
ROi'ANIA

PROCES - VERBAL
al gedinlei ordinare a Consiliului Judetului calali

din 31 martie 20i4

gedinta ordinara a Consiliului Judetului Galati a fost convocat6 prin Dispozitia
Presedinrelui Coisiliului Judelului Galati nr. 186 din 26 martie 20t4 9i a fost pubticata
in ziarul ,Viala libere" din 27 mat(ie 2014 Si afigatd la sediu, avdnd urmdtorul proiect
al ordinii de zi:

1. Aprobarea Raportului privind stadiul realizerii masurilor din programul de
Gestionare_-a Calitali Aerului pentru indicatorul pulberi in suipensie _
fractiunea PM 't0, la nivetul localitetitor Gatali, gendreni Si Mnetori Oin lrdelrt
Galali pentru anul 2013;

2. Aprobarea raporturui nnar 
"r "u"rrallliffi",:il1',ElliT"'f 

,r. A urechia,,
Galali, pentru anul 2013;

3. Aprobarea raporturui nnar 
"r "u,r,a,ill,1ffi ,,il':3:fi ,3fl i:','ffl;?ffi 1L1::

de Jos" Galati, pentru anul 2013;

4. Aprobarea raporturui nnar,r ","r,allliffiu,X[:ffi:::['iJ:"IffT,i,T;Galafi, pentru anul 2013;

5. Aprobarea raporturui nnar 
", ",",,r,1iilillX!*Ii:ffiff 3fi:::iff:"'.l4t;

Pe[dnea" Galali, pentru anul 2013;

6. Eliberarea licenlei de traseu pentru
de persoane prin curse regulate
BELONA SRL, pe traseul Furcenji

z. Eriberarea licenlei de traseu pentru 
lnitiatori cornel Hamza

de persoane prin curse regulate
MARIONTRAN SRL, pe traseut T

I
8. Eliberarea licentei de traseu pentru

de persoane prin curse regulate
SARMINA IMPEX SRL, pe traseul

I
9. Aprobarea unor contributii financiare ale Consiliului Judetului calati:

. ., . .lniliator: Nicotaebobrovici_Bacatbaga
l0.Aprobarea 

- 
reatizerii proiectutui ,,Mdriuriite oirii"itatii r"g"iji",,l;ffi;

comptexul Muzeat de gtiintete Naturii ,R6svan Angh"ijta" oi[ii -
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

prime realitatea Sedinlei.
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l l.Aprobarea proiectului "Siguranle prin Achizilia de Vehicule Eficiente Tn

intervenliile pentru situalii de urgenld - SAVE", precum gi a cheltuielilor gi a
activitetilor legate de proiect ce revin judetului Galalii

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
'l2.Stabilirea pretului mediu/tona de masa verde oblinute de pe pajigti pentru

anul2014:
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

'13.Aprobarea achiziliei de servicii de consultante, asistenta gi/sau reprezentare
juridica pentru Biblioteca Judeteane V.A. Urechia Galali;

lnifiator: Comel Hamza
l4.Aprobarea achizitiei de servicii de consultanla, asistenle 9i/sau reprezentare

iuridice pentru $coara Gimnaziare specii,:#"i*,[i;:T:""t"
lS.Aprobarea Programului judetean pentru cre9terea suprafelelor lmpedurite din

judelul Galali pentru anul 2014;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

1o.Modificarea organigramei gi a statului de funclii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judelului Galali;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
lT.Aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare al Serviciului Public

Judetean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judetului Galali;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

'l8.Rapoarte, informeri, lntrebari, interpelari, diverse.

Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: Costel Fotea - administrator
public al Consiliului Judelului Galali; Lucean Mihalcea - director executiv, Directia
economie gi finanle; Laura Anghelula - director executiv, Direclia de dezvoltare
regionala; Manuela Panaitescu - director executiv adjunct, Direclia de dezvoltare
regionald; Cristina Lupagcu - auditor, Biroul audit public intem; lonel Coca - $ef
serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, sandtate gi securitate in
munce 9i asigurarea calita$i; Mdrioara Dumitrescu - arhitect gef, Direclia Arhitect $ef;
Maricela Dura - consilier superior, Compartimentul cancelarie.

Au participat ca invitali: Dorin Otrocol - prefectul judetului Galati; Elena Sterian -
gef serviciu, Direclia Generala Regionala a Finanlelor Publice; llie Zanfir - manager,
Biblioteca ,y. A. Urechia" Galali; Sergiu Dumitrescu - manager, Centrul Cultural
,,Dunarea de Jos' Galati; Cristian Dragog Celdararu - manager, Muzeul de lstorie
,,Paul Pa[enea" Galali; Dan Nanu Basarab - manager, Muzeul de Ada Vizuald Galatii
lvliorita Arflre - lef serviciu Monitorizare li Laboratoare, Agentia pentru Protectia
Mediului Galali; Maria Dominteanu - director, $coala Gimnaziala Speciald
,,Constantin Pufan" Galati.

De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmetoarele institutii de
DE GALAll"; ziarulpresa: ziarul ,,V|AT, A LIBERA"; ziarul ,,MONITORUL

,,REALITATEA,,; ry GaIaIi.

me realitaloa gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,
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Domnul Presedinte da cuvantul domnului Secretar puscag paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezentei la gedinta.

Domnul Puscas Paul face apelul non inal.

ru iHTfl,::"1ifi1J:Tiallj",ff:i#in deci gedinfi poate ince[e, fiindin sfa$urarea acesteia.
A pdrisit sala inainte de votarea punctului noui de pe ordinea de zi

domnul consilier iudelean Gogoncea Dan - Lilion 9i a revenit dupi votarea
punctului unsprezece.

A piresit sala inainte de votarea punctului treisprezece de pe ordinea de zi
domnul consilier judetean Buturce Octav gi a revenit dupi votarea punctului
9aptesprezece.

Du^pA 
- 
v_otarea primului punct de pe ordinea de zi, consilierii judeteni

apa4inand Partidului Democrat Liberal (Stefan lon, potec Nicolae - Fetriior,
Zamfir Aurel, Butunoi Adrian - Liviu Si Ciluean Anghel - Costel) au comunicat
plenului gedinrei hotirarea de a nu mai participa la votul proiectelor de hotirdri
rimase pe ordinea de zi.

- D.omnul Presedinte informeaza ce potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare gi Functionare al Consiliului Judetului Galati, a fost prez6ntat la mapd
procesul-verbal al gedinlei extraordinare a Consiliului Judetului Galati din 12 martie
2014.

ln continuare, intreabe dace sunt observaliiin legeture cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprcbd in unanimitate, cu 3i voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, solicitd completarea acesteia cu

urmAtoarele proiecte de hot6rari:
> Validarea desemnerii nominale a unui membru al Autoritdtii Teritoriale de

Ordine Publica Galati;
> Constatarea inceterii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a

mandatului de consilier judetean al domnului Arame lulian Nicugor, care se

^ deschidd $edinta de astazi.
ln continuare, face precizarea ce proiectele de hoterari au avizele comisiilor de

specialitate.

. _ Somnul . Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hoterare privind (varidarea desemndrii nominare a unui membru ar Autoritetii
Teritoriale de Ordine Publicd Galati).

Domnul Stefan lon doregte sa intervin6.
Domnul Presedinte ii comunice ca acum se voteazd.

. . 
qonnul Stefan lon spune cd nu au ce sa voteze, e vorba de completarea ordinii

de zi Si aici crede ce nu este suficient.
despre proiectul de hotdrare

realitatea gedinlei.
aqg-ry4'

Nicolae
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Domnul Stefan lon alirmd cd domnul Preqedinte le-a enumerat pe amandoua.
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotarare mentionat
Se aprcbd in unanimitate, cu 35 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de

hotdrdre privind (Constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Arama lulian NicugorD.

Tn continuare, intreabe daca are cineva ceva de spus 9i di cuv6ntul domnului
Arama.

Domnul AramA lulian Nicusor transmite: ,,Domnule Prefect, domnule
Pre$edinte, doamnelor, domnigoarelor, domnilor colegi, intrucat de ceva zile sunt
angrenat intr-un alt proiect politic, nemaifiind membru al Partidului Democrat Liberal
pe listele cdruia am fost ales, e corect ceea ce intreprindeti dumneavoastrd privind

incetarea mandatului de consilier. Fiind ultima mea participare in fata
dumneavoastre, eu vreau sa multumesc pentru onoarea pe care mi-ati facut-o de a
colabora in acest Consiliu Judetean. AS vrea sa-mi cer iertare dace am deranjat pe

cineva $i gtiu cd de cateva ori poate in mod involuntar am fecut-o. Sunt onorat cd am
f6cut parte din acest grup al consilierilor judeleni. Va doresc succes in continuare 9i
ne revedem ln 2016. Va mutumesc."

Domnul Presedinte afirma ca gi dangiiii multumesc pentru colaborare.
in continuare, supune la vot proiectul de hotdrare.
Se aprcbd cu 34 voturi ,,pentru", 0 voluri ,,impotrive" 9i o ,,ablinere"

(Aramd lulian Nicuio4.
Domnul Presedinte intreaba daca sunt alte observalii cu privire la ordinea de zi

aga cum a fost transmise la mapele de gedinF 9i publicata in presa locale.
Domnul Stefan lon transmite: ,,Domnule Pregedinte, pe adresa noastra de mail,

fiecare din noi am mai primit un proiect de hotarare, care ne dd dreptul noua,
Partidului Democrat Liberal, se avem in locul domnului consilier judelean Aramd un

alt consilier propus. Adresa Partidului Democrat Liberal este o adresa comund care
vizeazd cele doue locuri: una de invalidare, una de validare a urmetorului coleg,
domnul lon Dumitru, care este urmatorul pe liste. Acest proiect ne-a fost transmis pe

adresa noastre de mail gi cred ca normal este se-l introducem pe ordinea de zi,
pentru ca atat Comisia de validare se afld in sala, cat 9i directorii direcliilor de
specialitate, care pot sa dea avizul respectiv. Consider ca este dreptul nostru se
avem echipa complete in Consiliul Judelean 9i este o normalitate pentru ce de
fiecare datd cand s-a fecut invalidarea unui consilier, s-a venit 9i cu ceva in schimb
Dace nu veti face acest lucru consideram cA vef masura cu doue mesuri diferite 9i
cred cd nu este normal. Propun introducerea pe ordinea de zi a validerii mandatului

de consilier judetean a domnului lon Dumitru 9i, ln acela$i timp, se se intruneasci
Comisia de validare, iar directorii direcliilor de specialitate se afla ln sala, o putem

face in acest moment. Ve multumesc."
Domnul Presedinte da cuvantul domnului Secretar pentru a prezenta punctul

dansului de vedere.
Domnul Secretar aflrme ce in momentul de fala proiectul de

Ia validarea mandatului domnului lon Dumitru

a gediniei.

hoterare cu privire
este lipsit de trei

oo"-{ SECRETARUL JUDETULUI,

Textul
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piese importante, Si anume: raportul de speciatitate al aparatului de specialitate,
avizul comisiilor de specialitate, precum gi initierea practic a acestuia de ia Comisia
de validare. Fera aceste trei condilii cumulativ indeplinite nu poate intra pe ordinea
de zi acest proiect de hotarare.

Domnul Stefan lon crede ce toate aceste elemente pot ll intrunite, aici, in cadrul
$edinteiintr-o ...

Domnul Presedinte supune la vot ordinea de zi in intregime.
Domnul Stefan lon intreabe cum in intregime.
Domnul Presedinte afirme ce in intregime:

1. Constatarea inceterii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judetean al domnului Arame lulian Nicusor;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. Aprobarea Raportului privind stadiul realizerii mesurilor din programul de

Gestionare a Calitdlii Aerului pentru indicatorul pulberi in suipensie _
fractiunea PM 10, ta nivetul tocatitetilor catati, gendreni 9i Mnatori din judetut
Galali pentru anul 2013;

lnitiator: CornelHamza
3. Aprobarea raportului Iinal al evaluerii managerului Bibliotecii ,V. A. Urechia,,

Galati, pentru anul 2013;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

4. Aprobarea raportului final al evaluiirii managerului Centrului Cultural ,,Dundiea

de Jos" Galali, pentru anul2013;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa

5. Aprobarea raportului final al evaluarii managerului Muzeului de ArE Vizuale
Galati, penku anul 2013;

6 Aprobarea raporturuirinar 
", """,,#'!,:;ji:;"Xiff'fi:.?:i,llJ:"l-"ff",j'E:lPalt6nea" Galali, pentru anut 2013;

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
7. Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judet;an

{e_.O9ryoa1e prin curse regulate speciale pentru operalorul de traniport SC
BELONA SRL, pe traseul Furcenii Noi (Comuna Cosmegti) _ Tecuci:

8. Etiberarea ticentei de t,".u, p"nt,rrllTilJil:"",,:R?"X"il',3r' pubric judetean

99. p9lgo.g1" !r,l "urse 
regulate speciale pentru operatorut de haniport SC

MARIONTMN SRL, pe traseut Tecuci (SC Contec Foods SRL ) 
_ lve$ii;

e. Eliberarea ticenlei de traseu o"n,rr':"''T[o,,tl"",rouT"epoxafiffr pubtic judetean
99 !gl:ggl9 lll curse regutate speciate pentru operatorut de traniport SC
SARMINA TMPEX SRL, pe traseul Tecuci_ N6rtegti beal (Comuna Gohor);

l o.Aprobarea unor contrioulti nnanciarJT["3""',i",fiirl'rlJl",.,jirlt"n,,,
lnitiator: Nicolae EiobrovicilBacatbasa

gedinlei.

a\
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ll.Aprobarea realizerii proiectului 
"Mlrturiile diversitdlii vegetale" de cdtre

Complexul Muzeal de 9tiintele Naturii "Rasvan Anghebla" Galati;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

l2.Aprobarea proiectului "Siguran!5 prin Achizitia de Vehicule Eficiente in
intervenliile pentru situalii de urgenF - SAVE', precum 9i a cheltuielilor 9i a
activitelilor legate de proiect ce revin judelului Galali;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l3.Stabilirea prelului mediu/tona de masa verde oblinute de pe pajigti pentru

anul2o14i 
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

l4.Aprobarea achizitiei de servicii de consultanla, asistenla gi/sau reprezentare
juridica penku Biblioteca Judeleand V.A. Urechia Galali;

lniliator: CornelHamza
ls.Aprobarea achiziliei de servicii de consultanta, asistente gi/sau reprezentare

juridica pentru $coala GimnaziaE Speciala Constantin Pufan Galati;
lnifiator: CornelHamza

l6.Aprobarea Programului judelean pentru cresterea suprafelelor lmpadurite din
judelul Galati pentru anul 2014;

lniliator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
17.Modificarea organigramei gi a statului de funclii ale aparatului de specialitate

al Consiliului Judelului Galali;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

lS.Aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al Serviciului Public
Judetean de Administrare a Domeniului Public 9i Privat al Judelului Galali;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
'lg.Validarea desemndrii nominale a unui membru al Autoritdlii Teritoriale de

Ordine Publice Galali:
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

20.Rapoarte, informeri, intreberi, interpeleri, diverse.
Se aprobi cu 34 voturl ,,pentru", I vot ,,lmPotrivd" (Cdluean Anghet

Costel) 9i 0 ,,ablineri".
Domnul Presedinte spune ce se trece la Punctul ...

Domnul Stefan lon intervine: ,,Domnul Preiedinte, numai putin, pentru ce nu
chiar faceli dumneavoastrd. Nu mi se pare corect ca dumneavoastra sd procedali in
felul asta. Am fost $i la dumneavoastra acum jumdtate de ore 9i eu am aflat tot
astazi, cu o 016 inainte, ce nu se va face acest lucru. Deci, nu este normal."

Domnul Tuicu Emil solicite domnului Pre9edinte sa ia cuvantul.
Domnul Presedinte da cuvantul domnului consilier.

litatea gedinlei.

\,::
/s
oo,z

SECRETARUL JUDETULUI,

de hotar6re care depinde de invalidarea pe care o sa o dam noi in aceasta gedinF.
Nu avem cum sa pundm o hotarare pe ordinea de zi
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simi : ,,De acord, dar tot pe procedurd, in situalii

con :l;[ f#:,:"r1j"",i""!?,8,",i'il,,,I! ""0','
Domnul Presedinte ii spune ce punctul de vedere al domnului Tuicu ise pare

corecl 9i, in rest, procedeazd in functie de expertul tehnic in domeniu, care este un
inalt fun4ionar, cel mai inalt functionar din Consiliul Judelean, domnul Secretar.

Domnul Stefan lon cere pauze de consulteri.

PrlllulPergdt4te supune la vot propunerea de a se acorda pauza.
Nu se aprobe propunerea.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarere in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu g4 votur, ,,pentru".
Dgmnul Presedinte, adresandu-se domnului Arami, ii multume$te pentru

perioada de colaborare.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:

lui privind stadiul realizdrii mdsurildr din

ttia

lnitiato* Cornel Hamza
. . Domnul Presedrnte intreabd dac6 sunt observalii cu irivire la projectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.

a
e

calbag
3ctul d

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarere in forma prezentata.
Se aprcbd in unanimitate, cu 29 voruri ,,pentru".
9qEnul P.releOinte informeaza cd se trece la punctul 3 din ordinea de 2i...
Domnul Stefan lon transmite cd... e dreptul dumnealor, pot se nici se nu

voteze.

+EqErclgdfdC ii precizeaza ce pot face tot ce scrie in Regulament.
_ Dpnnul.Stefan lon afirmA: ,Se se mentioneze ce noi stdm aicifizic, dar nu vomface niciun fel de vot... Suntem in greva japonezd p"nii, 

"i-nr'r" ,""p""t"ti
drepturile noastre legale.'

Domnu.l Presedinte spune: ,De fapt, m6 uit sunteli nigte japonezi, cu cevaamestec sud-coreean, e drept.,'

SECRETARUL JUDETULUI,

Paut ptScag

q ).\"\

1,, 1? 
rlt1, ta dumneavoastrd cu privirea cu care o aruntali dumneavoastra la noi.r\u nt se pare normal Deci Dana acum au fost disculii, gtiti f;arte bine de ce nature,daca noi.. Cel nltin e,, v^r 6c^ ih,116^r -^:;-:.-l -; '- - -

vA rog frumos."
Domnul Presedinte afirmd: incepeti cu grevd japonezd. Hai sd fimoameni serio$i."
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Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune: ,,Da!i-mi voie se ve respect in continuare,
domnul Pregedinte."

Domnul Presedinte intervine: ,Vreli se ve retrageli? Va retrageti. Chestia cu
grevd japoneze, mie unuia nu mi se pare o chestie foarte... Domnule, deci greva
japoneze, eu in Regulament n-o cunosc. Dumneavoastrd cunoagteli?'

Domnul Stefan lon spune ca nu e prima data...
Domnul Presedinte continua: "Nu. Deci, domnule, in Regulamentul de

fun4ionare al Consiliului Judelean, greva japoneze nu e prevezuta. Dace vre! se
faceli o gluma, bine. Vreti se ve retrageti? Atunci asta este prevdzut. Dar, sigur pe

mine nu me deranjeaze, am luat-o 9i eu ugor, pentru ca... Nu, deci... Dace vreti vd
fac nord-coreeni. Dar sper ce nu sunteti atat de periculogi, executiile care se fac."

Domnul Butunoi Adrian-Liviu afirma: ,,Nu gtiu dace ln calitate de Presedinte al
Consiliului Judelean aveli dreptul sa faceti chiar ce vreti dumneavoastrd. Adicd cel
putin pe mine se md faceli ce credeli dumneavoastrd. Haideli, ve rog frumos, se ne
respectem domnul Pregedinte."

Domnul Presedinte invita sa se respecte.
Butunoi Adrian-Liviu multume$te.

trece lf 3 din ordinea dei ii:'

Galali, penhu anul 2013
lnitiator:.Nicolae Dobrovici-Bacalbale'ijomnul 

Presedinte intreaba dac6 sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentata.

de ros., Gatati, pei{,i:r:i:ii.

Domnul Presedinte intreabi daca sunt observalii
acalbaga

cu privire la proiectul de

SEcRETARUL JUDETULUI,

:sr_

holerare sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observa$ii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata.
Se una cu 29 voturi
.'-. ; la PunctulS ea de zi:

Muzeului de Aftd Vizuald

Nicolae bata
Domnul Presedinte intreaba daca sunt observalii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentalia de fundamentare,
Nefiind observatii, supune la vot proiectulde hotarare in forma prezentati.
Se aprobi in ui\nimitate, cu 29 voturi ,,penltu".

realitatea Sedintei.

PRE9 ,l:

'-o:./
Nicolae Dobrovici

TE,

calba9a
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hiliatqr; Nigglae
Domnul Presedinte intreabe dace sunt observalii cu privl;e i;
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 votuti ,,pentru".

e troCe la punctul 7 din ordinei d
de araseu pentu sevicii de transport rt r delean

ttorul de transpoft SC
osmegti) - Tecuci
lnitiator: Cornel Hamza. tntFaror: uornet Hamza

Semrul. Presedinte intreabi dacd sunt observatii cu irivire fa fiolctut Oe
hotarare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voluri ,,pentru".:., c- +- ^^ r;

t seMicii de transport rutiet public judetean
'peciale pentru operatorul de transport SC
Tecuci (SC Contec Foods SRL ) - ivegfii (SC Contec Foods SRLJ - ivegfi

Initiator: Cornel Hamza
dace sunt observatii cu privire la proiectul de
tundamentare gi da cuvantul domnului consilier

sP

Domnul Presedinte intreaba
hoterare sau la documentatia de
judetean cogoncea Dan-Litidn.

Domnul Goqoncea Dan-Lilion, ad
s-a instituit o regula efectiv de a se eli
speciale. ,,Mai ales uitati-va acolo: Conte

ulamentul de transport judetean
fost ingtiintat c6 vi s_a transmis

partea transportatoriror. ...A venit, da? Ar 
maxim in urmS' o sesizare din

avizul de ta Oficiul Juridic ai de la Comi
pentru cA transportul cu, curse speciale a
de transport pan5 in 2019 pe care tot noi
dus $i intors si nu sun6 bine deroc. Aicea e at6t de evident ca e pe ruta normare detransport, incat am intervenit de abia ta a doua il*"ij 

"l ,-ri *i" inla una, vine 9i

wf, q.x\\.-

soiul de comentarii judel, inclusiv comentarii prin presd,
,,t un subiect evident delicat, ce pot

pe care dansul n-a
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spune este ce ce m-a deranjat: e cA betranii veterani nu li se respectA drepturile,
care sunt 9i pe transportatori privali, 9i o imensd porcdrie ca cei care au luptat pentru

lara asta sd nu fie respectati. Cum se spun eu? Pentru mine este suma golaniei lipsa
de respect pentru veterani. [n rest, sigur cd sunt situatii de multe ori dinamice, de
multe ori fluide Si am incercat o implicare mai mare in acest domeniu, de aceea o
se-i rog pe toti colegii consilieri dace pot se-9i aduce contribulia 9i v-am rugat pe
dumneavoastrd, in mod special, se va ocupati de aceastd probbme care are atat de
multe armonice. Remane o probleme deschisa gio problem6 nu total rezolvatS. Pane
una alta, noi le-am trecut prin Comisii, deci, intr-un fel ca la nuntd, cine are ceva de
spus se spuna, dace nu, sa taca definitiv. Poate ca ar tebui sa ne implicem mai mult
pentru ce sunt interesele oamenilor din comune, de multe ori aceste interese nu sunl
intru totul respectate de cetre transportator, pana una alta, un document normativ,
care a trecut prin Comisii, nu pot decat se-l propun la vot."

Domnul Goooncea Dan-Lilion se declara absolut de acord gi concluzioneaze cd
n-a fecd observalia ca sa ...

Domnul Presedinte spune ce nu, remane o problema dureroasa gi deschisa.
Domnul Goqoncea Dan-Lilion informeaze ce remane o problema Si vrea sa tie

in atenlia dumnealor. ,,Noi, septamana asta, cu domnul Vicleanu am vorbit, cu
domnul consilier juridic Budescu, am vorbit, eu zic ca saptemana asta dam solutia.
Momentul e oportun gi de asta am deschis subiectul pentru ce trebuie se aprobam
Regulamentele la nivelul judetului Galali; doue Regulamente: unul transport normal,
unul transport special."

Domnul Presedinte afirma: ,,Sigur ca exceplia nu trebuie sa domine regula - aici
aveli perfectd dreptate."

Domnul Goooncea Dan-Lilion Wecizeaze ce sunt mai multe exceplii decet
reguli.

Domnul Presedinte spune ce din pdcate. ln continuare, supune la vot proiectul
de hoterare in forma prezentate.

Se aprobe in unanimitate, cu 29 votuti .pentru".
A.peresit sala ogoncea Dan - Lilion.

ordinea de zi:
Eliberarea licentei transDotT rutier Dublii
de persoane prin curse regulate speciale pentru opgratorul de lransporl SC

Tecuci - Neftegti Deal (Comuna Goho0
ln:tiator: cornel Hamza

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

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentate.

'intreabe dace observatii cu privire la proieclul de
n

sunt
hotarare sau la docum tatia de fun

)

litatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul PtScaS

1\ 
^< -J\\\-L! 

...-

Nicolae Dobrov albaSa

3LJ
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Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatd.
rob nimitate, cu 28 voturi ,,pentru,,.

S,e trecela.punctul l1 diii:Ord.inaa.de zi:

:nitiator: Nicolae
Domnul Presedinte intreabe daca sunt observatii cu

hotdrare sau la documentatia de fundamentare.

revtn

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 28 voturi ,,pentru,,.
A revenit in sala domnul consilier j udetean Gogoncea Dan - Lilion.

tctului "Sigurantd prin Achizitia.de Vehicule t

t situatii de urgenfd - SAVE',, precum gi a ch
Iegate de proiect ce

tFiriln

" de cdlre
li

privire la
:-BacalbaSa
proiectul de

privire la proiectul de

zu t4
Initiator: Nicolae Dobrovici"Bacalbaga

Domnul Presedinte intreaba dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentatia de fundamentare gi dd'cuvantul domnului consilier
judetean Gogoncea Dan-Lilion.

hoterare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".
A perisit sala domnul consilier iudetean Buturca Octav.

Se trece la punctul i3 din ordinea de zl:
ilirea pretului mediu/tona de masd verde obtinutd de pe pajilti pentru anul

2014

. . PElql.Gggalcea D. . . an-Lilion transmite: ,,t\rie nu mi s-a tdmurit o probtema
legate de rolul pe care trebuie sel aibe Consiliul in a stabili un pret, pentru ce textul
ad litteram este: se stabilegte preful de 73 de lei pe tona de masd furijera sau cum ii
spune. lntrebarea era, nu gtiu, ce spun cei care se pricep, eu am intrebat in gedinfa,
nu mi s-a dat un rdspuns, de ce nu se de o marjd, pentru ca productia poate s6 fie de
La 6 lole la 12 tone la hectar, a$a scrie in fundamenterile din dbsar, calitatea
furajului, costurile pot se fie extrem de diferite, relieful influenteazd foarte mult. Dar
ideea ce scrie: se stabilegte 73, eu dac6 ag fi un organ de contiol gi m_ag duce s6 fac
un audit, ag aplica strict hotdrarea gi nu gtiu ce s_ar int6mpla in situatia asta.,,

Domnul Zaharia Euoen, adresandu-se domnului consilier, crede cd e vorba de
un pret minim

Nicolae

Pgq=+eie-E!ge! bdnuiegte ca e vorba ae un pitil minim de ptecare,

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pqscas

"t
-\\---



cu PEAD-ul, cu impa4irea alimentelor care trebuie se o facd o altA strudura, o face

alta strudure 9i noi suntem numai un distribuitor nepldtit, alergat 9i hulit Dar, dat fiind

ca deocamdatd legiuitorul ne-a pus intr-un mod justilicat sau in mod absurd in
spinare aceste sarcini, ne conformem lor, chiar dacd este logic sau nu-i logic. Tn rest,

modalitatea cum s-a calculat e in cadrul...'
Doamna Hapeci Daniela-Simona solicite sa ia cuvantul.
Domnul Presedinte de cuvantul doamnei consilier judelean Hapeci Daniela-

Simona.
Doamna Hapeci Daniela-Simona concluzioneaza ce s-a documentat, a citit

foarte bine legislalia. A inteles ce acest pre! mediu/tona de masa verde este necesar

ulterior consiliilor |ocale gi primeriilor in vederea concesionarii hectarelor de teren de
pagune. ,Deci, ei vor stabili, este la latitudinea lor cate mase verde, cat tonai se va
obiine din acel hectar dat spre lnchiriere, deci, oricum ramane la latitudinea lor, daca

stibilesc 5 tone de masa verde sau 10 tone de masa verde. Noi doar aprobem prelul

minim, dar ei nu pot lnchiria cu un alt pret. Este stabillt de noi fix, este mediu pentru

ce s-a fecut o medie, dar nu pentru ce acesta poale oscila. El este fix 73 de lei/ tone."

Domnul Presedinte intervine: ,,Domnule, dace il stabilea se zicem Direclia

Agricola, un institut de cercetdri agricole sau a[e structure 9i noi numai il preluam,

era mult mai corect."
Doamna Haoeci Daniela-Simona comunice: ,,Dati-mi voie se vd informez ce a

fost stabilit de Directia Agricole 9i un reprezentant al acesteia a fost prezent in
gedinta Comisiei nr. I Buget-finanle, aceleagi lntrebari i le-am adresat gi eu dansului

ti au ipus cd suntln postura aceasta pentru prima date, pentru ce aceasta hotdrare

a fost data la sfargitul anului trecut de catre Guvern 9i trebuie se ne conformdm

acesteia. Le-a venit mai greu, dar au incercat se facd o medie a acestui pret."

Domnul Presedinte spune: ,,Sigur, dar nu-i cea mai inspirata. Ferd indoiala, nu-i

cea mai inspirat6 hotarare, deci, practic, noi preluam o cifre de la nigte oameni

calificali gi ne-o asumam. Cumva asumarea nu gtiu dacd e de cea mai bund

inspiratie, dar unde-iordin, cu pldcere. Ferd indoiala."
ln continuare, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatd
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Se in unanimitate, cu 28 votuti tru".

Domnul Presedinte ptecizeaze ce la acest proiect de hotarare existe un

n contin
hotarare sau la do

hltC transmite ca initiatorul nu-l accepte
intreabd dacn sunt alte observatii cu privire la proiectul de

mentatia de fundamentare.
liu Dorin solicitd domnului Pregedinte sa ia cuvantul.

.ealitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

lffi-Nicolae

IButun

adresandu-se Pregedinte, spune ce La

anuntat 9i pe gi pe domnul Secretar ce a retras amendamentul intrucat in
)mnul Secretar nu ar li fost just, corect, intocmit 9i mullumeSte
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leruuLercseOlte da cuventul domnului consilier judetean Butunoiu Dorin.
_.. .. 

pomnul Butunoiu Dorin transmite ce nu are o observafie, dar roaqd conducerea
Bibliotecii Judelene V.A. Urechia ca trimestrial sd se primeasci caie o informare
legate de acest contract ce urmeazd a fl incheiat cu o societate de consultantajuridice.

PpOlulPfesqOinte afirme ce da. s-a notat !i crede ce este iustificat
ln continuare, supune la vot proiectul de hoterere.
Se aprobd in unanimitate, cu 20 voturi ,,pentru,'.,r.. trece la punctul .15 din ordirob?iba servicii.de consultanld,.asis

Domnul Presedinte intreabe dace sunt
hoterare sau la documentatia de fundamentare.

Se trece la punctul 16 din ordi

hoterare sau la documentatia de fundamentare

Domnul Coca lonet a prezentat umetorut:

Fata de forma initiale a Anexei nr.
modificarea gi completarea acesteia

Pentru

Pentru aceste motive, formul

Neflind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentatd.
Se aprobe in unanimitate, cu 2g voturi ,,pentru,,.

Se trece la punctul .16 din ordinea de zi:
a Programului judelean pentu cregterea suprafelelor

luoelut L;ata! pentru anul 2014

,. ^,".*T++f qgtc_ int rea b., d a c. 
", 

lil ":1'""*:ffj1" ;ii:.';1iT:,'j "::
eiali pentri anul zoil

lniliator; Nico

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterere in forma prezentat,r.
te aproba tn unanimitate, cu 2g voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
'amei Si a statului de funclii ale aparatului de specialitate al

Consiliulu i J udelului G atati
. lnitiato,r:NjgolaeDobrovici-Bqqalbaga

Domnut presedinte informeaze ca ta acesi p.L"i a" 
-n"taiai;;#l;

amendament gi roagd pe domnul Coca lonel sd il prezinte.

(AMENDAMENT
la proiectul de hoterare a Consiliului Judelului Galati privind modificareaorganigramei gi a staturui de funclii are aparaiurui de sidciaritaGa-t consiriutui

Judetului Galati
(inregistrat ta Consitiut Judelltui Gatali'cu nr. 3085/3i.03.2014)

la proiectul de hoterare se impune

alitatea Sedintei.

SEcRETARUL JUDETULUT,

'*'{r:'
< >.r\r -.r

Nicola
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AMENDAMENT:

ln cuprinsul Anexei nr. 1 la proiectul de hoterare, in reprezentarea grafici a

Organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galali, ln cadrul
Oireapi economie 9i finanle, Compartimentul bugete locale, prognoze 9i sinteze
econ6mice se subordoneaza exclusiv Directorului executiv al Direcliei ecrnomie si
linanle.

Semneaze: Pre9edinte Nicolae Dobrovici-Bacalba9a)).
Domnul Presedinte acceptd amendamentul.
ln continuare, supune la vot proiectul de hoterare cu amendament.
Se aryobd in unanlmitate, cu 28 voturi ,,pentru".
A revenit in sali ludetean Buturce :

ul 18 din ordinea

lnitiator: Nicol
Domnul Presedinte intreaba dacd sunt observalii cu

hoterare sau la documentalia de fundamentare.
la proiectul de

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentata.

Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi

Do
Domnul Presedinte intreaba dacd sunt observatii cu privire la

hotarare sau la documentatia de fundamentare.
Nellind observalii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentatd

42tO2.08.2013.
deN .colaborare N.2760119.03.2O14 a Directiei Economie 9i

Finante prin fa cun\ut continutul artl6, respectiv art. 24 ale prevederilor

cfls rn

Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".
Se trece la punct[l 20 din ordinea de zi:

I Rapoarte, informdri, intrcberi, interPeldri, diverse
Domnul Presedinte intreaba dace sunt observalii cu privire la informdrile 9i

rapoartele ce au fost prezentate la mapa de gedinle.

S-a luat act de lnformarea Compartimentului relalii publice, organizare $i

functionare ATOP privind procedura de elaborare a proiectului de hoterare al

coniiliului Judelului Galati privind stabilirea prelului mediuftona de masd verde

oblinuta de pe pajisti pentru anul 2014.' 
S-a luat aCt de lnformarea N. 1158127.03.20'14 a Biroului Contencios 9i

Probleme Juridice din cadrul Consiliului Judetului Galati privind lncheierea
contractului de consultanla gi asistenF juridice N. 2798120.03.2014 exclusiv pentru

Dosarul nr. 7692112112013 avand ca obiect anulare act administrativ - Decizia

Camerei de Conturi Galati N.42102.08.2013 9i Dosarul nr. 6748/'121l2013 cu obiect

suspendare executare act administrativ - Oecizia Camerei de Conturi Galali nr'

SECRETARUL JUOETULUI,

Paul P{9ca9

-\\s^

pnvrre

iirea de zi:.

Nicolae Dobrovi

INTE, \

'jitc$ :
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9i obligatiile personalului autoritellor
$i detagarii in alt6 localitate. precum gi
n interesul serviciului, cu modificerile

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judetean de
,,Si Apostol Andrei" Galati pentru anul 2012.

-, S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judetean de
.,Sf ApostolAndrei" catali pentru luna februarie iO14

-_ S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli
,,Sf. Cuv Parascheva" Galali la data de 2g februarie 20.14.

9i
in
si

Urgenla

Urgenld

lnfectioase

. S-a luat act de Raportulde activitate al Spitalului de pneumoftiziolog je Galati pe
luna februarie 2014.

. S-a-luat acl de Raportul de activitate al Bibliotecii Judelene,,VA. Urechia,Galati
pe luna februarie 2014.

. S-a lual act de Raportul de activitate al Muzeului de Ade Vizuald Galati penhu
luna februarie 2014.

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

Cultural ,,Dundrea de Jos" pe

realitatea gedinlei.

S-a luat act de lnformarea lnspectoralului de politie al Judelului Galati pe lunaianuaie 2014.

_ S-a luat act de Raportul de activilate al Directiei Generale de Asistenta Sociale
gi Protectia Copilului calali pentru luna februarie 2d14

_ S-a luat act de Raportul de activitate al Directiei Judetene de Evidentd a
Persoanelor Galali pentru luna februarie 20.14.

S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului public Judetean de
Galati pe Iuna febru atie 2O14.
resendu-se domnului pregedinte, solicitd
e ordinea de zi. ,,Vreau se vd aduc laisa nu devind o practicd, ca directorii
tean se nu participe Ia Comisiile de

ru Comisia nr. 1, pentru a ne prezenla
Am specificat in procesele-verbale de

gtia sd fie prezenti $i consider aceasta o
noi, consilierii judeteni. Nu ag dori se me

inc-u totursi cu rotur arrd parte a".at i" 
"3fii3?r1il"""ffiffii:,:: X.,ii??[TlXlpublic tucrut acesta. se se stie. sa fie transmis ,ftJiri-fi-"cu.ior, 9i .a."conformeze. Vd multumesc ,, '

. Domnul Presedinte ii multumegte gi dansul. [n continuare, intreabd dacd maisunt alte lueride cuvant.

"*,@#f ff F,,i"J';lililT::lyJ[J:]ill5,i..x[,*"'nn",

inscris in prezenGlit-

SEcRETARUL JUDETULUT,



Domnul Caluean Anqhel costel transmite: ,,Domnule Preqedinte, stimali colegi,
v-as ruga mult, aS ruga Consiliul Judelean 9i consilierii se uzeze, sa fie mai
consecvenli gi, in acest sens, a9 dori sd-i aduc aminte domnului consilier Tuicu, care
spunea c6 nu putem vota un mandat vacantat, ce ln data de 24.01 ati validat pe

domnul Palimariu, nu, ati invalidat in locul doamnei Gampe Craciunescu, care 9i-a
dat demisia cu trei zile mai devreme. De asemenea, 1n 12.12.2011 s-a inlocuit
domnul Teodorescu cu doamna Giurgiu, practic, in aceeagi zi; in 2013, in iulie,

doamna Munteanu cu subsemnatul. Mullumesc."
Domnul Presedinte intreabe dace sunt alte probleme.
Domnul Stefan lon spune ce are 9i dansul o scurta intervenlie. ,Constat, la

nivelul judelului Galali, cA in doi ani de mandat nu ne putem lega gi cred ce
executivul nu-9i poate lega decat faptul ce s-a falimentat DRUMURI $l PODURI. De
asemenea, consider ce nu existe o drategie la nivelul Consiliului Judetului Galati de
accesare a fondurilor europene, o strategie reale de dezvoltare a judelului Galali 9i
de atragere a acestor fonduri europene. Constat ce anul trecut 9i astdzi s-a aprobat
fera votul consilierilor PDL sA ddm ince 7 miliarde la o agentie, o fundatie, de altfel; o
agenlie care se ocupa cu dezvoltarea regionald pe cele gase judele, in care Consiliul
Judelului Galali de aproximativ 7 miliarde. De asemenea, constat ca in mandatul
nostru nu ne-am legat numele de niciun proiect consistent de dezYoltare a acestui
judet gi cred ce nici in perioada urmetoare, la modul in care se deruleaza lucrurile, nu
o vom face. Poate cd n-ar trebui sa vorbesc acum, dar faptul ce s-a falimentat
DRUMURI $l PODURI, faptul ce mai sunt nigte societdti subordonate Consiliului
Judelului Galati cam in aceea$i situatie, fere se nominalizez incd la acest moment,
pentru ca a9a am stabilit cu cei care sunt gi intr-o anumita comisie, cred cd ne face
sa avem serioase dubii cu privire la dezvoltarea reale a iudelului Galali 9i la modul in
care se elaboreaza o strategie la niveljudelean pentru lmbunetalirea nivelului de trai
gi, in acelagi timp, pentru o dezvoltare reale a acestui judet. Consider ci trebuie se
facem ce considerali dumneavoastrd de cuviinta pentru o elaborare foarte clare 9i
foarte urgentd a unei stralegii de dezvoltare a acestui judet, si trasam nigte linii
directoare Si se ne Inem pentru mecar perioada urmetoare, pentru cd aveti
aproximativ 25 de angajati la Direclia Dezvoltare Regionale; gtiu capacitatea
acestora, sunt oameni competenli, oameni care pot sa aduce un plus valoare, dar
faptul ce nu li se de o anumita direclie 9i faptul cd nu existe o stategie reala in ce
mod am putea sd abordam aceste probleme cred ca ne face pe viitor se nu facem
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numele de re ri, iar faptul cn DRUMURI $l PODURI la acest moment se afle in
faliment Si mai \.rrmeazi 9i alte lucruri, cred ca este un lucru foarte grav, mai ales cd

in aceste soci s-au pompat bani publici, bani care au fost acoperiti intr-un fel sau

altul de cetre e)bcutiv. Eu cred ca din acest moment ar trebui se Iim foarte aplecali
pentru atrag -de fonduri europene, sa stabilim o strategie, impreuna cu Direclia

Dezvoltare gi sa ne $nem de accesarea acestor fonduri europene pentru

lQi din mandat gi nu putem spune cA am facut ceva notabil.t, ,,u yure", rPu,,e eg (

zero pentru executivul Consiliului Judelean gi, in acelagi
aut

PRE9EDINTE,

in prezenta alitatea gedinlei.

SEcRETARUL JUOETULUI,

mare lucru. Eu nu vreau se imi leg numele meu de falimente 9i vreau sa imi leg

Nicolae brovici-Bacalba9a Paul P
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u o dezvoltare reali a judetului Galati,
tetirea nivelului de trai. VA multumesc.,,
n ce privegte Directia de Dezvoltare

in fata unei perioade de epuizare a r"":",J;l3:-:fl3,1ff:'H:ni"';#"i";l?il
calificare de personal, ceea ce nu cred ca ar aduce mari beneficii, nu pentru lucreri
edilitare, din pecate, urmeazd noua sesiune de finantare in care incercdm in ceea
ce privegte faptul cd s-au votat 7 miliarde, deci aceaste contributie, e o contrjbutie pe
care o dau absolut toate judetele din tare )ebaza unei legi, chit'ce aceastd structurd
este un.ONG, dar aga funcfioneaza Romania la ora actuald. In ceea ce privegte ce
n-ali votat, a fost strict problema dumneavoastrd. Eu m_am abtinul se comentez
greva dumneavoashd japoneze gi am facut o glumd ca sd acopdr de fapt o crase
necunoagtere, un deficit cultural al consilierilor de la pDL, penhu ca greva japonezd
nu inse-amnd se taci ca pegtele japonez, ci este de fapt o activitatJ sporiia 9i mai
eficiente in indeplinirea sarcinilor, atrdgand in felul dsia atentia. Deci ce ati fScut
dumneavoastra nu este grevd japonez5. Acuma e drept ca pentru a fi cons;lie; ;;
trebuie sA ai niciun fel de studii, eu, de exemplu, puteam se fiu presedinte de consiliu
cu zero clase, asa incat nu conteazii dac6 [i-ai terminat studiile la s;ral, dacd nu le_ai
terminat, dace ai mdsluit, dacd ai avut falimente in trecut, iar in ce privegte aceaste
tara, din punctul meu de vedere ea a fost falimentata de tovaregul' Boc'9i de toata
gagca lui, dar asta e un punct de vedere personar care nu are niciln fer de rerevanE.
A9a cred eu."

Cu acestea incheie gedinta gi multumegte.

. Prezentul proces-verbal, fara gterseturi sau adeuqiri. contine 17(laptesprezece) pagini gi a fost prezentai in gedinta ordinari 
" 

ion.irirfri jra"trrri
Garat drn data de 29 aprilie 20i4.

PRE9EDINTE

Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

SECRETARUL JUDETULUI

realitatea gedin!ei.

SEcRETARUL JUDETULUT,


