
RO]llA IA

PROCES - VERBAL

al gedinlei ordinare a Consiliului Judetului Galati
din 29 septembrie 2014

$edinfa ordinare a Consiliului Judelului Galati a fost convocatd prin Dispozitia
Pregedintelui Consiliului Judetului Galati nr. 560 din 24 septembrie 2014 Si a fost
publicata'in ziarul ,1\,4onitorul de Galafi" din 26 septembrie 2014 gi afigatd la sediu,
avand urmetorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea Documentatiei de avizare a^ lucrdrilor de interventii 9i a Proiectului
tehnic pentru obiectivul de investitie,,lnlocuire ascensoare Bloc alimentar gi
Compartiment intemdri-externeri" - Spitalul Clinic Judetean de Urgentd
<Sf Ap. Andrei > Galati;

lni!iator: NicolaeDobrovici-BacalbaSa
2 Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investilie ,,Reabilitare

instalatie de distributie abur tehnologic ai recuperare condens din Centrala de
abur' -Spitalul de pneumoft iziologie Galati;

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

de persoane prin curs,e regulate speciale pentru operatorul de transport
CONSILIUL LOCAL BRAHASE$TI pe traseul Toflea - Tecuci;

lni!iator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
4. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
DANIXMOND TUR SRL, pe traseul Gala(i - Vanetori (DN 26 - km 6, SC
Romalumil SRL);

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
5. Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate at Consiliului

Judetului Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

6. Modificarea statului de functii al Muzeului de lstorie,,Paul peltdnea" Galati;
lnitialor: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa

7. l\ilodificarea organigramei gi a statului de functii ale Complexului lvluzeal de
$tiinfele Naturii,,RAsvan AnghelulS" Galati;

lnitiator: NicolaeDobrovici-BacalbaSa
L Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetului Galati Si Societatea

Nationald de Cruce Rogie din Romania Filiala Galati;

9. Modificarea
aprobarea

Hotdr6rii Co liului Judetului Gala(i nr. 47 din 31 martie 2014 de
roiectul "Siguranle prin Achizitia de Vehicule Eficiente in

ide urgenl5 - SAVE", precum 9i a cheltuielilor $i ainterventii
activitS roiect ce revin judetului Galati;

lnitiator: Nicolae Oobrovici-BacalbaSa

mA realitatea $edintei.

RE9EDINT SECRETARUL JUDETULUI,

s

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Nicolae obrovi
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'l0.insu9irea de cdtre Consiliul Judelului Galati a sumelor alocate Agenliei pentru
Dezvoltare RegionalS a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, drept contribulie
financiarS aferenta anului 20121

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbata
11.lvlodificarea Qi completarea Hotdrerii Consiliului Jude\ului Galati nr. 58 din 29

ap'ilie 2014 privind aprobarea solicitarii adresate Guvernului Romaniei de
trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului gi din administrarea
Ministerului Afacerilor lnterne in domeniul public al judelului Galali Si in
administrarea Consiliului Judelului Galati, cu modifi cArile ulterioare;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
l2.Modificarea Hotdrarii Consiliului Judetului Galati nr. 63 din 29.04.2014 privind

preluarea de catre Ministerul Dezvoltdrii Regionale Qi Administratiei Publice,
prin Compania Nationale de lnvestitii ,,CNl" S.A., a unor sectoare de drumuri
judetene, pe perioada realizerii obiectivelor de investitii ,,Lucreri de aducere la
starea tehnicd initiale (reabilitarea condi(iilor de circulatie)";

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
13 Preluarea de cdtre lvlinisterul Dezvolt5rii Regionale gi Administraliei Publice,

prin Compania Nationale de lnvestitii ,,CNl" S.A, a unor sectoare de drumuri
judetene, pe perioada realizdrii obiectivelor de investitii ,,Lucreri de aducere la
starea tehnici initiale (reabilitarea conditiilor de circulatie)";

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
14. l\ilodificarea Hotdrarii Consiliului Judetului Galali N.25 din 26.02 2014 privind

otganizatea parcului auto al Consiliului Judelului Galati Si stabilirea
normativelor proprii privind consumul lunar de carburanti pentru mijloacele de
transport din dotare;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaqa
l5.Aprobarea achizitiei de servicii de consultante, asistenta gi/sau reprezentare

juridice pentru Serviciul Public Judetean de Administrare a Domeniului Public
gi Privat Galali;

lni!iator; Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
'l6.Rapoarte, informdri, intrebdri, interpeleri, diverse.
Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Costel Fotea - administrator

public al Consiliului J
economie gi finanle;

lui Galati; Lucean l\,4ihalcea - director executiv, Directia
ia Domniteanu - director executiv adjunct, Direclia de

dezvoltare regionale; ponstantin Cristea - director executiv, Direcfia patrimoniu;
Florin Grigore - $ef birdu, Biroul audit public intern; lonel Coca - 9ef serviciu, Serviciul
de management al resurselor umane, senetate Si securitate in munca gi asigurarea
calitdlii; Daniela T - consilier superior, Compartimentul cancelarie.

Au participat calinvitali: Dorin Otrocol - prefectul judelului Galati; Viorel Vali
Sandu - director genFral, Serviciul Public Judelean de Administrare a Domeniului
Public ai Privat Galali; Alina Valentina Dobrea - director financiar contabil, Spitalul
Clinic Judelean Oe prgenla ,,Sf6ntul Apostol Andrei" Galali; Cosmina Zurlea -

inspector de specialit4te, Muzeul de lstorie ,Paul PSltdr ea"; lvAdelin-lonut $erban -
lexul de Stiinlele Naturii ,,Rdzvan Anghelutd" Galali.

Y-4d-.if4pglv.

y.\
\-
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realitatea Sedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

manager,

ci-Bacal
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De asemenea, au mai pa(icipat reprezentanti de la urmetoarele institutii de
presS: reprezenlant de la S.C MAJOR GALA MEDIA S.R.L. Galati; ziarul ,,VIATA
LIBERA"; ziarul ,,IMPARTIAL"; TV EXPRES; VOX TV; Dlcl 24 TV.

Domnul Presedinte de cuvantul domnului Secretar Pu$cag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezentei la 9edint5.

Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaze cd dintr-un numdr de 34 consilieri judeteni in

functie + Pregedintele Consiliului Judetului Galati sunt prezenli 27 consilieri judeleni
in functie + Pregedintele Consiliului Judetului, deci $edinta poate incepe, fiind
intrunite conditiile regulamentare pentru deslSgurarea acesteia

Au lipsit urmitorii consilieri iudeteni: Hapeci Daniela - Simona, lon
Dumitru, Matei Remus, Munteanu Gabriela, Neicu Dan - Cristian, Ursu Nicugor
Si Zamfir Aurel.

A sosit in sali dupe votarea procesului-verbal doamna consilier rudelean
Hapeci Daniela - Simona.

Urmetorii consilieri iudeleni nu au participat in niciun fel la votarea
procesului-verbal al gedintei anterioare, a completirii ordinii de zi, a ordinii de
zi, precum gi a punctelor de pe ordinea de zi: $tefan lon, Potec Nicolae -
Petrigor, Butunoi Adrian - Liviu, Cdluean Anghel Costel, Grosu Constantin,
Tuicu Emil, Cristovici Viorel, Stanga George Catilin, Gaiu Magdalena gi
Bogdan Tania - luliana.

Domnul Presedinte informeazd cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare gi Funclionare al Consiliului Judetului Galati, a fost prezentat la mape
procesul-verbal al $edinlei extraordinare a Consiliului Judelului Galati din 18
septembrie 2014.

ln continuare, intreabe dace sunt observatii 'in legeture cu procesul-verbal.
Nefiind observatii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd cu 18 votui ,,pentru".
A sosit in sale doamna consilier iudetean Hapeci Daniela - Simona.
Domnul Presedilte. in calitate de initiator, retrage de pe ordinea de zi proiectul

de hotdrare privind (lnsugirea de citre Consiliul Judelului Galati a sumelor aloc€te
Agenliei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, drept
contributie financiara aferenta anului 20'l 2)).

Totodat5, in legeturd cu ordinea de zi, solicitd completarea acesteia cu
proiectul de hoterare privind (Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetului
Galali in Adunarea Generald a Aclionarilor pentru desemnarea administratorului
special la S.C. Consproiect S.A. Galali societate aflate in procedurd de insolvente)).
Face^precizarea cd proiectul de hotdre;e are avizele comisiilor de speclalitate

ln continuare, supune la vot completarea ordinii de zi.
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru",
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt alte observatii cu privire la ordinea de zi

aga cum a fost transmisd la mape gi publicate'in presa locald.
ln continuare, supune la vot ordinea de zi in intregime:

l5 exprimi realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pu9ca9
(

Qs--

Nicolae
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Aprobarea Documentaliei de avizare a^lucr5rilor de interventii ii a Proiectului
tehnic pentru obiectivul de investitie,,lnlocuire ascensoare Bloc alimentar gi

Compartiment intemdri-extern6ri" - Spitalul Clinic Judetean de Urgentd
<Sf. Ap. Andrei > Galati;

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare
instalatie de distributie abur tehnologic $i recuperare condens din Centrala de
abur'-Spitalul de pneumoftiziologie Galali;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean
de persoane prin curse Leguiate speciale pentru operatorul de transport
CONSILIUL LOCAL BRAHA$E$Tl pe traseul Toflea - Tecuci;

lni!iator: 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
DANIXIV]OND TUR SRL, pe traseul Galati - Vanitori (DN 26 - km 6, SC
Romalumil SRL);

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului
Jude(ului Galali;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
lvlodificarea statului de functii al Muzeului de lstorie,,Paul Pdltanea" Galati;

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
lvlodificarea organigramei 9i a statului de funclii ale Complexului lvluzeal de
$tiinlele Naturii,,RAsvan Anghelu!5" Galali ;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Jude(ului Galati qi Societatea
Nationald de Cruce Rogie din Romania Filiala Galali;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Modificarea Hotdrarii Consiliului Judetului Galali nr. 47 din 31 martie 2014 de
aprobarea a proiectului "Sigurante prin Achizilia de Vehicule Eficiente in
interventiile pentru situatii de urgenld - SAVE", precum 9i a cheltuielilor 9i a
activitatilor legate de proiect ce revin judetului Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

administra

5

6

8.

o

1 0.|\ilod ilicarea gi completarea HoterArii Consiliului Judetului Galali nr. 58 din 29
aprilie 2014 privind aprobarea solicit5rii adresate Guvernului Romaniei de
trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului 9i din administrarea
l\,4in iste ru I u i rilor lnterne in domeniul public al judetului Galali qi in

siliului Judetului Galali, cu modificSrile ulterioare,
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaqa

11 lvlodilicarea rarii Consiliului Judetului Galati nr. 63 din 29.04.2014 privind
preluarea de l\y'inisterul Dezvoltdrii Regionale $i Administratiei Publice,
pfln 6 de lnvestitii ,,CNl'S.A., a unor sectoare de drumuri

lud izdrii obiectivelor de investitii ,,Lucreri de aducere la
starea ilitarea condiliilor de circula!ie)";

exprime realitatea gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul PuscasNicolae
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lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l2.P"eluatea de cetre Ministerul Dezvoltarii Regionale gi Administraliei Publice,

prin Compania Nationald de lnvestitii ,,CNl" S.A., a unor sectoare de drumuri
judetene, pe perioada realizerii obiectivelor de investitii ,,Lucr5ri de aducere la
starea tehnice initiale (reabilitarea conditiilor de circulatie)";

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
1 3.lvlodificarea Hoterarii Consiliului Judetului Galati N.25din2602 2014 privind

organizarea parcului auto al Consiliului Jude(ului Galati gi stabilirea
normativelor proprii privind consumul lunar de carburanti pentru mijloacele de
transport din dotare;

lnitiator: NicolaeDobrovici-BacalbaSa
l4.Aprobarea achizitiei de servicii de consultante, asistentd gi/sau reprezentare

juridice pentru Serviciul Public Judetean de Administrare a Domeniului Public
9i Pnvat Galati;

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
l5.Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetului Galati in Adunarea

Generald a Actionarilor pentru desemnarea administratorului special la S.C.
Consproiect S.A. Galati societate aflata in procedurd de insolvenF;

lnitiator: MarianVicleanu
1 6.Rapoarte, informeri, intrebdri, interpelari, diverse.

Se aprobd cu 19 voturt ,,pentru"-
Se trcce la punctul I din ordinea de zi:

Aprobarea Documentaliei de avizare a luctdrilor de interven(ii ,i a Proiectului
tehnic pentru obiectivut de inves/ilie ,,lnlocuire ascensoare Bloc alimentat 9i

Compartiment intemeJiaxhmdi" - Spitalul Clinic Judetean de Urgenld
<Sf. Ap. Andrei > Galati

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabe daci sunt observalii cu privire la proiectul de

hoterare sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vol proiectul de hot5rare in forma prezentate.
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru"-

Se tr€ce la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului tehnic pe,ttru ohieclivul de investilie ,,Reabititare

instalalie de distribulie abu tehnotogic Ai rccuperare condens din Centrcla de
abuf'-Spitalul de pneumoftiziologio Gatali

lnitiator: Nicolae Dobrovici.Bacalbaga
Domnul Presedinle intreabd daci sunt observatii cu privire la proiectul de

hoterare sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatd
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru",

Eliberarea licen(ei de traseu pentru de transpott rutier public judelean
de persoane pin curse pentru operatorul de transpott

coNstLluL pe traseut Toflea - fecuci
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

PaulPuicas

-_\!-

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:

Nicolae
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Domnul Presedinte intreabd daca sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterere sau la documentatia de fundamentare.

Domnul Celuean Anohel Costel, adresendu-se domnului Pregedinte, doregte s5
ia cuvantul.

Domnul Presedinte dA cuvantul domnului consilier.
Domnul Caluean Anohel Costel spune ce nu a inteles din Raportul Comisiei de

specialitate de ce, pentru acest proiect de hotdrare, depune documenta(ia S.C.
DANIXMOND TUR S R L ca operator de transport, avand in vedere c5 solicitarea
este facutd de Consiliul Local BraheSe$ti.

Domnul Presedinte dore$te se dea cuvantul domnului State gi, apoi, doamnei
Arhitect $ef, dar constatS cd nu sunt in sald.

Domnul Celuean Anohel Costel adreseazd o altd intrebare: ce se va intampla
cu magina pe care Consiliul Local BrehSgegti o are in proprietate 9i dace va fi
deservit acest traseu de societatea DANIXI\ilOND TUR S.R.L.? in continuare. afirmd:
,,Eu cred cd este o geselnile ca se transferSm proprietatea statului in mana unor
gmecheri, care se face business."

Domnul Presedinte il roaga pe domnul consilier se voteze impotrive, dacA esiP-
o gaselnitA ilegala, $i sd se adreseze organelor de justitie ale statului.

Domnul Cdluean Anohel Costel crede ce putea se-i rdspunda cineva Si il
intreabe pe domnul Pregedinte daca nu are cunoqtinle de acest lucru.

Domnul Presedinte spune ce procese de intenlie nu race. Dacd domnul
consilier face atirmalii de acest fel, trebuie sd gi le asume, in caz contrar este o
calomnie gi sd i$i asume consecintele. Deocamdatd este un proces...

Domnul Celuean Anohel Costel il intreabe pe domnul Pregedinte dace
cunoa9te ce este acolo. Afirmd, in continuare, c5 domnul Pregedinte nu a putut sd
raspundd la niqte intrebari sau aparatul de specialitate, nu neaperat domnul
Pregedinte, ci sincer nu s-a adresat chiar dumnealui.

Domnul Presedinte ii transmite domnului consilier ce a putut participa la Comisii
pentru a lSmuri problema aceasta.

Domnul Cdluean Anohel Costel informeaze ca domnul State nu a venit nici la
Comisii, a trimis delegati.

Domnul Pregedinte bdnuiegte ce delegatul era cel^de-al doilea om din structurile
institutiei noastre, care lucra in sectorul transport. ln continuare, afirm5: ,,Deci,
domnul State nu este cheia gi lacStul tuturor situatiilor, dar dacd aveli suspiciuni de
nelegatnate, vd idresa! organelor statulur care se ocupd cu aga ceva, rar dace
considerali cE nu\e cazul sa votafi, nu votati."

ln continuarE, supune la vot proiectul de hot rare in forma prezentatd.
Se aprobd Cy 19 voturt ,,pentru".

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Eliberarea de tmseu pentru seruicii de transport rutier public judelean

curse regulalie speciale pentru operatorul de transpott SCde persoane
DANIXMOND SRL, pe af€seul Galali - V6ndtori (DN 26 - km 6, SC

Romalumil SRL)
lniliator: Nicolae Dobrcvici.Bacalbaga

PRE9 SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Putcas
\

\ \.\rs-\ ! ^

Nicolae Dobrovi
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Domnul Presedinte intreabe dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentatd
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru".

Se trcce la punctul 5 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funclii al apantului de specialitate al Consiliului

Judetului Gala(i
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreaba daci sunt observatii cu privire la proiectul de
hotArare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatd.
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Modificarea statului de functii al Muzeului de lstoie .Pad Pet6nea" Galali

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreaba dace sunt observalii cu privire la proiectul de

hoterare sau la documentalia de fundamentare.
Neflind observalii, supune la vot proiectul de hotSrare in forma prezentatd
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru".

Se trcce la punc{ul 7 din odinea de zi:
Modificarea organigramei gi a statutui de firnctii ale Complexului Muzeal de

$tiinlele Natudi .Rdsvan Anghetute" Galati
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreaba dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotSrare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterere in forma prezentatd.
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarca patteneiatului dint e Consiliul Judelului Galali 9i Socrefatea

Nalionald de Cruce Rogie din tumania Filiala Galali
lnitiator: Nicolao Dobrovici-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 hoterare in forma prezentate.
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru",

Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Modificarea Ho6rafii Consiliului Judelutui calali nr. 47 din 31 martie 2014 de

aprobarea a proiectului 'Sigurantd Nin Achizilia de Vdticule Eficiente in
inaeruentiile pentru situ4ii de urgenfi - SAW", procum gi a cheltuielilor Si a

activitdtilor tegate de proiect.ce rcvin judetului Galali

Domnul Presedinle intreabe
/,' lniliato]: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
i sunt observatii cu privire la proiectul de

hotarare sau la docume ade
de hotdrare in forma prezentateNefiind observatii

itatea Sedintei.

DINTE. SECRETARUL JUDETULUI,

rovici-B

u t
amentare

:tu _
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Se aprobi cu 19 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:

Modilicarea gi completarca Ho$rerii Consiliului Judelului Galati nt. 58 din 29
apilie 2014 ptivind aprobarea solicifrrii adresate Guvenutui Romeniei de

trecere a unui imohil (tercn) din domeniul pu ic al statului 9i din adminisararaa
Ministerului Afacerilor tntemein domeniul public at judelutui Galati gi in

administrarca Consiliutui Jude.tutui Galali, cu modificirile ufterioare
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

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

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentatS
Proiectul de hoterere intrunegte 19 voturi ,,pentru".
Proiectul de ho6rate nu a fost adoptat, intrucat nu a intrunit votul a 2/3

dintre consilierii judeleni in funclie, in confotmilate cu prevederile art- 45 alin
(3) din Legea nr. 215/2001, republicatd, cu modificerib gi completdrile
ulterioare,

Domnul Secretar anunla ca proiectul de hoterere nu a trecut, fiind nevoie de 24
de voturi.

Domnul Presedinte concluzioneazd ce proiectul de hotarare nu a trecut,
elicopterul nu are spatiu. Dansul crede; cetdlenii din Galati nu vor beneficia de
elicopter; reprezentantii aga-zisei opozilii ar fi trebuit se fie aleturi de cetetenii
Galatiului intr-un domeniu esential - salvarea vietii. A lupta politic, sabotand locuitorii
unui ora$ $i lovind in sdndtatea oamenilor, personal, i se pare un act criminal gi igi
asumd aceastS afi rmatie.

Se trece la punctul 11 din oidinea de zi:
Modificarea Hotererii Consitiutui Judefirlui Galati nr. 63 din 29.01.2014 privind
preluarea de cdtre Ministerul tlezvoltdtii Regionab Administatiei Pubtice,
pin Compania NalionaE de lnveswi .CNt' 5.A., a unor secbare de drumui

judelene, pe perioada realhdrti obiectivelor de investi(ii .Lucrdd de aducere la
statea tehnice initiah (reaulitatea codrtiilor de circula.tie)"

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pre$edinte intreabe daca sunt observalii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentatia de fundamentare
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatd
Proiectulde re intrunegte 19 voturi ,,pentru".
Proiectul de nphrere nu a fost adoptat, intrucet nu a intrunit votul a 2/3

dintre consilierii leni in funclie, in conformitate cu prevede le ar7. 45 alin
(3) din Legea nr. 215/2001, republicatd, cu modificerib gi compbte b

anuntd ce nici acest proiect de hoterare nu a trecut.
ulterioare.

Domnul Secreta
!q, concluzionand ca acest proiect hotarare nu a trecut,

prccizeazA, ca atate,
finantare din partea G

i drumurile distruse de inundatii pentru care s-a asigurat

PRE9

Nicolae Dobrovi

ului Ponta pentru refacere, sume importantd, nu se pot

SECRETARUL JUDETULUI,
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realiza. Este foarte grav, dacd prin vot se saboteaza locuitorii judetului Galati pentru
oblinerea unei satisfactii politice egoiste, iresponsabile gi antinationale

Se trece la punctul 12 din odinea de zi:
Preluarea de cdt e Ministerul Dezvoftedi Regtonale gi Administratjei Publice,
pfin Compania N4ionald de hvesf;itii ,,CNl" 5.A., a unor s*toare de drumuri

jude.tene, pe perioada ,ealizdtii obiectivelor de investitii ,,Lucrdri de aducerc la
starea tehnicd inuald (reabilitarca cond-tittot de circulatiey'

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabe dace sunt observatii cu privire la proiectul de

hot5rare sau la documentalia de fundamentare
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentata.
Proiectul de hotdare intrunegte 19 voluri ,,pentru"-
Proiectul de hotedre nu a fost adoptat, intrucet nu a intrunit votul a 2/3

dintre consilierii jude,teni in funclie, in conformitate cu prevederile art.45 alin
(3) din Legea nr. 215/2OO1, republicati, cu modificerile gi completdrile
ulterioare.

Domnul Secretar anunte cd proiectul de hot5r6re nu a Iost adoptat.
Domnul Presedinte, precizand ca proiectul de hotarare nu a trecut, transmite:

,Personal, consider cd este un act criminal, antinational, antipatriotic de a sabota
refacerea drumurilor distruse de catastrofe naturale - refacere pentru care s-a
asigurat din partea Guvernului finanlare. $i, degi, legea nu pedepseste asemenea
lucruri, cred ce populalia Galatiului trebuie sd afle c5 interese vitale, esentiale ale
acestui jude[ sunt sabotate pe fala Dace iau istoriile personale ale celor ce conduc la
Galati Partidul Liberal gi PDL-ul, cred ce imi explic caracterul antinational al acestui
vot $i sunt gata sa explicitez, dacd e nevoie."

Se tlece la punctul 13 din ordinea de zi:
Modificarea Hotdtaii Consiliului Jud4ului Galati nr. 25 din 26.02 2014 privind

organizatea parcului auto al bnsiliului Judelului Galali Si stabilirea
normativelor propii privind consumul tunar de carhuranti pentru mijloacele de

transpott din dotare
lniliaton Nicolae Oobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabe dacS sunt observatii cu privire la proiectul de
hotd16re sau la documentatia de fundamenlare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotSrare in forma prezentatS
Se aprobe cu 19 Yoturi ,,pentru".

Se tr€ce la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea achiziliei de servicii de consuttantd, asisbnld gi/sau reprezentare

juridicd pentru Serviciul Publ',c Judelean de Administnre a Domeniului Puhlic
Si Pivat Galati

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreaba daca sunt observa,tii cu privire la proiectul de

hotarere sau la documentatia de fundamentare.
Domnul Celu L, _adresandu-se domnului Pregedinte, doregte sa

cuventul.

PRE9

realitatea gedintei.

] SECRETARULJUDETULUI,

Paul Pq€cas

c_\.!L\-.-.-
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Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judelean
Domnul Caluean Anohel Costel transmite; ,,ln urme cu aproximativ un an de zile

am achizitionat un serviciu de reprezentare juridici, noi, Consiliul Judetean. Atunci ni
s-a explicat sau ni s-a motivat ce, consultanta juridice va fi direclionatA gi cetre
directiile care au nevoie de acest lucru. Ca atare, intreb: putem face acest lucru $i,
dacd da, de ce mai e nevoie pentru direcliile respective de achizilie de servicii
asisten[5 juridice?"

Domnul Presedinte rdspunde ce da, este nevoie ln continuare, supune la vot
proiectul de hotArere in forma prezentatS.

Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:

Desemnarea reprezentantului Consllfului Judefuful Galali in Adunarea Generald
a Aclionaritor pentru desemnarea administatorului speciat ta S.C. Consproiec,t

S.A. Galali societate aflatd in proc€dud de insotven.te
lnitiaton MarianVicleanu

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

Fiind vorba despre o hoterare cu privire la persoana, aprobarea acesteia se
tealizeazd pnn vot secret.

ln continuare, inviti la o scur6 pauze, timp in care vor fi intocmite buletinele de
vol care vor fi predate Comisiei de numerare a voturilor, odatd cu procesele-verbale.

Roage Comisia de numArare a voturilor sd-Si intre in atributiuni.
Pauzd.

Se reiau lucrarile.

Domnul Pregedinte roagd sa se facd apelul nominal, in vederea inmanerii
buletinelor de vot.

Domnul lstudor Gioel:
Bogdan Tania-luliana
Buruiand Daniela-Laura
Buruiane Natalila
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Buturcd Octav
Cilue4n Anghel Costel
Cri
Dima rghe

ci-Bacalbaga Nicolae
Gaiu M dalena
Gaspa
Gogonce
Grosu Co tantin
Hamza

Florinel-Petru
Lilion-Dan

Simona

mA realitatea gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,PRE9EDI tI
ru"s\.;r\Nicolae Dobrovici
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lon Dumitru - absent
lstudor Gigel
Matei Remus - absen,
Munteanu Gabriela - abseaa
Neicu Dan-Cristian - absenf
Pintilie Carmen
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petritor
Sandu Mitici
Sandu Viorica
Stanga George-CAtalin
$erban lulian-Marian
$tefan lon
Juicu Emil
Ungureanu Cdtilin
Ursu Nicugor - absenf
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel - absent

Se ia o pauzd pentru numararea voturilor.

Se reiau lucririle.
Domnul Presedinte, ca urmare a voterii, roaga Pregedintele Comisiei de

numdrare a voturilor sd dea citire procesului-verbal.
Doamna Sandu Viorica d5 citire urmetorului proces-verbal:

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Desemnarea reprezentantului Judelului Galali in Adunarea Generala a Actionarilor
la S.C. Consproiect S.A. Galali gi pentru mandatarea acestuia sa numeasca
administratorul special gi se indeplineasce formalitalile cerute de lege in acest sens)
l.Cvorumul necesar. yz + 1 din numerul total al consilierilor jude,teni prezenti la
Sedint5, inclusiv Pre$edintele Consiliului Judetului Galati = 15;2.Numdrul consilierilor
iudeteni in functie: 34 Qi Presedintele Consiliului Judelului Galali = 35: 3 Numdrut
consilietilor judeleni prezenti la gedinq $i Pre|edintele Consiliului Judelului Galati =

Numele 9i prenumele
candidatulur

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

SUHOV Ana Maria 18 1 16

CONCLUZE: Doamna SUHOV Ana Maria a fost desemnatd ca reprezentant
al iude,tului Galali in Adunarea a Actionarilor la S.C. COIVSPRO/ECT
S.A. Galali gi a fost numeasce administratorul specral 9i sd
indeplineasce de ,ege in acesa sens,

me r6alitatea gedintei.

DINTE, SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Prtcas

:\\_

Dobrovici.B

tate
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Au participat la lucr6rile Comisiei de numarare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu,
lstudor Gigel, Sandu Viorica, Stange George CrtSlin $i Ungureanu Cetalin. Domnii
consilieri judeleni Butunoi Adrian-Liviu qi Stange George CAtSlin refuzS sa semneze
procesul-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret

Se trece la punctul l6 din ordinea de zi:
Rapoarte, informdri, inarehdd, intetFhri, diverse

Domnul Presedinte intreabd daci sunt observatii cu privire la informerile sau
rapoartele ce au fost prezentate.

S-a luat act de lnformarea Directiei Arhitect $ef - Serviciul Drumuri gi Poduri
ff.7893129.09.2014 ca urmare a Notei privind organizarea rezolvSrii problemelor
ridicate in gedinta extraordinard a Consiliului Judelului Galati din '18 septembrie
2014.

S-a luat act de Opinia Societatii civile de avocati ,,Dumitru qi asociatii" cu privire
la analiza legaliteti contractelor de conce$une avand ca obiect exploatirile situate in
Pddurea Garboavele, Jud. Galati, inregistratS la Consiliul Jude\ului Galati sub
nr 57 01125.06.2014.

S-a luat act de Raportul doamnei Beraru lvlariana - consilier superior in cadrul
Directiei de Dezvoltare Regionala Si al doamnei lonescu Oana - consilier principal in
cadrul Direcliei de Dezvoltare Regionald privind rezultatele deplaserii la lsmail,
Ucraina in perioada 04-06 august 2014.

S-a luat act de Raportul doamnei lonescu Oana - consilier principal in cadrul
Directiei de Dezvoltare Regionale $i al doamnei Beraru Mariana - consilier superior
in cadrul Direcliei de Dezvoltare Regionald privind rezultatele deplasdrii la Odesa,
Ucraina in perioada 06-08 august 2014.

S-a luat act de Raportul doamnei Camelia Epure - consilier superior in cadrul
Directiei de Dezvoltare Regionald gi al doamnei Beraru lvlariana - consilier superior
in cadrul Directiei de Dezvoltare Regionale privind rezultatele deplasdrii la Cahul,
Republica Moldova in perioada 10-16 august 2014.

S-a luat act de Raportul doamnei Camelia Epure - consilier superior in cadrul
Directiei de Dezvoltare RegionalS gi al doamnei Beraru l\,4ariana - consilier superior
in cadrul Directiei de Dezvoltare Regionald privind rezultatele deplaserii la Odesa,
Ucraina in perioada 17-19 august 2014.

S-a luat act de Raportul doamnei Camelia Epure - consilier superior in cadrul
Directiei de Itare Regionale gi al doamnei Beraru Mariana - consilier superior
in cadrul Direcliei\de Dezvoltare Regionald privind rezultatele deplaserii la lsmail,
Ucraina in peioad|19-22 august 20'14.

S-a luat act dq Raportul de activitate al doamnei Lupa$cu Cristina - auditor in
desfegurate in deplasarea la

aprobatd prin Dispozitia nr
cadrul Biroului Aud\ Public lntern asupra activiutii
Stockholm. Suedia. \n perioada 25-3'1 august 2014
47 4121 .07 .2O1 4 a Prekdintelui c.J. Galati.

S-a luat act de R\portul de activitate al Spitalului Clinic Judelean de Urgenle
,,Sf. Apostol Andrei"

S-a luat act de
luna august 20

entru luna august 2014.
activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati pe

exprimi realitatea sedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pu9cag

\

---\r--

Nicolae Dobrovici
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S-a luat act de Raportul de activitate al lvluzeului de Arte Vizuale Galati pentru
luna august 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Jude_tene,,V.A Urechia" Galali
pe luna august 2014.

S-a luat act de Raportul de activjtate al Centrului Cultural ,,Dunirea de Jos" pe
luna august 2014

S-a luat act de Rapo(ul de activitate al Directiei Generale de Asistente SocialS
9i Protectia Copilului Galati pentru luna august 2014.

S-a luat act de Raportul de activitate al Directiei Judelene de Evidente a
Persoanelor Galali pentru luna august 20'14.

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

Domnul Zaharia Euoen, adresandu-se domnului Pregedinte, dorege se ia
cuvantul.

Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Zaharia Euqen transmite: ,,Ag vrea se v5 rog pe dumneavoastrd, in

calitate de Presedinte, ca atunci cand pe ordinea de zi existe proiecte de hotdrare,
care trebuie sA se voteze cu 2/3, sd faceti cumva sa stati de vorbS cu liderii opozitiei
- s5 spun aqa - in sensul de a-i informa ce e o problemA importanta a judetului Galati
gi cA sa hotirasca dumnealor dacd voteazd sau nu voteazd. Pentru cd s-ar putea ca
multi din dumnealor sa spun6: bine, am avut comisii, la comisii a venit sau nu a venit
cineva s5 ne explice cd avem ni$te bani de cheltuit gi, iate, nu-i putem cheltui gi, in
conditiile acestea, noi nu ne-am exprimat votul in niciun fel. il mai rog pe domnul
Secretar sa analizeze Regulamentul nostru de organizare gi functionare; o discutie
recunosc ce am avut cu dumnealui gi arli fost un respuns cd nu se poate Eucred ce
Regulamentul de organizare gi functionare al nostru putem sd-l modificem aga cum
dorim noi, cred eu, evident, fdra a incelca legea gi se vedem dace gdsim o solutie ca
gi colegii nogtri sau cum spun englezii: (onorabilii opozan(i)), s5-i determin5m cumva
macar se-9i exprime punctul de vedere atunci cand nu voteazS, pentru ca $i cetetenii
judelului Galati se gtie ce au votal gi pe cine au votat gi pe cine au trimis in Consiliul
Judelean. Pentru cA eu nu cred ce niciun cetdtean din judetul Galali nu considera ca
e normal ca sd-$i trimiti reprezentanti care, pur gi simplu, sd vin5 doar sd ridice
indemnizatia de consilier, f6re a-gi expune in niciun fel punctul de vedere: nici pro,
nici contra, nici se explice de ce nu voteazS gi, poate ajungem cumva, in felul acesta,
la un consens. ldealul este se ajungem, intr-adevdr, la un consens, ca nu avem
niciun inleres se fie un Consiliu Judetean sa spunem: dezbinati nu dorim lucrul
acesta, evident, nimeni nu doregte lucrul acesta. Doar aceste douS probleme ag
avea. Rugeminlea la dumneavoastre: poate pute! se invitali liderii de la opozitie gi sd
le expuneli, doar la cele unde avem nevoie de 213 la vot, iar domnul Secretar poate
gesegte o solutie, dace nu inteleg aga sd fie determinati pdn Regulamentul de
organizare gi functionare li va multumesc.'

Textul realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,o.

Domnul Presedinte precizeazd cA prin natura modului in care a Iost format
acest Consiliu, este un Consiliu cu determinante politicd 9i, de altfel, grupudle sunt
grupuri ale unor partide. in corylir{a6'rq afirmd: ,,in ceea c privegte pSD--ul, mandatat

Nicolae

NTE,
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pentru a menline legaturile cu alte partide a fost secretarul executiv al acestui partid,
domnul Saghian, care a qi subliniat aceastd prerogative, practic exclusive a
dumnealui, urma sd aibd o discutie cu gefii de partide 9i nu cu lefii de grup.
Personal, eu unul, ca om de foarte bund intentie, am avut o discu,tie cu un $ef de
grup politic - disculie perfect civilizatd gi care mi s-a perut a fl un pas de normalitate
atat in ce ma privegte, cat $i in ce privea interlocutorul meu - ca la Sedinte sd am
surpriza uria$4, degi, sunt un om suficient de in verst5 ca se fi vdzut multe gi e una
din lecliile, pe care am invilat-o 'in viala, a fost ce: ticSlo$ia $i neam-prostia
omeneasce poate atinge orice limiti. Dar, am avut surpriza uriagi ce aceasta
discutie, pe care am avut-o, a fost de fapt ceva ce nu a avut loc. Deci, eu unul, am
ajuns la ce a spus, la un moment dat, revista germana Spiegel, care spunea ca: (cu
dictaturile nu se discute)). Cu anumili indivizi, de o anumite structurd, este inutil sd ai
un raport uman. imi pare foarte rAu c5 am ajuns ca lupta politici se devind un mijloc
de a distruge judetul, de a-Si bate joc de miile de lSrani care merg pe drumuri
distruse, ca'intr-o tard saraci, unde fiecare leu este important, atunci cand Guvernul
dd unui judet, un grup, pe care eu l-am calificat gi imi asum aceastd calificare:
criminal gi iresponsabil, se dea cu piciorul in acest lucru. lmi pare nespus de rau ca
am trdit se ajung sa me confrunt cu asemenea probleme absolut incredibile privind
responsabilitatea umane minimale, bazicd a unor oameni fat5 de concetetenii lor.
Sigur cd ne-am fi putut bucura ci avem material de propagande, se ardtdm ce
inseamne aceast5 opozitie Dar, eu unul, pe mine nu mi intereseazS propaganda,
me intereseaza realitatea materialS, in condiliile vietii omului amdret de la tard - cd
vorbim de drumuri din judetul Galati.'

Domnul Potec Nicolae Petrisor, cu riscul cE a tot superat-o pe colega dansului,
doamna Sandu, doregte sd-i aduci aminte domnului Pregedinte ci la Sedinta
precedentS, referitor la Serviciui Public de Evidenld a Populaliei, i-a promis cd la
gedinla de astezi vor avea pe ordinea de zi un proiect de hotdrare gi nu l-au avut. in
continuare, intreaba dacd le poate spune in ce stadiu sunt acolo.

Domnul Presedinte informeaza c5, la ora actuale, este desemnat un gef care
funcfioneaz6 in condi[ii legale - domnul Secretar 'impreund cu geJul Serviciului
Resurse Umane au studiat aceasti probleme Si a fost rezolvata. ln continuare,
spune: ,,in ceea ce v-am promis, a promite unor oameni de condi[ia dumneavoastre,
cum v-ati manifestat prin votul de astezi, eu nu me simt obligat cu absolut nimic sa
md mai tin de ant. Eu nu pot sd mai am o relalie umane cu un om ca
dumneavoastrd Si sunt profund dezolat cA indiferent cd ati primit ordin de la partid
sau nu, ati putut sp faceti ce a! fecut."

intervine: ,,A1i primit ordin de la partid s5 nu
negociali qi secretarul executiv cu numele pe care l-ati spus, aga am

ca o similitudine Eu vd spun: nu faE de mine sau fatd deprimit gi noi, dac6
colegi, ci fate de oa nii aceia "

Domnul P afirm6: ,,Dac5 mie mi-ar da cineva ordin ca se nu se facd
qoselele din judetul
poate ce sunt naiv, d

alati ag trece, indiferent de pret, peste acest ordin Eu, unul,
as face, eu ca om "

spune:,,Este in puterea dumneavoastrd "

realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Prtcag

-\*\..---

Nicolae



Doamna Sandu Viorica, adresendu-se domnului pregedinte, dore$te se ia
cuvantul

Domnul Presedinte de cuventul doamnei consilier iudetean.
DoamnaEEidu Vi,crica transmite: ,,Eu ma aqteptam de ta cotegii din opozitie, ii

chiar m-am bucurat cand am vdzut cd cere cineva cuvantul, m-ag fi agteptat ca dangii
sA justifice neimplicarea ln cele douS proiecte sau trei proiecle, care nu au trecut
datoritd ... eu imi permit sE spun: datorit5 faptului cd nu 9i-au facut datoria de
consilier judetean. $i constat, de altfel, c5 unele probleme sunt interesante pentru
dangii, unele nu. Deci, se manifeste cu totul indiferent fate de drumurile judetene,
dar, in final, intreab5 despre domeniul public sau nici nu am auzit foarte bine despre
ce a intrebat domnul consilier. Eu insist la domnul Secretar $i la dumneavoastre,
domnule Pre$edinte, pentru ce lucrurile au scepat de sub conlrol, v5 spun chiar cd Si
Ia comisie se intampla se fie colegi consilieri prezenti gi sa nu semneze pe aviz nici
pentru, nici impotriva. Oeci, deja a devenit aceasta manifestare un obicet gi daca n-ar
produce probleme gi dace n-ar ajunge sd sufere gdldtenii, poate am trece cu
vederea."

Domnul Presedinte intreabe dacd mai doregte cineva se ia cuvantul. Nemaifiind
alte lueri de cuvant, multumegte gi declard inchisa $edinta.

$edinta din 29 septembrie 2014
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Prezentul proces-verbal, fArd gterseturi sau adiugiri, contine '15 (cincisprezece)
pagini Qi a fost prezentat'in extraordinard a Consiliului Judetului Galati din
data de l7 octombrie 20
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Nicolae

SECRETARUL JUDETULUI
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Todulinscris in prezenta fi15 exprimd realitatea gedintei.

PRE9EDINTE,

Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pu$caq
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