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'"ffi"
PROCES - VERBAL

al gedintei ordinare a Consitiului Judetului calati
din 30 ianuarie 2014 '

$edinta ordinard a Consiliului Judetului Galali a fost convocatd prin Dispozitia
Pregedintelui Consiliului Judetutui Galali nr. 16 din 24 ianuaie Zbt+ 9i i fost
publicate in ziarul ,,Viala libera" din 25-26 ianuaie 2014 9i afigata la sediu, avdnd
urmAtorul proiect al ordinii de zi:

1. l\ilodificarea Anexei Hotdrarii Consiliului Judetului Galati nr. 40 din 30 iulie
2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i functionare a
Consiliului Judetului Galati;

2 tvtodincarea statutui de ,,""t" ,, 'loll?l?,;i,, 'ilSsTlxl,n",. at consitiutui
Judetului calati;

3. Aprobarea protocotului o" 
"","0"r.'Jr.'j'1t"i[ 

Acffil]l;,,[tirt,"nat. ,,Apete
Romene" $i Consiliul Judetului Galati in vederea elabordrii hatilor de risc la
inundatii gi a anexei acestuia;

4 orsanizarea relerei scorare o" r,Jill,lli'*Iff r#ff'!Jll;?"r"*i:::,
din judetul Galati pentru anul Scolar 2014-201S;

6. Aprobarea studiutuide fezabiritate lli'xi::",xff,':r""'.'|Jil'f:i;:ilf,ixx
investitie ,,Extindere imprejmuire incintd,,_ Unitatea medico_sociale Ganegti,jud. Galati;

7 Ap ro ba rea stu d i u ru i de f eza b i t itate li : lt"J;"il ff '3r""',"tilil'r" H::ifritx
investit,ie 

.,,Bran$ament apd nr. 2 din releaua din str. Afinuiui p"-iO On IOOmm - Spitalul de Pneumoftiziologie Galati ;

5. Aprobarea 
^Proiectului Tehnic $i

investitie,,lmprejmuire Gredrna
Galati";

lnitiatori: Tania-luliana Bogdan
Magdalena Gaiu

a Detaliilor de Executie pentru obiectivul de
Zoologicd - PAdurea Garboavele, judetul

lnitiator: NicolaeDobrovici.Bacalbaga

realilatea sedintei.

SEGRETARUL JUDETULUI,

Paul Plfca$

.-l\'' -

)/.u

'$7

8 Aprobarea,Documentatiei de ,"""JI'irt"',';,.,,j1'i!'?i"'Jjji,ff';";,:1*i;i
!:!ni",p",ryr..oPig9tivut de investitie ,n"par.rtii 

"rpii"r" 
e;j'b'irl;";;";;;l
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l0.Alocarea sumei de 92.000 lei din fondul de cofinantare al Consiliului Judetului
Galati pe anul 2014, in vederea continuarii proiectului .Centru social comunitar
pentru mama gi copilul abuzat";

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
1 l.Aprobarea taxelor $i tarifelor la nivelul Consiliului Judetului Galati pentru anul

fiscal 2014;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

l2.Acoperirea definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de
dezvoltare pe anul 2013;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l3.Aprobarea bugetului local al Judefului calati pentru anul 2014;

lnltiator: NicolaeDobrovici-BacalbaSa
14.Repartizarea pe unitdti administrativteritoriale a sumei de 24087 mii lei din

sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale gi a sumelor din
cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru proiecte de infrastructura care necesila cofinantare locala gi pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locale aferente anului 20.14 gi estimarile
pentru anii 2015-2017;

lnitiatori: Tania-luliana Bogdan
Cornel Hamza
Viorica Sandu

l5.Aprobarea componenlei nominale a comisiilor de evaluare $i a comisiilor de
solutionare a contestatiilor pentru evaluarea managerilor instituliilor de cultura
din subordinea Consiliului Judetulur Galati pentru anul 2O'13;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
16.lvlod ificarea raportului de serviciu al d-lui Boceneanu Emanoil Cdtdlin, Director

executiv al Directiei Judetene de Evidenta a persoanelor calali, prin deta$are
pe funclia publice vacante de executie de consilier, clasa l, grad profesional
superior ?n cadrul Directiei de dezvoltare regionald (Compartimentul
programe) din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelului calati;

lnitiator: CornelHamza
lT.Stabilirea unor misuri in vederea conducerii temporare a Directiei Judetene

de Evidenta a Persoanelor Galati:
lnitiator: GornelHamza

18.Rapoarte, informeri, intreberi, interpelari, diverse.
Au participat in virtutea obligatiilo,r de serviciu: Lucean l\,4ihalcea - director

executiv, Directia economie gi fina l\y'aria Agache - director executiv adjunct,
numit temporar, Directia economie gi/nante; Manuela Panaitescu - director executiv
adjunct, Direclia de dezvoltare regfnale; Cristina Lupagcu - auditor, Biroul audit
public intern: lonel Coca - 9ef s/rviciu, Serviciul de management al resurselor
umane, sendtate gi securitate in my'ncd 9i asigurarea calita{i; l\Aarioara Dumitrescu -
arhitect qef, Drrecha Arhitect $ef; ,filrna Nedelcu - reprezentant al Biroului contencios
gi probleme juridice; iela T - consilier superior, Compartimentul cancelarie.

e realitatea $edintei.

PRESE SEGRETARUL JUDETULUI,

\ \o'
_N\-[)i a
./ t'O,
-.i-YNicolae Do acalba$a ,YI Paul
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Au participat ca invitati: Aurora Vargolici - director, Trezoreria Judetului calati;
Aurelia Alecu - director executiv, Fundalia de Sprijin a Varstnicilor Gaia{i; Simin'a
Gociu - propusd a exercita functia publice de conducere temporar vacante de
Director executiv in cadrul Directiei Judelene de Evidenta a persoanelor Galati;
l\4ariana BuruianA - reprezentant, Directia JudeteanA pentru Culturd Galati.

De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmatoarele institutii depllsa: lrglul ,,VIATA LtBERA"; ziarut ,,MONtiORUL DE GALAT|,,; iiarut
,,REALITATEA"; ziarul,,LlBERTATEA"; TV Gatati.

Domnul Presedinte da cuvantul domnului Secretar pu$cag paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la Sedinte.

Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaze c6 dintr-un numer de 34 consilieri judeteni in

functie + Pre$edintele Consiliului Judelului Galati sunt prezenti 33 consili;ri judeteni
in functie + Presedjntele Consiliului Judetului, deci gedinta poate incefe, tiinO
intrunite conditiile regulamentare pentru desfegurarea acesteia.

A lipsit doamna consilier judetean pintilie Carmen.
Domnul Presedinte informeaze ce potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de

Organizare 9i Functionare al Consiliului Judetului Galali, a fost prezentat la mapd
procesul-verbal al gedintei ordinare a Consiliului Judetului Galati din 23 decembrie
2013.

in continuare, intreabd dacd sunt observatiiin leg6turA cu procesul-verbal.
Nefiind observatii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobdin unanimitate, cu g4 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, solicita completarea acesteia cu

urmdtoarele proiecte de hoterari:
> lvodificarea Hotararii Consitiului Judetutui catati nr. 348 din 30 iutie 2013

privind 
. 

aprobarea achizitiei de servjcii de consultantd Si asistenta juridici in
domeniut achizitiitor pubhce pentru Consiliul Judetului G;lati:) Aprobarea componentei Comisiilor de examinare in vederea ocuparii funcliei
de gef sectie Urotogie din cadrut Spitalului Clinic Judetean de Urgenle ,,bf.

. Apostol Andrei' catati, spital din reteaua Consiliului Judetului Galafi;-> Modificarea Hotdrarii Consitiului Judetutui Gala(i nr. 459/2010 privind
desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetului Galati in Consiliile de
Administratie ale spitaletor pubtice din reteaua bonsitiului Judelului Galati 9i

^ completarea acestora.
ln continuare, face precizarea ca proiectere de hotdrari au avizere comisiiror de

specialitate.

realitatea gedinlei.

),);
/o,
$,/

SECRETARUL JUDETULUI,

PaulPufag

' -=\S- 
-

. ., pomnul Preggdinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
l:111? p,lyird (Modificarea Hoterarii consitiutui Judelutui GaLli ni. i+e oin so irri"
:911t:ly!-o",ipl:l.rea,.achizitiei qe servicii o" 

"""*iii""talilsistJita ;urioica in

cf 34 voturi ,,pentru".'la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
de examinare in vederea

hotirare privind
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ocupdrii functiei de Sef sectie Urologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de
Urgentd,,Sf. ApostolAndrei" Galali, spital din releaua Consiliului Judetului Galati>

Se aprobe in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de

hotArare privind (Modificarea Hotararii Consiliului Judelului Galati nr. 459/2010
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetului Galali in Consiliile de
Administratie ale spitalelor publice din re,teaua Consiliului Judetului Galati $i
completarea acestora).

Se aprobe in unanimitate, cu 34 votuti ,,pentru".
Domnul Presedinte inheabd dace sunt alte observatii cu privire la ordinea de zi

a$a cum a fost transmisd la mape gi publicata in presa locald.
Nefiind alte observalii, supune la vot ordinea de zi in intregime:

1. Modiflcarea Anexei Hotararii Consiliului Judetului Galati nr.40 din 30 iulie
2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare a
Consiliului Judetului Galati;

lnitiator: lon $tefan
2. Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului

Judetului Galati;
lnitiator: CornelHamza

3. Aprobarea protocolului de colaborare intre Administratia Nationald ,,Apele
Romane" Si Consiliul Judelului Galati in vederea elaborerii hirtilor de risc la
inundatii $i a anexei acestuia;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalba9a
4. Organizarea retelei Scolare de invetamant special liceal gi special postliceal

din judetul Gala,ti pentru anul gcolar 2014-20151
lniliatori: Tania-luliana Bogdan

Magdalena Gaiu
5. Aprobarea Proiectului Tehnic ai a Detaliilor de Executie pentru obiectivul de

investitie ,,lmprejmuire Gredina Zoologicd - Pedurea Garboavele, judetul
Galati";

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
6. Aprobarea Studiului de fezabilitate Si a Proiectului tehnic pentru obiectivul de

investitie ,,Extindere imprejmuire incinte " - Unitatea medico-sociala Gene$ti,
jud. Galali;

lnitiator: NicolaeDobrovici.Bacalbaga
7. Aprobarea Studiului de fezabilitate gi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de

investitie ,,Bran9ament apd nr. 2 din reteaua din str. Afinului pe HD Dn 100
mm" - Spitalul de Pneumoftiziologie Galati";

lnftiator: Nicolae Dobrovici-Bacalba$a
8. Aprobarea Documentatiei de a lucrdrilor de interventii gi a Proiectului

,,Reparatii capitale etaj 8, tronson ABC"tehnic pentru obiectivul de i

din cadrul Spitalului Clinic J an de Urgentd Sf. Ap. Andrei Gala,ti;
tor: NicolaeDobrovici-BacalbaSa

a gedintei.

PRES NTE, SECRETARUL JUDETULUI,

6lxlD

".?,-\Yd9
Nicolae Dob ci-Bacal Paul Pl$ca9
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9. Alocarea unor sume necesare continudrii proiectului ,,Casa deschisa pentru
betranii strezii" pentru sustinerea serviciiior socio _ medicale din 'cadrul
Adapostului temporar pentru batranii strezii;

r 0. Arocarea s u me i d e e2 oo0,"' o i.,.,lll1'151;, li""il:: 3"JJ:l:iJ;1i::'3ffi
Galati pe anul 2014, in vederea continuerii proiectului ,,Centru social comunitar
pentru mama Si copilul abuzat";

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l l.Aprobarea taxelor gi tarifelor la nivelul Consiliului Judetului Galati pentru anul

fiscal 2014;

1 2. Acoperi rea d eri n itive d i n 
"-""0 " 

*, I Ttl6l?,1i, Tj::i 1' 3:,i.1iJ.1i' 
-.'":ffi 

li"::
dezvoltare pe anul 2013;

r 3.Aprobarea buseturui rocar ar JudeturJi*S:t;"i["#rDobrovici'Bacalbasa

1 4. Reparrizarea pe unita! administra,'Jl!t:i:?i:," T"""rn"" ?;XHrffi ilT;
sumele defalcate din TVA pentru echllibrarea bugetelor locale Si a sumelor din
cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru proiecte de infrastructurd care necesite cofinantare loclle 9i pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locald aferente anului 20j4 gi estimarile
pentru anii 2015-20'17;

lnitiatori: Taniaiuliana Bogdan
Cornel Hamza

l5.tvtodificarea Hotir6rii consitiurui Judetutui 
"",:i:ll";Till 30 iurie 2013

privind 
. 
aprobarea achizitiei de servicii de consuitanta 9i asistentA juridic5 in

domeniul achizitiilor publice pentru Consiliul Judetului G;lati:

'r 6.Aprobarea componenlei 
"or'"u," "':'jlil":li:, f :ff;:j!:'j":"?:fr'jff :

solutionare a contestatiilor pentru evaluarea managerilor institutiilor de culturi
din subordinea Consiliutui Judetului Galati pentru aiul 2013:

ducerii temporare a Direcliei Judetene

liator: Cornel Hamza

realitatea gedin!ei,
\-o, \o\l-)/d

'*"/

SEcRETARUL JUOETULUT,

:lliff__l,i Fl

1 7. t\,4odificarea raportutui de servici, 
", 

l:ijii"*"!::?H?::ffi:ilf,5:[ffi?
:I.:Ily :l_D]S:!"] Judelene de Evidentd a persoanetor Gatali, prin oetagarepe funclia pubticd vacanG de executie ite consitiei, ;i;;t,;il ;;;,;;;;j
::!_"j:i ,il cad,rut Directiei. de dezvottare regionatd rtomiartimentut
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l9.Aprobarea componenlei Comisiilor de examinare in vederea ocuperii functiei
de $ef sectie Urologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgente,,Sf.
ApostolAndrei" Galati, spital din reteaua Consiliului Judelului Galati;

lni!iator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
20.Modificarea Hotdrarii Consiliului Judelului Galali nr. 459/20'10 privind

desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetului Galati in Consiliile de
Administralie ale spitalelor publice din reteaua Consiliului Judelului Galati gi

completarea acestora;
lnitiatori: Tania luliana Bogdan

Gaiu Magdalena
Stange George-Catelin
Grosu Constantin
Cristovici Viorel
Tuicu Emil

21.Rapoarte, informdri, intrebari, interpeleri, diverse.
Se aprohd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".

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

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare'in forma prezentate.
Se aprobe in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".

Se trece la punctiilr2 din ordinea de zi:
Mgditicarea statului de functii al apantUlui de specialitate al Consiliului:. Judetului Galati

. lniliator: Cornel Hamza
Domnul Presedinte intreabi dacd sunt observatii cu privire la proiectul de

hotArare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea protocolului de colaborare intre Administra.tia Natjona6.,,Apele

Romane" gi Consiliul Judelului Galali in vederea elahorerii hd4ilor de risc la
. inuidatii 9i a anexei acestuia

Initiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbata
Domnul Presedinte intreabe daca sunt observalii cu privire la proiectul de

hoterare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii. supune la vot proiertul de hoterare in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 ,,pentru".
Domnul Presedinte informeaza la acest punct are un comentariu, care ne

prive$te pe toti. ,,Din i, eu am ridicat problema Si in fata,nu

Textu

PRE9EDI TE,

tatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

:l(sr -
ol
n./v!v,/"7,t

{y9'
Nicolae Dobro i-Bacalbaga

&d
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primului-ministru cu ocazia inundatiilor, 9i doamnei ministru Varga gi la doamna
ministru Plumb. Grosul bazinutui celor doui rauri: prut 9i Siret se ifl5 in ;ud"trlnostru, iar decizia, finantarea, banul 9i tot ce inseamnd mrloace de interventie, eu
9tiu. . mecanizat;, se afle la lagi. Sigur ce tagi-ul este iosta capitald istoricd a
Moldovei, totugi, realitatea fizicd a acestei probleme a apelor, impune o altd solutie.
$i, va trebui se ceutdm cat putem, in interesul acestuijudet, sa remedlem situatia.,,

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: . '

Organizarea retelei gcolare de invdteme special liceal gi speciat piostticeal din
judelul calati pentru anul Scolar 2014.2015

lnitiatori: TaniaJuliana Bogdan

pomnur presedinre intreabd dace sunt observatii ", $i](||,:"8T3::tir, o"
hoterare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru",

Se trece la punctul S din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului lehnic ai a Detatiilor de Executie pentru obiectivul de

investilie ,,lmprejmuire Grddina Zoologicd - pddurea ddrboavele, judelut
Galati"

cifre, 9j s-a pomenit bietut direitor t\tpcea .u 
" "ria 

o" ,ii Ju";;r;:;JU;;il;
ce incheiase $i rotunjise 

"u^mare 
grydtat Ougetuf, trebuia Jatoritj ]' 'r_uS ,r"u .a

pomnur presedinte intreabi dace ",ll'lXtT;:f":1";i['lj1',J::,'.i"::hotdrare.sau la documenta,tia de fundamentare gi afirma cd $i la acest punct are
cateva observalii de fecut. ,,Din pdcate, acest gard, care este absolut necesar pentru
gprglur9g de functionare a unei gredine zoologice, este a treia oard respins pentru
ineficienla, pentru modul in care a fost realizat de catre CONSPROIECT. Este un
fapt regretabil, care ne-a inteziat. punctul doi:toate cheltuielile _ 9i aicea vreau sd
vd spun dumneavoastra, domnule consilier, 9i inkegii comunitdli gatalene _ toateproiectele asupra carora s-a discutat atet de mult ca, cost privind G;edina Zoo, sunt
11919!tp9 Eni europeni cu cofinantare din partea calaiiului, care a fost fdcut de
CONSPROIECT in timpul administrat,rbi CheOac, anterioare _ pei, de ce? pot si
spun numele celui care m-a precedat. Deci, toate criticile care existi privind costurile,
care nici pe mine nu md multumesc _ se fie foarte clar _ se referj la institutia deproiectare gi.la administralia cire a ac-ceptat acest proiect. purclul frel: am fost pugi
in situatia ridicoli $i penibile cand s-a intocmit bugeiul _ 9i ureau 

"a 
sprn ca a fost omunci ingrozitoare, fecute de domnul director [,,tihalcea ] 9i bugetul e a9a un fel detragi-comedie cd orice ai face, nu poli sa_i muttumegti pL tol $i pana t, urma,trebuie o gendire strategrca gi nigte axe prioritare. Dir. oii"u, J",l"i gard. ca sigardul de la canelti,. din motrve pe care ie intelegeli foarte Oine,-Je1e? ca pfecaacuma unul ln zapade, murea gi raspundeam cr-toiii. eu in primJ rano, trebuiaufdcute. Fi. suma pe care directoiul Gradinii Botanice 9i 2"" 

" 
tlrir[t_", a rnsemnat

9:::"11i T"]:lirEt.A fost incapabit ca se vade din tl.ui 
",rr" 

... 9i " 
Jrt numai doue

PRES

realilatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

PautrP(+ca$

. _\$ _

Nicolae Do ici-Bacalba
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spun incapacitdlii - unei gre$eli de nescuzal a conducerii Grddinii Botanice, se refaca
bugetul. L-am refacut."

in continuare, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voluri ,,pentru"

Se tlece la punctul 6 din ordinesE ucvc,a Purruu
Aprobarea Studiului de fezabilitate gi a
investilie,,Extindere imprejmuire incin U n itate a med ico-s oc i a E

jud.

Domnul Presedinte'intreaba daci

inp '|,q"ti ","" s"aint"i.

PRE9EDINT

ln : Nicolae Dobrovici-Baca
sunt observatii cu privire la proiectul de

hoterare sau ia documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentatd.

Domnul Presedinte intreaba daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotirare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Apiobarea Documentatiei de avizare a lucrefibr de interuenlii gi a Proiectului
tehnic penlru obiectivut de investilie ,,Reparutii caPitale etai 8, tronson ABC"

din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenld Sf. Ap. Andre.i 9alali

po m n u r p resed i nte intreabe d ace 
",',ll*i1t"t];li,i"lX" ii?:"U'i:ff:,1l"::

hoterare sau la documentatia de fundamentare.
in continuare, spune ca Spitalul Clinic Jude-tean de Urgentd are patruzeci de

ani. La patruzeci de ani, se schimbd toate instala,tiile; din pdcate, nu s-a prevazut in
buget, din start, aceasta upgradare absolut necesard a oricerei cladiri 9i acesta este
defectul din nagtere a oricarei clddiri publice din aceastd lare, din pdcate; giqb! sigur
cd patruzeci de ani de utilizare a unor spalii drept spilal, uzeaz6.

Supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru",

Se trece la punctul I din ordinea de zi:
Alocarea unor sume necesare continuerii proiectului ,,casd deschisd pentru

bdtranii strtzii" pentru sustinerga serviiiitor socio - medicale din c;drut
Addpos.tului temparar Pentru betranii stezii

!ni!iator: Nicolae Daibrovici-Bacalba$a
Domnul Presedinte'intreabe daca sunt observalii cu privire la proiectul de

Nefiind observatii, supune la vot proieful de hotdrare'in forma prezentata.
hoterare sau la documentatia de fundamentare.

Nicolae Dobrovici acalbag"a
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. Domnul Stefan lon afirme ce gi-a spus punctul de vedere in Comisie 9i gi_l
sustine.

Domnul Presedinte il invite se igi spune aici punctul de vedere ca sd
lSmureasca, ce acesta este rolul dumnealor: sa discute...

Domnul Stefan lon spune cd va face acest lucru la urmetorul
ordinea de zi.

Se trece la punctul 1O din ordinea de zi:
Alocarea sumei de 92.000 lei din fondul de cofinanhre al Consiliutui Jadetului
calati pe anut 2014, in vederea continuerii proiectuiui ,,Centru sociat ciiiiir

pentru mama gi copilul abuzat',

p o m n u r p resed i nte intrea ba dace .,';l'11?;:[':i" Jii:",:"';1T:,'i"::
hotdrare sau la documentatia de fundamentare.

Supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentatd.

.^_ .Se.rnloOa cu 33 voturi ,,pentru", 0 voiuri ,,impotrivd,, 9i o ,,abtinere,,($tefan lon).
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier.

. DoTn4_PfcSgdlltg afirma: ,,Acum eu unul am,'din instinct, o foarte marerelinere in fa,ta oNc-uritor. $i m)1lr :_au 
"pri". 

on"a*r"f 
"'iani'ail au.it oespre

.^. -Se.aprobd 
cu 33 votui ,,pentru',, O voturi ,,impotrive" 9i o ,,abtinere,,(Ftefan lon).

Domnul Presedinte il intreaba pe domnul consilier daca
precizand cd e dreptul dansului, da sau nu, se spune...

poate se spund de ce,

Domnul Stefan lon afirmd: ... in detrimentul dumneavoastrd...
Oomnul Presedinte ii transmite cA nu, in detrimentul dumnealui

niciodata.

punct de pe

primi realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

:lKr-

. 
Domnul Stefan lon transmile: ,,An de an, se vine cu aceastA propunere gi daci

analizafi cu atentie ce se intample cu adevirat acolo, nu este tocmaiin reguie. Am
spus ce e de spus in Comisie 9i n_am sa atrag atentia, mai ales faptul cd icolo, in
conducerea acestor ONG-uri, se afla personaliGti publice 9i n_am si'roitesc ta acestmoment nume. Dace dumneavoastri gtili, probabil cine se afld in aceasta
conducere, arfi trebuit probabil sd aveli aceeagi atitudine ca gi mine. lmportant este
sd incercdm sA investim acolo unde tre'buie, sd investim unde'sunt servicii Oe calitate
Si, in acelagi timp, sd avem grije atet de copii gi de batranil care suniin suferinta prin
metode specifice gi prin metode care sunt eficiente. Dace anarizdm cu atentie
bugetut - 9i noi am fdcut-o in comisie _ o sd vedem 

"d 
rur" pur.t;;l;;"it u"ri i"duc in sararii ra aceste institulii 9i nu cred ci este normai- Acelie"institu,i suntorganrzaln non-guvernamentale, organizatii care ar trebui sd stea pe picloare,profrii

ir nu pe bugetut Consitiului Judetean Si, in acelagi timp, sa geii;; Joiulii pentru aatrage fonduri europene pentru aceste.iervicii sociaf" Si ,ri irtini ornr drn bugetulconsitiutui Judetean. inca o data. nu fac referire t" p";.;";uib ;; ;;;to, dar dacdpresa este interesate sA analizeze cine este in 
"pat"te "ce"toi 

OttC--rii, 
" Oin" a-oIact' N-am s-o fac eu gi nu cred ca este normar 

"i o r"", ao"iu, iia-slLn 
""mn"t 

oe
","rr::I:T votat rmpotriva. ci doar m_am abtinut. Mullum6sq.: -- -

nu poate fi
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aceaste finantare. 9i am patru posturi de consilieri, unul din posturile de consilieri,
am adus o persoane pe care o $tiam in primul rand onesta; vreau sa spun ce am
adus drept consilier pe drumuri gi poduri o persoand care am trimis-o'in procuratura,
pentru ca banul este ochiul diavolului, cum gtim bine cu tolii, deci, m-am prejit $i eu,
dar de data aceasta am gtiut foarte bine persoana 9i am trimis sa se analizeze exacl,
prin inspectii la fata locului, ce se intampli acolo. $i informaliile pe care le-am primit,

de aia, m-au facut - nici nu m-a interesat cine se afld in conducere - deci, m-a
interesat ce se intample la firul ierbii. Sunt utili, fac treaba? Mi s-a spus ce da. Da, de
aia suntem consilieri judeteni, eu sunt de doisprezece ani in aceaste shuctura 9i tin
minte, pe vremea cend era Pregedinte domnul Gogoncea, m-am dus gi eu pe la

orfelinate 'impreuna cu colegii din Comisia de sinetate. Si, deci, va rog, mergeti,
analizati, vedeti Si dacd sunt realmente probleme, atunci se ludm atitudine.
Deocamdata, din informatiile pe care le-am avut, eu am sustinut introducerea... de
asta. ...$tiu, stiu, dar e bine ca, de asta suntem consilieri, se ne ducem... Cred cA o
femeie vede gi mai bine decat un b6rbat, cA e alt ochi, sigur ce trebuie sa existe o
supraveghere prin corpul de consilieri."

Domnul Goooncea Lilion-Dan spune ce nu vrea sa face comentarii. aprecieri,
degi, din experienla proprie, de cel putin cincisprezece-gaisprezece ani, activitatea a
fost considerate de la bine in sus, poate chiar foarte bund in unii ani, au fost 9i ani cu
dificult;ti. (Eu ve propun, sd fili de acord domnule Pregedinte, se fac un CV, cel putin
la doua din ele: ,,Familia" qi Fundatia pentru Varstnici pentru a vedea ce bani au adus
din fonduri europene, pentru ca au adus foarte mulli bani, sd fie foarte clar, 9i dace
intr-adever dau un randament care se merite sa fle sprijinite.)

Domnul Presedinte il intreabe pe domnul consilier Gogoncea Lilion-Dan dace
se ocupe dumnealui, se coordoneze aceaste probleme, apeland la aparat, la colegii

Domnul Goooncea Lilion-Dan respunde ce se ocupd 9i ce impo(ant e sa fie
auzit ce s-a discutat ... Spune ca cel putin doua. Nu pune mana in foc pentru toate,
dar mai gtie'inca doue-trei care dau rezultate bune.

Domnul Presedinte concluzioneaze: ,,Deci, una am uguit-o.9i am desfdcut... ce
de aia gtiam ci nu corespund. Restul, informatiile, au fost: domnule, cd i$i fac treaba.
Astea iunt informatiile mele, s-ar putea sa fie gregite gi sd fiu pecelit. Asta-i pdcatul
meu. Dar pe asta am mers."

Domnul Goqoncea Lilion-Dan spune cd de la momentul infiinlerii, inclusiv
Consiliul s-a implicat in calitate de membru fondator...

Domnul Presedinte intervine, spunand ca dansul a mogtenit treaba asta.
Domnul Goooncea Lilion-Dan continua: ,,...de ce? pentru ca era singura solulie

de a aduce bani la momentul".. $i acuma sunt fonduri in care Consiliul este eligibil; in
care nu este eligibil... inse analiza merita fecutA daca ...

Domnul Stefan lon, adresanqu-se domnului Pregedinte, poate sa-i ajute $i
dansul in colaborare cu colegii....

Domnul Presedinte spune e foarie bine.
Domnul Stefan lon preci sd se atraga bani 9i nu se se ceara.

P EDINTE,

realitatea gedinlei,

SECRETARUL JUDETULUI,

Nicolae brovici- Paul Parlcag

.:\\*-!--
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Domnul Presedinte comunicd ce Stie. Deci, dac5 se uita pe structura bugetului
gi sigur s-au uitat, a ceutat, din foarte putinii bani pe care ii au, cd din start sunt
extrem de putini, se privilegieze fondurile de cofinantare 9i fondurile pentru proiecte.

Domnul $tefan lon spune ce gi d6nsul, anul trecut le_a dai cel pulin doud
proiecte, le-a dat gi i-a luat partener. Dar asta nu inseamna...

Se trece la punctul ll din ordinea do zi:
Aprobarea taxetor gi tarifetor ta iiued 

f;{iltiutui 
Judei;ui catati pentru anut

pomnut presedinte ptecizeazd "r,"'':t:$t;X::'i:3"f#Y:::"ff:i:"::amendament $i il roaga pe domnul director executiv Lucean Mihalcea sd prezinte
amendamentul.

Domnul l\4ihalcea Lucean a prezentat urmAtorul:

(AMENDAMENT
la proiectul de hotirare privind aprobarea taxelor gi tarifelor la nivelul

Consiliului Judetului Galati pentru anul fiscal2014
(inregistrat la Consiliul Judetului Galati, Directia Economie gi Finante cu nr.

87 67 t30 .01 .201 4)

^_^_.^yrI"I9 
g9r""ei Camerei Agricole a Judelului catati inregistrate ta CJG sub nr.6/6/t23.o't.2014 privind rectificarea continutului gi structurii listei cu privire la

aclu?lr.z3----------------r9a taxelor gi tarifetor ta nivelut Camerej Agricote a.tuOelutui Oatali 9i a
::[]l?r],C-"T.l1l de Conturi Judet Gatati. propun"i., modificarea in consecinl'd a
anexer nr. / asttel:

Existent PropusMasura 121
lvlodernizarea exploatatiilor
agricoJe

1-3% din valoarea
eligibile a proiectului
(conform ghidului
solicitantului

-0,2o/a din valoarea eligibite a
proiectului la intocmirea cererii de
finantare;
-0,8% din valoarea eligibita a
proiectului dace proiectul este
contractat, in timpul asigurdrii
managementuluj proiectului

- Mesura 312 ,,Sprijin
Pentru crearea Sidezvoltarea de
microintreprinderi"

Mesura 123 ,arertereavalorii ad;ugate a
produselor agricole si
foresliere"

1-5o/o din valoarea
eligibil; a proiectutuj
(conform ghidului
solicitantului

-0,2o/o din vatoaEi-rigibiti a
proiectului la intocmirea cererii de
finantare;
-1,8olo din valoarea elioibitd a
proiectului dacd proiect-ul este
contractat, in timpul asigur;rii
managementului proiectului

1-J"/o dtn valoarea
eligibil, a proiectului
(conlotm/ ghidului
solicitzr{u lui

,,=i;}\_-

-0,2% din vatoaEa-tigibrta a
proiectulut la intocmtrea cereni de
finantare;
-1,3% din valoarea eligibili a
proiectului dacd proiectul este
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contractat, in timpul asigur;rii
manaqementului proiectului

| 

;,"Yni:ii:,"1,1?, 
"'*"'"'"' 2% din valoarea

eligibili a proiectului se
acorda prima de
instalare intre'12,000-
40,000 euro (se va
achita in 2 tran9e
conform celor dou,
cereri de plati)

-0,5% din prima de instalare la
intocmirea 9i predarea proiectului;
-'1,5% din prima de instalare dace
proiectul este selectat !i
contractat.

Proiecte prin POP

I (Programul operational de
Pescuit)

I

1-3% din valoarea
eligibil;

aproiectului(conform
ghidului solicitantului)

-0,2o/o din valoarea eligibile a
proiectului la intocmirea cererii de
finantare;
-0,87o din valoarea eligibili a
proiectului daci proiectul este
contractat, in timpul asigurarii
manaqementului proiectului

SemneazS: Pregedinte Nicolae Dobrovici-Bacalbaga>.
Domnul Presedinte afirmd ce in calitate de initiator acceptd amendamentul.
Doamna Hapeci Daniela-Simona are o singure intrebare pe care o adreseaze

domnului Mihalcea, dace la Nlasura 121 avem O,2yo din valoarea eligibile a
proiectului la intocmirea cererii de finantare, iar ulterior dace proiectul se dovedegte a

fi eligibil ...
Domnul l\.4ihalcea Lucean spune ca este contractat.
Doamna Hapeci Daniela-Simona continua: ,,... este contractat? Pletim 0,8?

Adice 0,2+0,8? sau diferenta de la 0,2 la 0,8? "

Domnul Mihalcea Lucean transmite: ,,0,8. Deci, avem 0,2... Nu. De aicea reiese
aga c5: 0,2 din valoarea eligibila ... 9i cu 0,8 este 1%. Aqa reiese. La intocmirea
cererii de finantare este ... "

Doamna Haoeci Daniela-Simona precizeazi cA asta vrea se gtie. Dace 0,8
include 0,2 sau este un cumul al celor doud?

Domnul Mihalcea Lucean continud: ,,...9i 0,8 este la momentul la care se

asigure direct ... "
Doamna Hapeci Daniela-Simona spune ca asta a inleles, dar vroia se gtie daci

este prin diferenta sau cumul.
Domnul Presedinte intreaba daci sunt alte observatii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind alte observatii, supune la vot proiectul de hoterare cu amendament.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pen.t!u".

pe anul 2013
Ini!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte int a dace sunt observatii cu privire la proiectul de

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

hotdrare sau la docuf6}talia

:1_ffi

Se trece la punctul '12 din ordinea de zi:
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Nefiind observa(ii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentati.
Se aprobd in unanimitate, cu j4 voturi ,,pentru",

Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprohareabusetutuitocatatru'?"y,H:r?,iiL,:i:{;#"!r1i!11.","b^s^

Domnul Presedinte informeazi ce la acest proiect de hotirare exista un
amendament gi 'il roag; pe domnul director executiv Lucean Mihalcea se prezinte
amendamentul.

Domnul Mihalcea Lucean a prezentat urmetorul:

(AMENDAMENT
la proiectul de hotArare privind aprobarea bugetului local al Judetului Galati

pentru anul 2014
(inregistrat la Consiliul Judetului Galati, Drrectia Economie gi Finante cu nr.

988/30.01 .20.14)

Urmare adresei [.4inisterului Agriculturii $i Dezvoltdrii Rurale nr. 169527 dln 21
ianuatie 2014, inregistrate la Consiliul Judetului Galali cu nr. 988 din 22 ianuatie
2014, prin care se comunicd subventia aprobata pentiu Camera Aqricold Galati in
anul2014, in sumA totali de 714 mii lei. precum 9i urmare aprobaiii unor proiecte
Tehnice a obiectivelor de investitii in prezenta iedinld, piopunem modificarea
bugetului locat al Consitiului Judetutui Gat;ti pe anuf ZOt+ aitf!i:-'

Denumire indicatori

VENITURI
-Subventii din bugetul de stat
pentru finan,tarea camerelor

aqricole
CHELTUIELI

-Cap.83.02-Aoricultura
- Cap.54.02"Servicii

publice generale"

Cap.67.02"Cultu16"-
Complexul Muzeal de
Stiintele Naturii

Cap.80.02"Actiuni
nerale economice"

PR EDINTE

INFLUENTE(+/-)-
MII LEI

+400,00

+300,00

-400,00

oBSERVAT

Aprobarea proiectului
tehnic pentru obiectivul

de investitie"lmprejmuire
Gredina Zoologice" la o
valoare mai mare decat

cea inscrisd initial in
buqet

- 261,O0

261,00

me realitatea gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

pautrplscai

,----- \rU -

- 26'1,00
Completarea sumei

pentru achizitionarea
unei magini complexe de

tAiat Si defrisat

Cap.84.02"7
-300,00

Nicolae brov
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Semneaze: Pregedinte Nicolae Dobrovici-Bacalba$a).
Domnul l\.4ihalcea Lucean aduce urmatoarele lSmuriri: <pe partea de Venituri -

261, adice este diferenta pe care am prognozat-o noi 9i am pus-o in ceea ce
inseamna proiectul de buget gi ceea ce am primit prin adresa sus menlionatd: - 261

mii lei $i anul trecut am avut un deficit, in luna noiembrie ati aprobat rectificare de
buget gi am reugit se rezolvem problema respectiva. Pe partea de Cheltuieli' aia,
Cap.83.-Agricultura - 261, de asemenea "Servicii publice generale" Cap.54.:+400 mii

lei care inseamna completarea sumei pentru achizitionarea maginei complexe de
taiat, defrigat 9i alte chestiuni de genul acesta - am explicat la Comisie despre ce
este vorba in Capitolul respectiv. Cap.67. "Culture'-Complexul Muzeal de Stiintele
Naturii, inseamnA aprobarea proiectului tehnic, adica ceea ce ati aprobat pu.tin mai
devreme gi venim, vine, ma rog, initiatorul cu 300 mii lei pentru a putea scoate la
licitatie imprejmuirea respectiva."

Domnul Presedinte explica: ,,Este de fapt o chestiune inadmisibili din partea

unui conduc5tor de institutie ca pe singura investitie pe care o are, se fie incapabil sd
comunice cifra exacta. $i dacd nu erati dumneavoastra 9i ma inchin in fata efortului
la care v-am supus, prin faptul cA am tolerat acea conducere mult prea mult timp, nu
puteam deschide la timp Gradina Zoo ca nu aveam gard. Pentru cd cifra, pe care
acuma o corectam este imensd, iar eu cand imi murea un bolnav, mA duceam la
Procuratur5. nu ziceam ca e eroare materiale cu senindtatea unui ingerag - in fine,
nu vreau se ma enervez."

in continuare, spune ca in calitate de initiator accepte amendamentul.
Domnul Zaharia Euqen solicita cuvantul.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier.
Domnut Zaharia Euoen spune: ,,Vreau se vd ajut, sa mai recuperdm un pic din

diferenta aceasta. Gredina, in prezent, are un gard foa(e bun; el nu indeplineite
ni$te conditii vizavi de cele reglementate de Uniunea Europeane. Scoateti la licitatie
gardul acela atunci cand dispare de acolo. S; nu dispara sub alte forme 9i atunci
vom mai recupera o parte din bani."

Domnul Presedinte afirma cA este excelente ideea. ,,Cum sd spun: se vede ci
sunte,ti economist; cA, gardul e bun, numai ci existd norme europene a GrAdinilor
Zoo. Deci, domnul Mihalcea, va rog se lua! masuri ca sa implementdm in acte
aceaste hoterare pe care am luat-o cu tolii acum privind vechea imprejmuire; ci tot
ce se scoate dispare aga in neant, nu se gtie cum."

Doamna Hapeci Daniela-Simona doregte se faca un mic comentariu referitor la

bugetul local al Consiliului Judetean. ,,Din Anexa nr. 1 la buget ce urmeazd a deveni
proiect de hoterare, observdm alocarea sumei de trei milioane opt sute de lei pentru

reabilitarea drumurilor judetene. Cu aceasta ocazie, solicit ca parte din sumele
alocate se se repartizeze pentru reabilitarea drumului judetean 251 H, ce este siluat
intre comuna Corod gi comuna Valea Marului, iar introducerea unei astfel de soliciteri

din cadrul Consiliului Judetean, au . Ve multumesc."

a gedinlei.

PRE$EDI SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pq9ca$

( - \\\"'-
Nicolae Dob -Bacalbasa
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Domnul Presedinte cunoagte drumul Corod-Valea Mirului _ arati ca dupi
bombardament. ,,$i am luat in considerare 9i... de altfel, in filozofia acestui buget,
grosul banilor a mers pe plomberi gi unde n-om putea $i cum om putea covoare
astfaltice, pentru ce situalia drumurilor judetene este extrem de proasti; in rest, dacd
ve uitati. pe.site-ul Consiliului Judelean, cei care 9i-au bdtut joc ai au fecut opera,tjuni
de mantuiali au fost trimigi la procurature gi cu firmele s_a intrat in litigiu. Vreau sd
spun c5 mie mi-a zjs un colonel de polilie cd sunt nebun gi ci imi asum riscuri
excesive - dar eu tot aga o sa fac, ca aga am fecut toate viala _ deci, ce reparam gi
ce facem de acum calitatea lor va fi aia care trebuie se fie. Banii s-au dus in
majoritate pe drumuri gi o se ceutam si punem Spitalul Judetean in parametrj cat
mai buni;. sunt discutii ca se luem un accelerator linear de particule pentru bolnavij
cancerogi, sunt zece bucafi care se aduc in tara, prin initiativa dociorului Nechita
avem doua buncdre blindate in Spital pentru tratament de acest oen si suntem una
djn cele trei locatii din Romania cu doua buncdre. Eu am fost si am-vorbit cu ministrul
Arafat, s-a vorbit gi domnul ministru Nicolaescu, ca s6 facem rost. Sunt ln discutii
avansate, ca sA anvelopam Spitalul, cu Ministerul Dezvolterii gi asta iar o sa ne costie
foarte putin qi, in rest, facem ce putem ca sd mentinem 9i si Oot5m un Spital, care
totu$i are patruzeci de ani de functionare. Ne coste destul de mult o magine pe care
o. achizitionem - a achizitionat ceva similar gi Tecuciul _ prin care se ne indeplinim
obligatiile legale, subliniez legale, pe care nu le_am indeplinit: de a teia iarba de pe
marginea drumurilor judefene. pentru ce aceasti iarbii, tufiguri, ce mai este, sunt un
mijloc de a ingremedi zapada in situatii cum este aceasti, pe gosele. O se votati
probabil,.sper, bugetul $i o sd achizitiondm aceasta ma9ind. Ar mai fi o obligafie p6
care ince nu avem bani se o facem: se trasam toate drumurile, pentru ca nu existd
linia de mijloc Si am mers pe cea,te pe drumurile judetene gi era de_a dreptulpeiculos. Dar, deocamdata, egtia sunt banii pe care ii ivem, ne;osta destul de mult
cele doua garduri: la Zoo gi la Gdnegti. La cenegti, predecesorii mei au ficut un
lucru extrem de bun gi au marit suprafata $i va trebui, in viitor, sa mai construim,
probabil modular, ieftin, inca un corp, pentru cd numarul Oe bitrani cu Alzhaimer,
agitatj, care nu pot fi tinuti acase, care sunt probleme sociale de nerezolvat Qi care
sunt un scandal moral nerezolvat e mare, o gtim, deocamdata nu avem bani, deci,
cam asta a fost filozofia acestui buget.,,

^ Do"alnna --Hqpeci Daniela-simona multumegte pentru raspuns. ,,Doresc se luati
1n calcul DJ 25't H atunci cand veti face programarea pentru anul ZCila u Oirrrri[i
ce vor tntra spre reabilitare."

Domnul Presedinte transmite: ,,Da. Cred ce, de fapt, modul cum vor fi peticite
drumurile gi reparate o sd fie intr-o dezbatere publica, ca si fie maximul detransparente - cred ce de fapt e un lucru necesar.,,

realitatea Sedinlei.

i,i.='{"9
SECRETARUL JUDETULUI,

.1,\S:I -
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Nefiind alte observalii gi flind vorba despre o hotarare cu privire la buget,
adoptarea acesteia se .ealizeaze pe articole.

Supune la vot AlLl din proiectul de hoterare.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Supune la vot glLZ din proiectul de hoterare cu amendament.
Se aprobe in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru",
Supune la vot 3!t:9 din proiectul de hotdrare cu amendament.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Supune la vot a!!,j din proiectul de hotarere.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Supune la vot A!t!5 din proiectul de hotdrare.
Se aprobe in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Supune la vot 4IL-.10 din proiectul de hoterare.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Supune la vot aILZ din proiectul de hoterare.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Supun la vot g!!..,]g din proiectul de hotarare.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Supune la vot
Se aprobe cu 33 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impottivd" 9i o ,,ablinere"

(Butunoiu Dorin).
Domnul Presedinte il intreaba pe domnul consilier de ce s-a abtinut de la vot.
Domnul Butunoiu Dorin explica abfnerea. ,,Ca reprezentant al Autoritatii

Teritoriale de Ordine Publica, consider ce solicitarea ATOP-ului pentru a primi un
buget cat de cat pe anul 2014 nu a fost luata in considerare, cred ce, ca reprezentant
me abtin la bugetul in intregime. Tinand cont cA pe anul 2013 nu s-a primit nicio
finanlare Si nu am reugit sd sprijinim activitatea Politiei Judelului Galali, am
considerat cd in anul 2014 lucrurile vor evolua cat de cat putin. ln speranF ca era
necesar gi sd sprijinim in primul rand ATOP-ul 9i apoi Politia Judetului Galali, am
considerat ce trebuie sa prindem o anumita sumd de bani in bugetul ATOP-ului 9i
apoi se intervenim acolo unde putem cat de cat sd sprijinim 9i noi ordinea 9i linigtea
publice. Nu am fost, nu am fost luat in considerare, prin urmare a trebuit sa mA abtin
la bugetul local al Consiliului Judetului Galali. Multumesc. "

Domnul Presedinte il intreabA pe domnul director Mihalcea dacd ATOP-ul are
buget.

Domnul l\,4ihalcea Lucean respunde ca nu are buget separat...
Domnul Presedinte multumegte pentru rdspuns. Deci, nu are buget separat. ll

intreabe pe domnul consilier daca dansul ia bani pentru aceaste activitate 9i dacd
este bugetat salarial de citre Consiliul Judetean.

Domnul Butunoiu Dorin transmite: ,,Exact de asta am gi solicitat un sprijin
pentru actiuitat"" ntoP-ului, se nu luem bani degeaba. in caz de nu voifi sprijinit pe

anul2014, imi permiteti ca intr-un interyalsglrt dgtimp se pot sa-mi prezint demisia
in fata Consiliului - dac6 nu voi Pentru cd am nigte oameni in

Sedinlei.

Nicolae D

Textul

td;; SEcRETARUL JUDETULUT,
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spate care au multe agteptari din partea Consiliului Judetean, in ceea ce inseamne
activitatea Politiei judetului. Multumesc."

Domnul Presedinte afirm5: ,,in ceea ce privegte proiectul de a pune camere
video, este de fapt o idee pe care am enunlat-o cu mult timp inainte, care e foarte
bun5 dar care costi bani. $i cAnd a venit domnul Butunoiu la mine i_am spus ce
dacd reugegte sa convinge sd scoatem de la drumuri bani gi sd luam camere video,
ca banii sunt limitati, eu n-am nimic impotrivd. Nu gtiu sa fi fecut vreun demers, dar
sigur de aia suntem aici, opiniile sunt libere 9i e foarte bine ce sunt divergente.,,

Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Repartizarea pe unitdti administrativ-teritoiale a sumei de 240g7 mii tei din

sumele defalcate din TVA pentru echitibrarea bugetelor locale gi a sumelor din
cota.de 18,5o/5 din impo2itut pe venit pentru echitibrarea bugetiii iocate pentru
proiecte de infrastructurd care necesitd cofinanhre loca6 9i pentru susiinerea
programelor de dezvoltare locald aferente anului 2014 gi estimdrite pentru anii

2Un2U7
!niliatori: TaniaJuliana Bogdan

Cornel Hamza

pomnut presedinte informeazd c; ta acest 0r","", o:'i]1iiriJXX,.,, ,n
amendament gi il roaga pe domnul director executiv Lucean Mihalcea sa prezinte
amendamentul.

Domnul l\,4ihalcea Lucean a prezentat urmAtorul:

(AMENDAMENT
la proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriare a

sumei de 24087 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale Si a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru proiecte de infrasiructurj care necesiti

cofinantare locale gi pentru sustinerea programelor de dezvoltare locali
aferente anului 2014 9i estimerile pentru anii 2OlS_20,17

(inregistrat la Consiliul Judetului calati cu nr. 1j64t30.01.2014)

AvAnd in vedere prevederite art. 33, a n.3, tit.(b) 9i atin.4, tit.(g) qi ate art. 50
din Legea N.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarilJgi completarile
ulterioare, in baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai briqetelor locale
de repartizare pe trimestre a sumelor aprobate piin notararea consitir]tui judetean,
tehn.ic de realizat cate o singurd anexa care va cuprinde totalul su;;l;r repartazatepe U.A.T.-uri pentru anul 2014 Si estimari pentru anii 2O1S_2O|7, propunem
modificarea anexelor la prezenta hotdrare.

Semneazi: Director executiv, Lucean lvlihalceaD.

imi realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

eau[c\scas
. - \.\-l

lil,.3,';;iiflirl,?"0:lr::l:'.':z:l j::'".p9,1,"* n""",'" Iiiat" o .,,a,
15018. Nicaieri nu aparea valoarea totala. ln

cu Directia Generale a
este o chestiune de formd, am
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Compartimentul juridic, pentru cA altfel..."
Domnul Presedinte spune ca ar fi 9i

'sta o solu,tie gi doregte sa spuni de ce.

Domnul Butunoi Adrian-Liviu p nu contesta ce nu este volumul

mare de lucru.

transformat cele doue anexe intr-una singurd, iar pe anexele 2.1, 2 2, 2.3 9.a.m.d-
am mers cu ceea ce inseamna anii 2015-2017. Deci, toate unitafle administrativ-
teritoriale au aceleagi sume care erau in proiectul de buget pe care l-ati avut la
mape, nu este nimic de forme, nu este nimic de fond, este de formd, am pus o

singura anexd care are gi valoarea totald a celor doui surse din TVA 9i din impozitul
pe venit. Multumesc."

Domnul Presedinte intreabd initiatorii proiectului daci accepte amendamentul 9i
anunta ce iniliatoni au precizat ca accepte amendamentul.

in continuare, intreabe dacd sunt alte observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentatia de fundamentare Si de cuvantul domnului consilier

$tefan lon.
Domnul Stefan lon transmite: ,,A$a cum am fecut de fiecare data cand s-au

facut gre$eli in repartizarea unor sume, acum am sa fac o apreciere vizavi de
initiatori ii de domnul Pre9edinte pentru echilibrul de care au dat dovada in
impartirea acestor sume gi cred cA este o normalitate ceea ce se intampla 9i este
bine, este un inceput, un nou an, o noud gendire, o noua strategie 9i cred ce este
corect, aSa cum s-a f5cut. inca o date vd multumesc Ai cred cd este normal ceea ce
se'intampla."

Domnul Pre$edinte comunicdi ,,Ce ne pare rdu, este ca bani sunt putini. Daca

arfi mai mul{i, am impd4i mai mult. Dar multumim 9i noi. "

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

Supune la vot proiectul de hotarare cu amendament.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Modifiearea Hoterafii Consiliutui Jidelutui Gatati nr.348 din 30 iatie 2013

privind aprobarea achiziliei de seruicii de consuttante 9i asistentd iuidice in
domeniul achiaitiilor pubtice.Pentru Consitiul J udetului Galali

' Iniliator: Nicolad Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreab5 daca sunt observalii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentatia de fundamentare.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu transmite: ,,Domnul Pregedinte, vreau se revin' ca

gi de data trecute, in 2013, v-am adus la cunoqtinta ce este o Ordonanla de Guvern
2612012, carc in prevederile acestei ordonan.te, ve citez: institutiile administrafiei
publice locale nu pot achizitiona servicii juridice de asistenta, reprezentare,

consultante, doar in cazul temeinic justificat cu aprobarea consiliului local sau al

consiliului judetean. Apelarea la servicii juridice externe, serviciul din cadrul institutiei,
temeinic justificata, altfel se raspunde in fata legii 9i a Cutii de Conturi. Deci, vreau

si ve aduc la cunostintA ce in 2013, ati spus cd este volumul foarte mare de lucru,

sunt foarte putini jurigti, pei, pana la urma externalizim acest serviciu, desfiinlim

PRE9ED

Nicolae Dobrov

itatea sedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul PfcaE

(- \J ---
i-Bacalbaga
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Domnul Presedinte spune ca nu e vorba de volumul mare de lucru.
. petr]nul Butunoi Adrian-Liviu transmite domnului pregedinte ce problema e de
legalitate.

Domnul Presedinte spune: ,,Ca legalitate, e perfect legal, de aia, este aceasta
hotarare in fala consilierilor. lar motivul pentru care s_a coripletat aceasti hoterare,
care existd, este cd acum doui zile, de aia a fost Si begati la modul Asta, acum doua
zile, in doue spete absolut identice, Consiliul .luO-e1ean a pierdut, iar primeria Valea
l\,4arului a cagtigat, pentru ce primdria Valea Mdruiui era aparati de avocat, iar noi
avem ni$te salariati, care-i platim cu zece milioane gi care fac prestatii de zece
milioane. $i, pane la urma, cand tragi linie gi vezi...,,

AQmryl Jalcc_N&qfagEelrrsgl intreabe: ,,N-au flga postutui? cum adica fac
prestatii de zece milioane? Fac prestalii ce au in figa posiului.,,

Domlul Butunoi Adrian-Liviu continud: ,,Deii, domnul pregedinte, eu nu am
contestat faptul c4... Deci avocalii, probabil ce, nu gtiu, cagtiga, cu toate ca sunt
lun$t 9r un, 9t att[ gi .. bun. Trecem peste chestia asta, eu m_am referit Ia legalitate.
Deci, partea legala. "

. " 
Domnul Butunoi Adrian-Liviu intreaba ce daca este Ordonanta nr. 26, trebuie se

mar intrebe pe altcineva. dace e legal sau nu...O rnterpreteazd, cine?
Domnul Presedinte afirmd ce motivatiile vor ii temeinice, fiecare rispunde

pentru motivatie. lar, in rest procedura...

. Domnul Vi.cleanu Marian, adresendu-se domnului consilier, spune cd insugi
dumnealui a citit din lege. Dace sunt situatii motivate, cu aprobarei consiliului sepoate...

Domnul Presedinte spune ce da. Exact.

, DqTrul=E4ulqlAdla!:Lfytu intreaba daci dansut a gesit vreun temei foarte
bine justificat in... $i spune ce dumnealui nu a gesit.

Domnul Presedinte il invite se voteze cum doregte. E dreptul dansului.
Do+!!!I l!l!!gi Ad!E4Iy|! anun!6, adresAniu-se domnului pregedinte, cdgrupul PDL se abtine.

Domnul Presedinte afirmi ca legalitatea,
cA au aici un jurist important.

Domnul Vicleanu Marian precizeazd cd
specialigti.

procedura ca atare.,,E legal?" Spune

pe achizitii publice, in special, nu avem

realitatea $edintei.

DrtrryLEtrEcdfde de cuvantut domnului consilier Gogoncea Lilion_Dan.
Dor.4rul lQpgerectr Lilion-Dan trasmite: .,Domnui preiedinte, nu invocexperienla pe- care o am, pentru ce m_am ocupat si ,a o"rpiil"rra de Bursa

Romand de l\ilerfuri, unde se deruleaza sute de con;acte 
"arJtic 

aouaO" ca ,cofounde.e statul. e o sldbiciune in aparare gi acolo unde 
"rnt 

pii*1i_p"i"nti, care igi
yTl-11.^" *.ly::ati b1rne. speciatizate, c6qlisd. rmporta;t e;; ioi;J. nu pe rondDe.gasesc. nu 9ttu ce termen expirat nu gtiu ce chichite in nu gtiu care lege. Eproblema de oportunitate si decat sA pierd' zeci de milioane Oe'euio. preter sa_icheltui,. nu Stiu, spun generic o suta de mii de lei .i, 

"at 
rilii Arr""rroastre. Sunt

::::..,9^"-.:r-":i! f, ora actuata care beneficiaza ;;tr;, ;; ;;"tenla si oconsufianra pe tegislatie europeanjU?T&u{e de multe ori ajungi la nigte chestiuni

Textul insc

PRE9EDI

A'l'{r-zl!t''i,.i --"!2

SEcRETARUL JUDETULUT,

PaulR Scag\l\--: \-. -

(,Nicolae Do
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de genul asta. Eu cred ca este, in primul rand plec de la oportunitate 9i dupi aia
gisesc forma legala. Eu cred ci au gasft forma legale, ca nu se angajau atatia
specialigti cu avizele tehnice pe care le dau, si ajunga proiectul de hoterare pe masa
noastre."

Domnul Presedinte intervine: ,,Adici ce face Valea Marului, ar trebui sd facem Qi

noi, din pacate."
Domnul Celuean Anqhel Costel spune: ,,Domnule Pregedinte, ferd indoiala ca

eu ar lrebui sa fiu suslinatorul acestui proiect de hoterare, pentru cA eu sunt
castig5torul unui proces cu Consiliul Judelean. insd, dace ve aduceti aminte, acel
proiect de hotarare venea se parafeze un contract incheiat inainte cu doua luni de
zile. Opinia mea este ce dace atunci am gandit ci proiectul de hoterare este in afara
legii Si corectarea lui fdra modificarea niciunui paragraf de atunci, este la fel de
ilegald."

Domnul Goooncea Lilion-Dan intervine: ,,Sd gtiti ca asistenta... la intocmirea
documentatiei... gregelile care pot genera conflicte Si litigii..."

Domnul Butunoi Adrian-Liviu concluzioneaze; ,,Deci, se modiflce art. 1: se
aproba achizitia de servicii juridice de consultanta, asistenF $i reprezentare pentru

Consiliul Judetului Galati. Asta este modificarea. lar in iunie 2013, deci noi am votat

externalizarea a unei pe{ din serviciu exact pentru achizitiile publice, pe cand noi

acum avem un serviciu, mai sunt patru. ildesfiintem dar atunci, ca sd fim legali."
Domnul Presedinte transmite: ,,$i in mod selectiv, pentru anumite procese, ca

sd nu le pierdem, cum le pierdem in lan,t, cd este un fapt statistic nefericit, in mod
justiflcat, pentru ce este sintagma pe care ati citit-o, deci in mod justificat 9i selectiv
pentru anumite procese vom apela la specialigti."

Domnul Butunoi Adrian-Liviu concluzineazd cA ideea e sa-i dam o forme, si fie
legala. Asta-i singura chestie.

Domnul Celuean Anqhel Costel intreabe, adresandu-se domnului Preqedinte'
dac5 tariful din contract se modificd in vreun fel.

Domnul Presedinte raspunde: ,,Nu. Numai articolul 1, deci, care devine permisiv

ca in anumite cazuri, cand trebuie sd facem, cum sa spun, o bund justificare, sd

apelem, ci spete sunt enorm de multe, dar anumite spete, cand te duci gi este un
privat care are un aparat juridic de te striveQte, copilagii a$tia nu fac fate, Asta e
adeverul. Ce sa-i faci?"

in continuare, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentati.
Se aprobd cu 27 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,imPotrive" 9i 7 ,,ablineri" (Dima

Gheorghe, gtefan lon, Potec Nicolae Petrigor, Zamfir Aurel, Butunoi Adrian-
Liviu, Arame fulian-Nicugor gi Cdluean Anghel Costel)'

supune Ia vot.
Se aprobe in unanimitate, cu
Domnul P

EDINTE,

voturi ,,pentu".
iectele de hotdrari. astfel:

(,
*

realitatea sedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Nicolae rovici-B

\E!Y7or
\----_./_/\ ./
uL Jt)')7
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La punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea componentei nominale a comisiilor de evaluare gi a comisiilor de

solulionare a contestatiilor pentru evaluarea managerilor insiituliilor de culturd
din subordinea Consiliului Judetului Galali pentru anul 2013

lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
Domnul Presedinte intreaba dacd sunt observatii cu privire la proiectul ae

hotSrare sau la documentatia de fundamentare.
La punctul 17 din ordinea de zi:

Modificarea raportului de serviciu al d-lui Bocaneanu Emano Cetdfin, Director
exec_utiv al Direc.tiei Judetene de Evidenld a persoanelor Galati, prin detagare
pe func.aia publicd vacante de execulie de consilier, clasa I, giad profesionat

superiorin cadrul Direcliei de dezvoltare regionald (Compartimeniut programe)
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliutui Judelului Gatati

pomnut presedinte intreabe dacd sunt observatii 
"I';'.Xll.5 

i"tt}:i":il:X
hotarAre sau Ia documentatia de fundamentare.

La punctul 18 din ordinea de zi:
Stabilirea unor niesuri in vederea conducerii temporare a Directiei Judelene de

Evidenld a persoanelor Galati

pomnut presedinte intreabe dace sunt observatii 
"f 

'j'|.?,jlri ;"ffi,JilffiX
hotdrare sau la documentatia de fundamentare.

La punctul i9 din ordinea de zi:
Aprobarea componenlei Comisiilor de examinare in vederea ocuperii funcliei
de Sefsectie Urorogie din cadrul Spitalului Clinic Judetean ae irgenta ,,if.

Apostol Andrei,, Galati, spitat din reteaua Consitiutii Judelutui catati
pom n u I presed inte intreabd dace 

"#itr;::'J!:':x" r?#lr';?;::lln:hotirare sau la documentatia de fundamentare.
La punctul 20 din ordinea de zi:

Modrticarea Hotdrarii Consiliului Judetutui Gatali nr. 4Sg/2010 privind
- le:e.mnar:a reprezentan.tilor Consiliutui Jude.tulii calagiin Coisniite de

Administratie ate spitalelor pubtice din re{eaua ionsiliului Jra"litui Arbti gi
completarea acestora

lnitiatori: Tania luliana Bogdan
Gaiu Magdalena
Stenge ceorge-Cet6lin
Grosu Constantin

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUOETULUI,

Paut p!!ca$

-\"f
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Roaga Comisia de numerare a voturilor sd-ii inhe in atribuliuni.
Pauze.

Se reiau lucririle.

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

Domnul lstudor Gioel:
Arama lulian-Nicugor
Bogdan Tania-luliana
Buruiane Daniela-Laura
Buruiani Natalita
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Bulurce Octav
Celuean Anghel Costel
Gristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
casparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Cornel
Hapeci Daniela-simona
lstudor Gigel
Miniile Gheorghe
Munteanu Gabriela
Neicu Dan-Cristian
Pintilie Carmen - absent
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petritor
Sandu Mitice
Sandu Viorica
Stange George-Citelin
Serban lulian-Marian
Stefan lon
Tuicu Emil
Ungureanu catAlin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel

Se ia o pauzd pentru

gedinlei.

Nicolae ici-Bacal

SECRETARUL JUDETULUI.



Se reiau lucrerile.
Domnul Presedinte, ca urmare a voterii, roage preQedintele Comisiei de

numerare a voturilor sA dea citire proceselor-verbale.
Doamna Sandu Viorica de citire:

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Aprobarea componentei nominale a comisiilor de evaluare gi a comisiiior de
solutionare a contestatiilor pentru evaluarea managerilor institutiilor de cultura din
subordinea Consiliului Judetului Galati penku anul 2013r. 1.Cvorumul necesar. lz +
1 din numarul total al consilierilor judefeni prezenti la gedintd, inclusiv pregedintele
Consiliului Judelului Galati = 18; 2.Num\rd consitieritor iudeteni in funcie: g4 ,iPreiedintele Consiliului Jude'lului Galati = 35: 3.Numdrul consitieriloi judeleni
prezenti lagedinlA gi Pregedintele Consiliului Judelului Gatati =34

(1) Stabilirea- componenlei nominile a comisiei de evaluare pentru
managementul Bibliotecii Judetene,,V. A. Urechia" Galati:

Numele $i prenumele
candidatilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
impotrivS"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Neqoitd Cetelin 29 4 1 1

Buruiand Mariana 1 1 1

Anqheluta Laura Delia 32 1 1 1

(2) Stabilirea componenlei nominale a comisiei de solutionare a
contestatiilor la evaluarea manadementului Bibliotecii Judetene,,V. Ai Urechia;;
Galati:

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Mitrof lvlarius 30 3 1 1

Olteanu l\,4ihaela 31 2 1 1

Nedelcu Georoeta Alina 31 2 1 I
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_---]L):(.1). qqbilirea component-ei nominate a comisiei de evatuare pentru
managementut Centrului Cultural ,,Dunerea de Jos,, Galati:

CONCLUZIE: Comisia de evaluare pentru managementul Bibliotecii
Judetene ,,V. A. Urechia,, catati s.-a- consiituit in uiiitoirei- iompo"inga:
Negcile Cddlin, Buruiand Marian'a gi Angnetu.ti iaiia Dei,b-. 

-'- --
Com,sta cle solurionare d cgtlte_sq,tiilor la evaluarea managementuluiBibtiotecii .!u!9,tenq_ "U. a. urecha;- Gitatj i-"- 

-J6iZliiti"ii'" 
urmdtoareacomponente: Mitrof Marius, Olteanu Mihaela gi Nedelcu Georgeti Alina.

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Negoitd Catdlin 29 3 2 1

Buruiand Mariana 32. 1 1 1
Anghelute Laura Delia 1 1 1

-$, - -,:::,;::UL 
JUDETULUI,

Nicolae Drbrovici '.t / Paul Pudcaa

"' .'..-.- \\-r ---
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(2) Stabilirea componentei nominale
contestaliilor la evaluarea managementului
Jos" calAli:

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrivi"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

l\,4itrof Marius 30 2 2 1

Olteanu l\y'ihaela 31 1 2 I
Nedelcu Georqeta Alina 3'1 1 2 I

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotriva"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Neqoitd Catalin 29 3 2 I
Buruiana L4ariana 30 2 2 1

Anqhelute Laura Delia 30 2 2 1

(2) Stabilirea componentei nominale a comisiei de solutionare a
contedtitiilor la evaluarei manigementului complexului Muzeal d€; gtiintele
Naturii,,Risvan Angheluln" Galalii

Numele qi prenumele
candidatilor

Voturi
oentru"

Voturi
impotrivS"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

l\.4itrof l\.4arius 30 2 2 I
olteanu Mihaela 31 1 2 I

Nedelcu Georqeta Alina 31 1 2 1

a comisiei de solutionare a
Centrului Cultural ,,Ddnirea de

CONCLUZIE: Comisia de evaluare pentru managementul Cenlrului
Cultural ,,Dundrea de Jos" Aabli s-a constituit in urmetoarea componenld:
Negoitd Ceadlin, Buruiand Maiana Si Angheluld Laura Delia.'Comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea managementului
Centrutui Cultural ,,Dindrea de Jos' dalali s-a constituit in irmdtoarea
componenld: Mitrof itaius, olteanu Mihaela 9i Nedelcu Georgeta Alina.

lll). (1) Stabilirea componentei nominale a combiei de evaluare pentru
manageininiul complexului Muzeil de gtiinlele Naturii ,,Risvan Angtielu$"
Galali:

CONCLIJZIE: Comisia de evaluare pentru managementul Complexului
Muzeal de $tiintele Naturii ,,Rdsvan Angheluti" Galali s-a constituit in
urmdtoarea comionenle: Negoigd Ce$fin, Buruiaie Mariana 9i Angheluld Laura
Dclie

Textu

NTE,

realitatea $edin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,PRES

1|fr:liill \ <

w$i"{
:y)1.+l
,tuetlr.\)./

Comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea managementului
complexului Muzeal de $tiintete Naturii ,,Rdsvan Anghetutd" -Galati s-aioiiiiii in iriaioaiea 'coriponengd: Miiiof Marius, btteahu ninaLta 9i
Nedelcu Georgeta Alina. ,.'
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lV). (l) 9Jibilirea- componentei nominale a comisiei de evaluare pentru
managementul Muzeului de lstorie,;Paul Peltinea,, Galati:

Numele 9i prenumele
candidatilor

Voturi
,,Pentru"

Voturi
,impotriva"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Neqoitd Cetalin 29 3 2 1

BuruianA tulariana 31 1 2 1

Anqhelute Laura Delia 31 1 2 1

(2) Stabilirea componentei nominale a comisiei de
contestatiilor la evaluarea manadementului Muzeului de lstorie
Galati:

Numele Si prenumele
candidatilor

Voturi
pentru"

Voturi
,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

lvlitrof Marius 30 2 2 I
Olteanu Mihaela I 2 I
Nedeicu Georqeta Alina 32 1 1 1

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,Pentru"

Voturi
impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Neqoite Cdtelin 31 1 2 1

Buruiana Mariana 32 1 1 1

Anohelute Laura Delia 31 I 2 1

_ (2)_..Stabilirea- componentei nominale a comisiei de solutionare acontesta! tor ta evaluarea managementului Muzeului de Arti Vizuali Galati:

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,oentru"

Voturi
'impotriva"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
ne'intrebuintate

l\y' itrof l\,4arius 31 2 1 1

Olteanu Mihaela 31 1 2 1

Nedelcu Georqeta Alina 1 2 1

CONCLUZE: Comisia de e luare pentru managementul Muzeului de
urmatoarea componentd: Negoile Cetelin,

me realitatea Sedinlei,

solutionare a
,,Paul Fe|tinea"

CONCLUZE: Comisia de evaluare pentru managementul Muzeului de
lstorie,,P_aut Peltenea'.' Galali s-a constituit'in urmetoarei conponenla: Uegoiia
Cdtdlin, Buruiand Mariana gi Anghelu{d Laura Delia.

Comisia de solutionare a coittestatiilor la evaluarea managementului
Muzeutui ct9 t1ort9 ,,Faut pdftiiei;- aluti l-"-'i"iliiliri"ii- urmdtoarea
componentd: Mitrof Marius, Olteanu Mihaera g? Nedercu Ge orgeta Alina-

V). (1) Sta-bilirea componentei nominale a comisiei de evaluare pentru
managementul Muzeului de Arta Vi2uala calati:

SEGRETARUL JUDETULUI,

Paul Puscag

Ade Vizuald Galati s-a constituit
Buruiana Mariana'9i Angheluld t a

--he\e
:ffiii;a:r/'-*+l,tutde)/
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Comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea managementului
Muzeului de Afte Vizu;E Galati s-a consti(uit in.urmebarea coipoi6igi: f4itrof
Marius, Olteanu Mihaela gi Neldelcu Georgeta Atina.

Semneaze, Comisia de numarare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stange George-Catalin 9i Ungureanu Catalin.

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Modificarea raportului de serviciu al domnului Boceneanu Emanoil Catelin, Director
executiv al Directiei Judetene de Evidenle a Persoanelor Galali, prin detagare pe
functia publice vacante de executie de consilier, clasa l, grad profesional superior in
cadrul Directiei de dezvoltare regionald (Compartimentul programe) din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati). 'l.Cvorumul necesar y2 + 1

din numdrul total al consilierilor judeleni prezen,ti la gedinld, inclusiv Pregedintele
Consiliului Judetului Galati = 18, 2.Numerd consilierilor iudeteni in functie: 34 gi
Pregedintele Consiliului Judelului Galali = 35, 3.Numdrul consilieilor judeteni
prezenti la gedinl1 Qi Pregedintele Consiliului J udelului Galali = 34i

Voturi
,,pentru"

Voturi
.,impotrivd"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

32 2 I

CONCLUZIE: S-a modificat rapottul de seruiciu al domnului BOCANEANU
Emanoil Cdtdlin, director executiv al Direcliei Judetgne de Evidente a
Persoanelor Gala.ti, prin detagare pe funclia fublicd vabantd de execugle de
consilier, clasa l,' gnd profeaionai superi6r i'n cadrul Directiei de Dezioltare
Regionald (Compartimentul Programe) din cadrul aparatului' de specialitate al
Con s i I i u lu i J udelu I u i C alali.

Semneaza, Comisia de numarare a voturilor: ButunoiAdrian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stange George-CAtdlin 9i Ungureanu Cdtelin.

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Stabilirea unor masuri in vederea conducerii temporare a Directiei Judetene de
Evidentd a Persoanelor Galalir>. 1.Cvorumul necesar. y2 + 1 din numerul total al
consilierilor judeteni prezenti la iedinle, inclusiv Pre$edintele Consiliului Judelului
Galati = 18; 2.Numarul consilieilor iudeteni in functiei 34 gi Pregedintele Consiliului
Judelului Galati = 35i 3.Numarul consilieilor judeteni prezenti la $edinq gi
Pre?edintele Consiliului Judelului Galali = 34,

Numele gi prenumele
candidatului

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrivd"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

GOCIU SIMINA 24 I 1 1

CONCLUZIE: Doamna GOCIU SIMINA va e\Efcita temporar funclia publicd
oL4xecutiv al Direcliei Judetene dede conducere temporar vacantd de

Evidenld a Persoanelor Galali, pene h
Emanoil-Cdtdlin, Director executiv .
Persoanelor Galali. ,/

Directiei Judetene de Evidentd a
incetdrii detagdrii d-lui Boieneanu

Semneaza, Comisia de numera a voturilor: Butunoi Ad rian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stangd George-C i Ungureanu Catalin.

PR NTE,

realitatea Sedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Nicolae Dob i'Baca
i\ /fi
,/,/ +
4."./e\/ :ffi-



> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Aprobarea componentei Comisiilor de examinare in vederea ocupdriifunctiei de $ef
seclie Urologie din cadrul Spitalului Clinic Judelean de Urgente,,Sf. Apostol Andrei',
Gaiati, spital din reteaua Consiliului Judetului calati). l.Cvorumut necesar. y2 + j din
numerul total al consilierilor judeteni prezenti la gedinte, inclusiv pre$edintele
Consiliului Judetului calati = '18;2.Numard consilierilor iudeteni in functie: 34 gi
Presedintele Consiliului Jude'lului Gala{i = 35t 3.Numdrut consitieriloi judeleni
prezenti la gedinld 9i Pregedintele Consiliului Judetului calali = 34.

$edinla din 30 ianuarie 20'14
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a) Stabilirea componentei Comisiei de examinare oentru proba interviu:
Numele $i prenumele

candidatilor
Voturi

,,pentru"
Voturi

,,impotrive"
Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Debita l\,4ihaela 32 1 1 1

Firescu Dorel 31 3 1

Dobrea Alina Valentina 33 1 I
Domniteanu Viorica 33 1 1

b) Stabilirea componentei Comisiei de examinare pentru proba scrisd:
Numele gi prenumele

candidatilor
Voturi

,,pentru"
Voturi

impotrive"
Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Firescu Dorel 30 4 1

Anqelescu Emil 34 1

Chebac cica - Rumina 33 1 1

Grecu Anatoli 34 1

Budescu lvlitice 32 2 I
Constantin lulian 33 1 1

necesar. y2 + 'l din numarul total al-consilieriior judeleni prezenti ta geOin1a, inctusiv-
Pregedintele Consitiutui Judetutui cata!-;_ 1ei Z.Nlunarut coisitieritor iudeteni in

Textul litatea Sedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,PRE9E

CONCLUZE: a) Comisia de examinare pentru proba interviu, in vederea
ocupdrii func,tiei de 9ef seclie Urologie din cadrul Spitatutui Clinic Judetean de
U-rg.enld,,Sf. Apostot Andrei" Gatali, spitat din reieaua Consiliutui Jiaegutui
Galali s--a constituit in urmdtoarea componengd: Debita Mihaela, Firescu Doret,
Dobrea Alina Valentina Domni,teanu Viorica-'

b) Comisia de examinare pentru proba scrisd in vederea ocupdrii functiei
sus-mentionate s-a constituit in urmdtoarca componente: Firescu Ddrel
(llegedinte), Angelescu Emit, Chehac Gica - Rumina, Grecu Anatoli gi Budescu
Mitice (membri), precum 9i Constantin tulian (secretar).

Semneaze, Comisia de numarare a voturilor; Butunoi Adrian_Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stang6 George-Cdtalin Si Ungureanu Catelin.

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Modificarea Hoterarii consiriurui Judeturui Garati nr.4s9r2e10 privind desemnarea
reprezentantilor con_siliului Judetului Galati in consiliile de Adminlstratie ale spitalelor
publice din reteaua Consiliului Judetului Galali 9i completarea acestorar. l.Cvorumul

/<t,'
$.yttbel

Nicolae Dob ci-Bacal Paul P\cas

<3\\l-\



functie.34 9i Pregedintele Consiliului Judelului Galati = 35,3.NumArul consilierilor
judeteni prezentila gedinq giPregedintele Consiliului Judetului Galali = 34'

Numele gi prenumele
candidatului

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotriva"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

URSU NICU9OR 27 6 2
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Sandu Viorica, Stang5 George-Cetdlin gi Ungureanu CaGlin.
Se trece la punctul.2, din ordinea de zi:

Rapoarte, i nformdri, intreberi, interpedi, diverse
S-a luat act de lnformarea Bibliotecii Judetene,V.A. Urechia" Galati referitoare

la Decizia nr. 1oolo7.01.2014 a Camerei de Conturi a Judetului Galati privind

inlaturarea deficientelor constatate 9i consemnate in raportul de audit financiar nr.

5163/09.12.2013.

CONCLUZTE: Domnul l|ngurianu Sorin a fosl inlocuit in Consiliul de
Administratie at Spitalului Clinic Judelean de Urgente ,,5f. Apostol Andrei"
Calati, cu domnul Urcu Nicugor, membru titular, ca reprezentant al Consiliului
Judetului Galati-

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

S-a luat act de
Consiliului Judetului
aprilie 2013.

S-a luat act de Raportul
Consiliului Judetului Galati cu
octombrie 2013.

Cuv. Parascheva" Galati la data de 31 decembrt2jl3

Textul

PRE9EDIN

Raportul domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaga - Presedintele
Galali prlvind deplasarea la Varna, Bulgaria, in perioada 3-5

domnului Nicolae Dobrovici-Bacalba$a - Pre$edintele
privire la deplasarea la Rize, Turcia, in perioada 3-6

S-a luat act de Raportul domnului Nicolae Dobrovici-BacalbaSa - Presedintele
Consiliului Judetului Galati, domnului consilier iudetean Dan-Lilion Gogoncea 9i

domnului consilier judetean Florinel-Petru Gasparotti cu privire la deplasarea la

Odesa, Ucraina, in perioada 30 octombrie-2 noiembrie 2013.
S-a luat act de Raportul domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaga - Pre$edintele

Consiliului Judetului Galati cu privire la deplasarea la Wuhan, provincia Hubei,

Republica Populare Chinez6, in perioada 19-23 noiembrie 2013
S-a luat act de Raportul doamnei Mariana Dumitrescu - Arhitect $ef 9i al

domni$oarei Laura Delia-Anghelutd - director executiv al Directiei de Dezvoltare

Regionald cu privire la rezultatele deplasdrii la Turkler - Alanya, Turcia, in perioada
'1 3-20 septembrie 2013.

S-a luat act de Raportul doamnei Beraru Mariana - consilier superior in cadrul
Direcliei de Dezvoltare Regionale 9i al doamnei lonescu Oana - consilier principal in
cadrui Direcfiei de Dezvoltare Regionald privind rezultatele deplasdrii la lzmail,

Ucraina in peioada 24-28 noiembrie 2013.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Spitalului Clinic Judetean de Urgente

,,Sf. ApostolAndrei" Galati pentru luna decembrie 2013 9i penhu anul 20'13.

gedintei.

Nicolae D i-Bacalbasa

d,49

SECRETARUL JUDETULUI,)sj

S-a luat act de Raportul de activitate al



S-a luat act de Rapoartele de actjvitate ale Spitalului de pneumoftiziologie
Galati pe luna decembrie 2013 9i pe anul 2013.

S-a luat act de Raportul de activitate al Complexutui Muzeal de gtiintele Naturii
,,Rdsvan Angheluta" calati pentru luna decembrie 2013.

S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judelene,,V.A. Urechia,,Galali
pe luna decembrie 2013.

S-a luat act de Raportul de activitate al lvluzeului de Afta Vizuald Galati pentru
luna decembrie 20'13.

S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural ,,Dundrea de Jos,,pe
luna decembrie 2013.

S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Directiei Generale de AsistentA
Sociale gi Protectia Copilului calali pentru luna decembrie 2013 gi pentru anul2O13:

S-a luat act de Raportul de activitate al Directiei Judetene de Evidente a
Persoanelor Galali pentru luna decembrie 2013.

S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului public Judetean de
Administrare a Domeniulua Public $i Privat Galali pe luna decembrie 2013.

Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier Stefan lon.
Domnul Stefan lon transmite: ,,Domnul pregedinte, stimati colegi, a9 dori, pentru

ce in aceaste perioade au fost destule probleme in judet 9i profitand de faptut ce ta
acest momenl Guvernul doregte sa incerce sd amplaseze la nivel de drumuri
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sute de hectare. Sigur cd perdelele forestiere sunt un lucru esenlial. Eite regretabil
cA mdsura de distrugere pentru lemn de foc, pentru ce o fi, a zestrei foresliere ajudetului cala[i, care este penultimul din larg.-aa suprafate impaduritd, a avut loc
acest proces de vandalizare. O sd ciutqrqs5 punem la loc cat putem gi sa cdutam
se protejem ce avem, pentru ce diD,i mele, in peduri e jaf."

in continuare, tntieaoalrafli6@i{fteg\". rrllif rr"# p*tru participare.

Prezentul proce adaugiri, contine 29 (douezeci gi
noue) pagini Si a
data de 'l februa

a Consiliului Judetului calati din

SECRETA JUDETULUI

judetene Si nu numai anumite perdele forestiere, noi, de-a lungul timpului la
Administrarea Domeniului Public Si privat al Judetului Galafi am produs foa(e multi
puiet. A$ dori se incercAm sd alocim mai multi bani, in acest an, pentru producerea
acestor puieli gi ar trebui se incercdm sa facem o strategie la niveljudetean cu privire
la punctele vulnerabile pe drumurile judelene $i pe drumurile nationale, in vederea
amplasdrii acestor perdele forestiere, adica unde va fi cazul.'Eu zic cd putem
produce, noi, putem se incercam producerea acestor perdele cu fo(e proprii 9i chiar
ar fi bine sd avem un plan la niveljudelean 9i o strategie in acest sens.;

Domnul Presedinte, adresandu-se domnului consilier, spune cA gand la gand cu
bucurie. ,,Vreau se spun ca anul dsta l-am terminat cu plantarea pe banii Consiliului,
deci, contribuabililor judefului, plantarea a cinci sute de hectare de puieti, avem cinci

2\KPv7""

Iitatea sedintei.

SECRETARUL JUDETULUI.

Nicolae Dobrovi

Qffi'


