y::!t:_!!piceperea mea pentru bihete-tocuitorio, .tuaeluii eahii.'igi-ii

de zi:
49 din

oiectul de hotdrare in forma prezentata.
voturi ,,pentru",
ctul 4 din ordinea de zi: '
Consiliul Judetutui Galati, cu unitdtit.

iei de De)

itatea $edinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

lbaSa I
Nicolae

Validafea mandatului de consitier jude.tean al domnului lon Dumitru

hotdrare sau la documentalia de fundamentare.
privire la proiectul de
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Domnul Presedinte intreabd dace sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectulde hotarare in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".

al statului 9i din
imobil
utui

: - lniliatoi: Nicolae Dobro calbaqi
Domnul Presedinte transmite ce toti dintre dumnealor cunosc semnificalia

acestei hotdrari 9i precizeaze ce intrucat se transmite prin televiziune gi ceeilenii care
i-au ales trebuie sd gtie despre ce este vorba: Guvernul a alocat judelului Galati 9i
operational unui alt numer de cincijudete 9i unei pe(i din teritoriul Republicii Moldova
un elicopter medical de interventie SMURD. ,,Acest elicopter este operat din punct de
vedere medicalde Spitalul Judetean Galali gi, ca oricdrui suflet, iitrebuie lui gi o casa
- aceaste casd inseamna un teren pe care sa se monteze un hangar. Tocmai acest
teren, care existe la Unitatea de greniceri de pe malul Dunarii, urmeaza sd treace din
proprietatea Ministerului de lnterne in proprietatea Consiliului Judelului gi, dupd
aceea, urmeaze sa-i facem gi casa, adic6 hangarul.'

ln continuare, intreabe dac6 sunt observalii cu privire la proiectul de hotarare
sau la documentalia de fundamentare.

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

Se trece la punctul 6 din
Eliberarea licentelor de

n de persoane prin ciise reiulale sl
SC LUNA PLASr SRL, pe traseele G,

Domnul Presedinte doregte cu aceasta ocazie sd ii multumeascii domnului
consilier Gogoncea care s-a implicat in problema absolut spinoasd a transportului
public in judelul Galati, datorita dansului Si, bineinleles, domnului Vicleanu, care cu
predestinarea numelui seu gi cu calitatea de fost procuror gi actual avocat, este
totdeauna extrem de util. ln continuare, afirme ca vrea ca, colegii se participe cet mai
activ in toate aceste probleme gi spune ce sigur ce este mare efort la <sepab 9i
(decorticab realitatea, dar numai aga se vor apropia de adevarul pe care sunt pugi
se-l pestoreasce. ,Cu ocazia multumirilor, ag vrea sA multumesc Ai domnului Prefect
pentru participare Si domnului deputat Florin Peslaru, care ne baga ln seamd gi i9i
pierde timpul 9i energia, fiind alaturi de noi."

ln continuare, intreaba dacA sunt observalii cu privire la proiectul de hotarare
sau la documentalia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".

me realltatea gedintei,

SECRETARUL JUDETULUI,

Paut Plgcag

/q

B(

I - Fenira

Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:

Afacerilor lnterne in domeniul public al judetului Galati 9i in administrarea
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Se trece la punctul 7 din ordinea deire trece ta punctul 7 din ord
traseu pentrU sevicii de trat

prin curse rcgrlate speciale pentru

Iniliator: ili

Y public judetean
de tiansporl SC

hotdrare

Y 2008 SRL, pe trused Fe4dnegti

Domnul Presedinte adreseaze gi la acest punct de pe ordinea de zi aceleigi
multumiri celor care au contribuit la iluminarea realitelilor transportului public.

ln continuare, intreaba dace sunt observalii cu privire la proi""[rf O"
sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentatd.
Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru,,.
A pirisit sala doamna consilier iudelean Buruiani Natalita.

Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Mddificared HoL

acest punct de pe ordinea de zi, precizand ci sunt bineveniti. Nefiind interventii din
partea acestora, intreabd dace sunt observalii cu privire la pioiectul de trotarare siu
la documentalia de fundamentare. Da cuvantul domnului consilier lon gtefan.

,Domnule pregedinte, stimati colegi, doamnelor 9ioom s_a fecd un Regulament, iatd cd ne afldm lLtreis e pune pe tapet, 9i goncea
are.un rol important aici. Ce ag vrea sa spun: pent aceste
Sedinte 9i, in acelagi timp, am fost unul din cei care ta niveljudelean gi, probabil o se o fac Tn continuare pand cand se ajunge la normalitate, gi
anume faptul ce noi la acest moment facem un Regulament tjhnic, bun, care se
incadreaze in lege, dar transportatorii t ie se ire monitorizati, trebuie se fie

Consiliul Judetean, nu avem aceaste
ent lucreaza doi oameni, dintre care este
ment pe care nu-l vom monitoriza, cred ce

imputerniciri pentru a monitoriza cu atenlie serviciile de care trebuie se benericiezeIlecare cetelean. Am se ahag din nou atenlia faptului ca, in continuare, nu sunt luatepersoane, care ar trebui se beneficieze. cu reducere 50% a transportului public,
respectiv a pensionariror, a ereviror, a studenliror, a veteraniror dg rizl'oi a vaouvetor
l-"jlll"l:"11"--Lt]9bui s6 beneticieze^de reducerid"e 50%, apoi acegti iransportatori

penl

cte persoa prin curse regulate, iii j,
lnitiator:NicolaeDdfrovi-c calbala

Domnul Presedinte intreabd pe cei doi raportori dace doresc sa intervine la
acest punct de pe ordinea de zi, precizand ci sunt bineveniti. Nefiind interventii din

:l]T:9^::^d"_"::g..e.contr vatoare pana ra r oo% tn ac;t;;i;;;; ;;i#fi ;#;datd atenlia, pentru cd ffi{n aceste intalniri posibititatea reipect6rii

mA rgalitatea $edinlei.

P DINTE, SECRETARUL JUDETULUI,

t"'l'f""uNicolae rovici-Ba
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orarului 9i, in acelagi timp, a traseului Si a statiilor respective, pentru cd toate aceste
curse se fac intr-un anumit mod gi ele trebuie sa respecte atat orarul cat 9i staliile de
pe traseu. Cred cd impreuna 9i Consiliul Judelean Si autoritatb locale trebuie se
pune la fiecare stalie un panou care sa aibe atat orarul cat 9i modul in care flecare
cetatean poate sa beneflcieze de acesle servicii. Eu cred ci s-a fecut un pas inainte
Si consider ce este un Regulament mai bun decat celde dinainte 9i consider ce acest
Compa(iment, care se afla in subordinea Consiliului Judetean, trebuie se fie marit 9i,
in acelaqi timp, lnterit cu posibilitatea de delasare in teritoriu pentru o monitorizare
corecte a acestor servicii de care lrebuie sa benelicieze ln special persoane aflate in
o anumite suferinta, care trebuie sa se deplaseze spre anumite zone. Ve
mullumesc.'

Domnul Presedinte mullume$te domnului consilier gi spune ca o chestiune, pe
care o considera absolut inadmisibile Si strigatoare la cer, este atitudinea acestor
transportatori fala de veteranii de razboi.,,Dacd Romania asta, care a luptat pe doue
fronturi gi a terminat rezboiul cu eticheta de lara lnvinse gi jefuite dupa aceea
economic ai napastuita, inclusiv in raport cu cei care au luptat bine pe front, nu gi-a
indeplinit obligaliile faF de oamenii care au fost trimigi la moarte 9i schilodire pe
front, mecar acum ar trebui sa avem o atitudine moraE, nu oferindu-le ceva de la noi
oamenilor, ci dandule dreptul pe care li-l confere legea. $i ca organe de control, eu
cred ce, comisia celor doi ar trebui sa remane formalizate intr-o forma sau alta, iar un
rol extrem de impo(ant ar trebui sd-l aibd primarii, la care merge omul de la lard sd
se plange 9i aS propune ca cei doi consilieri, care au lucrat asupra acestui
Regulament modificat, se ramana lntr-o structure permanenta. Nu Stiu dace sunt de
acord, cred ce sunt oameni destul de ocupati 9i unul Si celalaft, dar ca oameni care
cunosc bine problema, se centralizeze aceste... gi eu cand am sesizdri de la primari-
ce mai am - sd me pot adresa lor." ln @ntinuare, intreabe dace sunt de acord.

Domnul lon Stefan crede cd nu este cazul.,,Nu putem sa tansferam acuma
responsabilitatea pe cei doi consilieri 9i nu este normal. Avem, ince o data spun,
avem un aparat de specialitate, un Compartiment de autorizare, care ar trebui intarit
cu oameni de specialitate qi sa-9i faca datoria. Nu putem acum se ldsdm in sarcina
celor doi consilieri judeleni sA faca acest lucru. Chiar nu este normal. Nu este
responsabilitatea..."

Domnul Presedinte, adresandu-se domnului consilier, ii spune ca daca e sa
intareasce aparatul trebuie sa angajeze oameni. Din pacate, degi, de exemplu: la
Drumuri judetene are un deflcit foarte mare de oameni; la Compartimentul Juridic Ai
Contencios are un deficit foarte mare de oameni. Deocamdate, este extrem de greu
de angajat oameni, ceea ce cauta sd facd.

Domnul lon Stefan afirma ca ii da dansul solutia, dace nu 9tie, 9i ca ii spune
dansul...

Domnul jllE transmite: ,,Domnule, mai gtiu pe unul care da tot solutii la
televizor, la i
incat, cautati

a Romanie: (Eu, zice, vd salvez economia gi eu va conduc>; aga
nul imitati."

realitatea Sedinlei.

(9

SECRETARUL JUDETULUI,
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Domnul lon Stefan afirme ci ViorelVictor ponta di solulii la toate lumea.
Domnul Presedinte intreabd: da?
Domnul lon Stefan raspunde: exact

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".

^ , . ...i dinea'de zi:rdinea de zi:
Preluaiea de ab Si Adminis,raliei publice,

, a unor iddtoaiiide drumuri, a unor
obiectiyetor de investitii ,,
( reab i I ita rea co n d i li i I o r de

de aducere la
(reabil itarea condi.tiitoi di ci rc ulagie)"( rea b i I ita rea co n d i li i I o r de c i rc u I ali e),,

lniliator; Nicolaqpobrovi cal a
Qomnul Presedinte informeaze c6 la acest proiect d-e h rare existe un

amendament $i roaga pe domnul director executiv Cristea Constantin sa fl prezinte.
Domnul Cristea Constantin a prezentat urmdtorul:

Irrcteororoglce o€oseblte din d brie 2013, in suprafale totalede ........... ............. mD. identifi

(AMENDAMENT

preluare3 de citre Ministerul Dezvoltidi
Compania Nalionali de lnvestilii ,,GNl',
e, pe perioada realizirii obiectivelor de

( rea bi r iraread 
uc:;tili,::T:i 

ifl L:lil ""''(inregistrat ta Consitiut Judelutui G;tali cu nr. +OlZiZi.Ol.ZOl+1
Se modifice punctul 1 9i punctul 2 ale Anexei I astfel:

,,,I . BeneficiaruI, UNITATEA ADMINISTRATIV TERIToRIALA JUDETUL
cu sediul in str. Eroilor nr. 7, cod po'gtal

lali, reprezentat de Costel FOTEA- _

NTE,

a sedintei.

SEcRETARUL JUDETULUT,

_'"'fff_
Nicolae Oo i"i.a""y'"s"

atunc^i se renunt5m la bunul mers al lucrurilor 9i si trecem mai departe.,,

Modificarea Hotdrerii Consiliului Judelului Galati nr. 138/2OOg, privind
aprcbarea Regulamenaului pentru efectuarea seruiciului de transpo,T pubtic

pomn u I presed inte intreabe dac. ",';l'11t"#ff::" #iil"l,"i,iL#"ii
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topografic............... valoare de inventar......................., in vedsrea
realizirii obiectivului de investilie ,,Lucriri de aducere la starea tehnica iniliali
(restabilirea condiliilor de circulalie) pe drumul iudetsan .......................", dupe
cum urmeaza:

Nr.
crt.

Amplasamentul Suprafala (mp) Categoria de
folosinG

TOTAL:

2. lmobilul identificat la pct. 1 ce face parte din domeniul public al U.A.T.
judelul Galali, conform HG ff- 56212002 privind atestarea domeniului public al
judetului Galati, precum 9i al municipiilor, oragelor 9i comunelor din judelul Galati, se
predd Companiei Nalionale de lnvestilii ,CNl - S.A.'pe durata realizerii lucrerilor de
interventie."

Semneaze: Pregedinte Nicolae Dobrovici-Bacalba$a>.
Domnul Presedinte afirme ca este o investilie de mari propo4ii: '15 milioane de

lei, lucreri care se realizeazd incepend din momentul acesta gi prin hoterarea
dumnealor evident pe partea de execulie, nu pe partea de finantare, cd aceea e de la
Guve^rn, in judet.

ln continuare, anunle ce in calitate de in(iator accepte amendamentul Si
intreabe dace sunt observatii cu privire la proiectul de hot5rare sau la documentalia
de fundamentare. De cuvantul domnului consilier Butunoi Adrian-Liviu.

Domnul Butunoi Adrian-Liviu doregte sd itie dace au fost identificate, sa ltie Si
dansii care sunt podiunib acestea de drum care vor fi predate, de care spune...

Domnul Hamza Cornel informeaze ca aici e vorba de drumurile judetene-
Domnul Presedinte concluzioneaza cd se repare drumuri comunale gi drumuri

judetene. ,,Noi suntem proprietari pe drumurile judelene qi drumurile iudelene care au
fost afectate de nenorocirea, me rog, inundalie 9.a.m.d. 9i care sunt in proprietatea
noastre pe perioada cat se lucreaze Si e gantier trec din jurisdiclia noastre in
jurisdiclia lor, facem predare-primire Si ei cand termine 9i se face receplia, se face
operatia inverse: predare-primire."

Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune ca a inteles.
Domnul Potec Nicolae-Petrisor intreabd care sunt acestea !i mentioneaze cd va

merge la ceteleni gi va spune: de luna viitoare se repara po4iunea DJ 25'l km 38+..,
Domnul Hamza Cornel ptecizeaz1 c5 sunt inventariate. Domnul Fotea se

ocupa... la Comisii...
Domnul Presedinte concluzioneaze ci exista anexa la hotarare, dar e destul de

mult, dar dace vor, le spune ce sunt aici.
Domnul Hamza Cornel afirma c5 le-au avut la anexe...
Domnul Presedinte transmite cd le-au avut la anexe...
Domnul erefect spune ca a lipsit la gedinta asta... de Comisie...

realitatea gedinlei.

SECR ULUI,

ir'4-U.i

Nicolae
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Domnul Presedinte ptecizeazA cd sunt la anexe Si afirma ci le_au avut. in
continuare, spune ci se afle aici... le lungesc. Sunt cinci diumuri_
. PomnVlButunoi Adrian-Liviu intreabi dace le are in anexd, pentru ce dansul nu
le-a vazut giinseamne ca le-a omis. Cum...

Somnul Hamza Cornel precizeaze ce acestea sunt pe CD.
Domnul Presedinte confirma acest lucru.

PqullerE Xlrrl4e-Pcusq spune ce nu mai intreba degeaba.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu arirme ce e posibil, inseamnl cd nu au trecut la

aviz la dangii gi spune ce au fost numai Ia anumite comisii.
Pq!.luLelqsgfuE transmite ce nu e un secret gi ce sunt pe CD.
ln continuare, supune la vot proiectulde hotdrdre cu amendament.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".
. -- .i. _ . , Se trece la punctul 11 dii ordi;

Nefiind observatii, supune la vot proiectulde hoterare in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu g2 voturi ,,pentu',.

. .. 
Donnul Presedinte aduce la cunoltinla cd in continuarea ordinii de zi se afld

doue proiecte de hotdrari cu privire li plrsoane, pentru a caroi iprobare este
T:::31L plo""dyr" de vot secret gi propune organizarea unei singure proceduri de
vot se_cret. ln continuare, supune la vot ao ast6 propunere.

Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru..

de ohiective

Domnul Presedinte intreabe dacd sunt
hoterare sau la documentalia de fundamentare.

PRE

cu privire la

SECRETARUL JUDETULUI,

paut p/+$cag

iltg_ prezinte su,ccint proiectele de hot6rari, astfel:

lltatea qedinlei.

DINTE,

cr-aa/3/ea

i-Bacalbaga
proiectul de

Nicolae

.=_)rP.. -_
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Pauze.

Se reiau lucrarile.

Domnul Presedinte roage se se face apelul nominal, Tn vederea inmanarii
buletinelor de vot.

Bogdan Tania-luliana
Buruiana Daniela-Laura
Buruiane Natalila - absent
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Buturce Octav
Ciluean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru - absent
Gogoncea Lilion.Dan
Grosu Constantin
Hamza Gornel
Hapeci Daniola€imona
lon Dumitru
lstudor Gigel
Maniili Gheorghe
Munteanu Gabriela
Neicu Dan4ristian
Pintilie Carmen - abserra
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor
Sandu Mitici
Sandu Vlorica
Stingi George-C{tllin
Serban lulian.Marlan
$tefan lon
Tuicu Emil
Ungureanu Citiilin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel

Seiao pentru numerarea voturilor.

Se reiau lu

C)
o.
(s,,

sedinlei.

d5

+

Nicolae Do ba9a !d ltoa)/
SEcRETARUL JUDETULUT,



Domnul Presedinte ca urmare a voterii, roage pregedintele Comisiei de
numarare a voturilor se dea citire proceselor-verbale,

Dgamna Sandu Viorica de cifire urmetoarelor procese_verbale:
> Proces-verbal privind consemn

(Aprobarea componentei nominale a comi

(1 i nominale a comisisi de concuts oentruconcurs ment pentru Complexul Muzeal de gtiiirge ateNaturii ,, :

9edints din 29 aprilis 2014
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Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,.Dentru"

Voturi
,,imDotriv6"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Negoite Cdtelin 3 2 3
Buruiane Mariana 27 3 2
Angheluta Laura Delia 2

de solutionare a
pentru Complexul

9edinlei.

NTE,

(2)..Stabilirea a comisiei
contestatiilor Dsntruilriii!';'rtli'5tii#i,i'li: il'anaslment

7-\dL\

\rr
\ t+

6YJu$t1

Numele 9i prenumele Buletine de vot

Olteanu Mihaela

ici-Bacalbaga

SECRETARUL JUDETULUI,

^ , 
> Proces-verbal privind consemn i secret privind<lnlocuirea doamnei Stdncescu Geta rian'a Oin partea

:P*:ffr":.1rll:.1?^."1:1il1l:,'1'" 9o eiiur protecliei ei

?:3t"i,fl i:ffi +:',,:|E;;@;.SI j*;:n:ffj:llr;ij,;,iil
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gedinle, inclusiv Pregedintele Consiliului Judelului Galali = 'l7i 2.Numdrul consiliedlor
iudeteni in functid 34 Fi Preledintele Consiliului Judelului Gala,ti = 35i 3.Numerul
consilieilor judeleni prezenti la gedinld $i Pregedintele Consiliului Judetului Galati =
32:

Numele gi prenumele
candidatului

Voturi
..Dentru"

Voturi
imDotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

ROBEA Mariana 29 3 3

CONCLUZE: Doamna ROBEA Marlana, din patTea organismelor private
acreditate care desfegoare activid,ti in domeniut probc,tiei 9i promovdtii
drepturilor copilului, a fost numitd 9i a intocuit-o pe doamna Stencescu Geta in
Comisia pentru Protec,tia Copilutui Galali.

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

Domnul Presedinte intreaba daca sunt observalii cu privire la informarile sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapa de Fdinld.

S-a luat act de Raportul domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaga - Pregedintele
Consiliului Judelului Galali 9i domnului consilier judelean Dan-Lilion Gogoncea cu
privire la participarea la "Summit-ul european al regiunilor gi oragelo/'Atena - Grecia,
din perioada 6-9 martie 2014.

S-a luat act de lnformarea domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaga - Pregedintele
Consiliului Judelului Galati privind modificlrile aduse organigramei 9i statului de
funclii ale Spitalului Clinic Judelean de Urgenta,,Sf Apostol Andrei" Galati in cursul
trimestrului I al anului 2014.

S-a luat act de Raportul domnului Grigore Florin, geful Biroului Audit Public
lntern, pregedinte al comisiei paritare din cadrul C.J.Galali, in perioada 24-
30.03.20'14 cu privire la vizita de studiu care a avut loc la Oslo, Norgevia.

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenle
,,Sf. ApostolAndrei" Galali pentru luna martie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli lnfectioase ,,Sf.
Cuv. Parascheva" Galali la data de 31 madie 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitaluluide Pneumoftiziologie Galali pe
luna martie 20'14.

S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judetene ,,V.A. Urechia' Galati
pe luna martie 2014.

S-a luat act d
luna martie 2014.

S-a luat act de
luna martie 2014.

S-a luat act de

Raportul de activitate al Muzeului de Artd Vizuald Galali pentru

portul de activitate al Centrului Cultural ,,Dunarea de Jos'pe

rtul de activitate al_pjLegtiei Generale de Asistente Sociale
gi Proteclia Copilului Ga

\ \d
))f
'+/JU}

i-Bacalba9a

luna

ARUL JUOETULUI,

Domnul Presedinte multumegte.
zii
diidise'::-
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S-a luat act de Raportul de activitate al Direcliei Judetene de Evidenta a
Persoanelor Galali pentru luna martie 2014.

- . .S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului public Judelean de
Administrare a Domeniului public ai privat Galali pe luna martie 2014.

Domnul Presedinte roaga pe domnul prefect sd ia cuvantul.
omnului pregedinte gi afirma ce o sd retind catevazect pomind de la unul dintre punctele de proiecte dehota discutal

unui elicopter SMURD. (Sigur, operator
declarat Spitalul
Consiliu, ve revin
indeplineascd in I

ci gi a intregului echipaj de pe eticopter. Vr
la 

. 
spitalul. Judetean pentru aceaste activitate, dar voi fi araturi de conducereajudetului, de Pregedinte, in toate deme

Ministerul Senetdti, pentru asigurarea
pand la toamna, a9a cum v-a spus do
insa eu ag mai avea o rugeminte la dumn

majora aceaste cotizalie, ei fiind ca gi d
,,SMURD'. Rugamintea mea cetre du
mesura in care la rectificare gesifi o
cotizatia pe care dumneavoa ra o dati
in masura in care este posibil. Cred i6
extrem de mare ajutor pentru fiecare dint

esc foarte mult.)
ului consilier Butunoi Adrian-Liviu.

ce avand in vedere ce acest elicopter va
i din fare, i se pare normal ce ar trebui

.. un pic de ta noi, un pic de Ia ceilalli, se

Sedintel.

SEcRETARUL JUOETULUT,

resard 
.tn continuare, 

"rilJ,lcErdl;i;- ffi;;..JI;"J.],u,l"'# 
"ll,L'rlli ::::e nevoie, va dau in Oal(icular a(ai mllre .taratii ^. cB ^,, ri- r.,-^^

finantare este ticuta Oe
operare apa4in Spitalului
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Ministerul Senete$i, nu de dumneavoa$re; dumneavoastra va ocupali numai de
clediri 9i alte lucruri care vd apa4in, ca Si prevederi legale. Eu am zis cd voi fi aEturi
de Pre$edinte 9i de dumneavoastra in eforturi pe care trebuie se le facem impreund
pentru a mari bugetul alocat lui UPU, avand in vedere hoterarea de Guvern prin care
este dat elicopterul la noi. Deci, alte consilii judetene nu pot opera; cheltuielile de
operare, partea de ... Si de alte sunt suportate de Ministerul Administraliei, aga cum
qi elicopterul este in administrarea Ministerului Afacerilor lnterne, ei platesc pilolii 9i
asigurarea elicoperului Si toate cele. Eu m-am referit la partea strict medicale 9i de
echipament 9i nigte conditii minime care trebuie asigurate pentru echipajele de acolo:
se aib6 o incepere unde se se odihneasca, sa aiba asistenld tehnici g.a.m.d., dar
dacd vreli mai multe amenunte, e foarte mult, e o mapa intreaga. Multumesc."

Domnul Presedinte informeazd ca o anticipare a unei chestiuni posibile, nu Stie
cat de fezabile, este disculia pe care a avut-o la Ministerul Senet6tii. ,Am fost 9i am
vorbit cu noul ministru, am vorbit cu doi secretad de stat, am vorbit cu secretarul
general al Ministerului 9i cu doamna director general care se ocupa de parale,
doamna Bumbac. Tot au fost nigte disculii despre o achizitie a zece acceleratoare
liniare de particule in Romania pentru tratamentul cancerului Si noi avem la Spitalul
Judetean doua buncere, doua cazemate, pentru ce aceste instalalii se pun in nigte
structuri protejate, din care noi suntem una din cele trei uniteli din Romania care
detine doue bucali. Domnule, chestiunea este destul de neclara, poate, poate, ne
lipim daca iese treaba cu Banca Mondiale; dar in discutia pe care am avut-o, mi-a
spus: (domnule, eu sunt dispus, dace voi fi suslinut, sd asigur jumatate din bani,
daca imi dali jumatate din bani); acegtia au zis: <domnule, o sa ne manance toti
daca dam Galaliului un milion jumetateD. Dar dace pand la urma o se fie posibil ca ei
se ne dea, sunt oameni pe care unii li gtiu de treizeci de ani, dace am lucrat in
specialitatea asta, in locul domnul Arafat este acum profesorul de anestezie de la
Timigoara - secretar de stat - de anestezie-reanimare. Dace o sa vedem, atunci
sigur cA poate o se luam in disculie sa facem un imprumut de un milion jumdtate de
euro dace, gi este sub mare semn de intrebare, ei pot sa ne asigure cofinantarea de
50%; dace tot s-a deschis disculia am vrut se va anunt, o sa ved, mai bat Si eu
pragul pe acolo, me mai milogesc, dar dace reugim sa aducem un accelerator linear
de particule, salvdm sau lungim viala la o multime de oameni. Practic, acum, la radio-
terapie se lucreaza ln trei ture, deci inclusiv noaptea; numerul de cancere a crescut
catastrofal. "

In continuare, prccizeaze ca trecand h un all eveniment mai placut, mai vesel,
mai trist, e greu de spus, adresandu-se doamnelor gi domnilor consilieri, le vorbegte
despre doamna Maricela Dura gi comunice faptul ca sarbetoresc azi pensionare-a
colegei cu cea mai mare vechime din Consiliu gi o invite alaturi de dumnealui. ln

gef serviciu. una din putinele persoane angajate ale instituliei care a participat la

Sedinta de co ire a Consiliului lui Galali, pe data de 8 aprilie 1992. De
atunci gi pana in nt, doamna a a participat la peste cinci sute de

gedinlei.

e"\ /*O\ r,r, */,/i
Nicolae

SECRETARUL JUDETULUI,

-$$-

Galali. ln 1972 am venit eu la Spitalul Judelean, cand s-a deschis - o gremade de
inspector de specialitate, 9ef birou,
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n Galali gi ate Consiliutui Judetutui catati,
pre$edinlitor Consitiului Judetului calaii,
catati. prin activitatea depuia in caOriri

primit. Este una din marile doamne

psrnrul+!_$tera! v,.", sa 
"up,na "tlli:?:5,:lifr"t'" ""u",,'

Domnut presedinte de cuvantul domnulLii coniilier.

inseamne management, la dateb cand n
era de ate nature, era defectuos. Acum, i
Si domnul consilier Vicleanu, am fost de

meni nu au avut nici serbatori gi nici in
tualii bizare acolo, ne amintim undeva,

cea, aceastd societate a fost o societate

gementul de acolo se fie corespunz6tor.
aceaste probbma, pentru cA dacd me

care se merse acuma nu existe situatii ." i""r',r"1",::-Jf::?",JIl :,:i:#r":1r:l
llf iS:19.0::*::i'^T:'^Tl:Tig,'a '"iisll,ia !J-sii"'lli",iir" ei, in 

"""r"eitimp, aceade societate poate .a nu o "io.i"t"t"'.ffi; ;;r"ffii'j,il;iirlTlltj
::i:*,,plf:q1"- ?_g1ott",g Resionate, p"nt,, 

"i-r-u"ij-pa-ni'ii zozo o 
"",i":: !"":j:Tlii ::g:r:?:: p1"_!":'"'ii ",i.iii.";i if,;f #:1ffi ,;.::;: H"jl|un serviciu in cadrut si in subordin ;;j i;#',;"JJ;:4,;,;anumite lucreri, anumite teraien/ -yement de calitate. Nu este

lltatea gedinlei.

Nicolae
SEcRETARUL JUDETULUT,



ugor pentru noi, care ne ducem acolo, stam de vorbe cu oamenii, ii privim in ochi, dar
acegti oameni nu 9i-au luat salariile de cinci luni de zile. $i cred ce trebuie, in mod
rapid gi urgent, se gesim acolo o solutie, pentru ca a9a cum merge la ora actuale nu
exista cale de iegire 9i nu este ln regula."

Domnul Presedinle de cuventul domnului consilier judelean Gogoncea Lilion-
Dan.

Domnul Goqoncea Lilion-Oan comunice: ,,Deci, misiunea nu a fost extraordinar
de grea pentru ce aveam substanla controalelor de la Curtea de Conturi, auditul
intern al Consiliului 9i o firme de consultanta care a facut cam la trimestru cate un
audit. Ce am mai gesit in plus, sigur are o oarecare ... are importante, inse am
plecat de la ideea cd suntem un organism politic al unui organ politic, adicd Consiliul
Judetean. Deci, n-am plecat acolo nici ln calitate de control financiar, nici de auditor'
Am plecat de la premiza ca trebuie sa... sau am ajuns la concluzia, incd o data, sau
mi s-a intarit pererea cn, CONSPROIECT-uI trebuie sa funclioneze 9i sa mearga, dar
bine; bazinul de contractare este foarte mare. Eu am fecut o afirmalie ca ln doua
saptemani s-ar putea semna contracte 9i de o suta de miliarde. Problema este cd au
ramas cu 40 de oameni intr-o strudura dezechilibrata pe specializerile pe care le au,
md refer la structuri de rezistenF, la instalalii, amenajari, arhitect gef, proiect general,

topografie, deci au $i partea de ridicari topo; numai pe cadastru sau lucrari de PUG-
uri sau lucrari de reabilitare pe la comune 9i s-ar putea face un portofoliu serios de
comenzi, lnse va trebui avute in vedere 9i reabilitarea tehnica gi de personal 9i o
reechilibrare a personalului. Am vorbit astezi, am fost la domnul Pregedinte, am mai
avut disculii gi inainte impreune, mai trebuie fecute o disculie cu Direclia Generale a
Finanlelor la nivel regional, pentru ce am avut o intalnire cu domnul Ciorici, care este
directorul general, gi care era interesat 9i deli societatea nu e mare gi nu are nici...
nu reprezinte pentru... prin comparatie, cu alte unitati, o structure foarte semnificative
din punct de vedere financiar pentru ei, totuqi intre in preocupare ca e o structure a
Consiliului Judetean. Am propus, 9i domnul Pregedinte a fost de acord sd ne mai

intalnim o date cu domnul Ciorici, ca sd vedem dacd pretentiile pe care ei le-au
formulat intr-o scrisoare de saplamena trecutd pot fi negociate, discutate, modiflcate,
pentru ca in funclie de pozilia Direcliei rezultd 9i ... sau influenta acestor intenlii ale
Directiei ne arate cam care ar fi drumul pe care ar trebui sd-l urmam. Problema
remane managementul - sunt Si eu de acord ca e o problema mare. Aicea avem un

argument ca societatea a mers pane nu mult, chiar foarte mult timp in urma, a mers;
nu e adevarat, a mai scazut, Si-a mai schimbat sediile, a mai renuntat la personal, nu
gtiu de ce au renunlat la personal; unii au vrut se se privatizeze, exista 9i
mentalitatatea asta ce poti sd faci doua servicii odata: unul privat 9i unul public. Nu
vreau sd intru in detalii ce nu sunt organ de control, nu am plecat de la ideea cd
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ne-am dus s6 un control, ci sa cAutam o solulie. Eu merg in continuare pe

ideea ci trebuie s{ funclioneze CONSPROIECT-ul 9i, in functie de pozilia pe care o
va avea Direclia qenerala de Finanle la nivelul regiunii, vom putea lua o decizie
corecta."

transmite: ,,Domnq ncea este cel care a creat cele trei

DRUMURI URI, I 9i ... nu, PARCUL DE SOFT 9i

$edinlei.

oo

(9
TPR NTE,

Nicolae Dob -BacalbaSa

SEcRETARUL JUDETULUI,

structuri:
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erfect, ce imi ste 9i DRUMURT gl pODURt
entru ca, cat timp a fost director actualul

sunt pus sd constat ce, din
conceput domnul Gogoncea,
noi libertatea, din pecate, est

flr_",:t:-9oN^9.PlolEoT-ut: iardgi. suntem intr_o sirualie btocata. Direclia Generateoe Ftnanle - eu am fost gi am vorbit cu domnul Ciorici _ oamenii sunt cat se poate debine intenlionaji, dar 
-9i 

ei funclioneaz dupe niste norrriiu"; i""si" normative te_arrmpune ca not sa dam garantii. Eu
dumneavoastrd nu v-ag sfdtui. Am c
care l-am fdcut f5re mare entuziasm. La
valorifici piala de comenzi, dupa domnul co
posibilitet,. 9i care nu gi-a creat cel-mai bun renume ca se umble innebuniti divergiindivizi se ri se faci proiectere ra coNSpRorEcr. In rer;li;;" * i:br.rspnorecr-
ul am constatat cateva lucruri care m_au deranjat gi pe 

"ire 
l"_"miJ* ai"i, deschis,in sedinteie anterioare. De asta am trimisl;"i;';il"i;;;;rpliili ro*te ,rrr sica, sigur, cd optimal ar fi fost s6 luem tot ce;

.Judelean, intr-o strudure proprie; iaregl
ic, optima. Trebuie se ne zbatem si

este omisiune impo"iuira, e"t" o,i"lu,lX':#*iJ:tiiX,El ;: ::",:,:,1,i"1I flTlincercdm cu energie negativa inainte de sdrbE
pand la urmd, va trebui sa lu6m taurul de c
problema, din pecate, care a fost analiz
Curtea de Conturi gi auditul CJ-ului, carc
am avut grija se avem un auditor extern i
sd le rezolvdm. Deci, dupe pererea mea
mo4ii, se vedem cat de reanimabil este

Prezentul proces-verbal. fdre stersaturi sau adeugiri, contine 19 (nouesprezece)

!ir#jfli,r;: r*entat in eeoinliorai";;, ; C";Ji,i;ifi.iiuir'6Jiaioin o"t" a"

PRE$EDINTE

Nicolae Dobrovic

PRE9

litatea Sedinfei.
prezenta

o\ \

Q\
Nicolae

TE, SECRETARUL JUDETULUI,


