
ROMA IA

PROCES - VERBAL
al Sedintei ordinare a Consiliului Judetului Galati

din 24 septembrie 2015

_ $edinla ordinard a consiliului Judelului Galali a fost convocatd prin Dispozitia
Pregedintelui consiliului Judelului Galali nr. 604 din 1B septembrie 201 5 9i a fost
publicatd in ziarul ,,Via!a libera" din 19-20 septembrie 2015 9i in ziarul ,,Realititea" din
21 septembrie 2015 gi afigate la sediu, avAnd urmdtorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea Actului Aditional nr. 1 la ?ntre Consiliul
Judetului Galali, Dqe_clq Generald de tectia Copiiului
9alati 9i Funda{ia SERA Rom6nia, in ua'case be tip
familial;

2. Modificarea statului de funclii al Ca

3. Aprobarea Regulamentului de orga
Judetean de Administrare a Domehi

4. Aprobarea pldtii, din bugetul local
al Asocialiei Regiunilor Europene

lnifiator: NicolaeDobroviciBacalbaga
5. Aprobarea plalii, din bugetul local al Judelului Galali, a contribuliei de membru

al Adundrii Regiunilor Europei, pentru anul 201 5;
lniliator: NicolaeDobrovici Bacalbaga

6. Aprobarea plStii, din bugetul local al Judetului Galali, a contribuliei de membru
al conferinlei Regiunilor periferice Maritime ale Europei (cRpM), pentru anul
2015;

lniliator: Nicolae Dobrovici Bacatbaga
7. Aprobarea pl5lii, din bugetul local al Jude{ului Galali, a contribuliei de membru

al Asocialiei de cooperare Transfrc ntalierd ,,Euroregiunea Dundrea de Jos,,,
pentru anul 2015;

I
B. Aprobarea pldtii, din bugetul local a

al Fundaliei Medicale Uhiversitare ,,

I
9. Aprobarea caietului de obiective pen

pentru Biblioteca ,,V. A. Urechia,,
februarie 2019;

l0.Aprobarea caietutui oe oorective perl['j'::::rJ [i|;::,pentru Muzeul de lstorie,,paul pdltdnea,, Galali p e 2016 _februarie 2019;
lniliator: NicolaeDobroviciBacalbaga

realitatea Sedin!ei.
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l l.Aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecle de management
pentru Muzeul de Artd Yizuald Galali pentru perioada martie 2016 - februarie
2019i

lnifiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
l2.Aprobarea componenlei nominale a comisiei de evaluare 9i a comisiei de

solulionare a contestatiilor pentru evaluarea finald a managerului Bibliotecii ,,V.

A. Urechia" Galati, institulie publicd de culturd aflatd in subordinea Consiliului
Judelului Galali;

lnifiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
l3.Aprobarea componentei nominale a comisiei de evaluare 9i a comisiei de

solutionare a contestatiilor pentru evaluarea finald a managerului Muzeului de

lstorie,,Paul Pdltdnea" Galati, institutie publicd de culturd aflatd in subordinea
Consiliului Judelului Galali ;

lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
l4.Aprobarea componentei nominale a comisiei de evaluare 9i a comisiei de

solutionare a contestaliilor pentru evaluarea final5 a managerului Muzeului de

Artd Vizuald Galati, institu{ie publicd de culturd aflatd in subordinea consiliului
Judelului Galali:

lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
1 5. Rapoarte, informdri, intrebdri, interpeldri, diverse.
Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: costel Fotea - administrator public

al consiliului Judelului Galali; carmen chimoagd - director executiv, Direclia

economie gi finan{e; Laura Anghelutd - director executiv, Direclia de de_zvoltare

regionald; eonstaniin cristea - director executiv, Direclia patrimoniu; Florin Grigore -

9eT serviciu, Serviciul audit public intern; lonel Coca - 9ef serviciu, Serviciul de

management al resurselor umane, sdndtate 9i securitate in munc6 9i asigurarea

calitdlii; Daniela Tecutd - consilier superior, Com

Au participat ca'invitati: Dorin Otrocol - p llie Zanfir -

*rnag"r, Biblioteca "V. A. tjrechia" Galati; Dan r, Muzeul de

Artd Vizuald Galali; Cristian Dragog Cilddraru - manager, Muzeul de lstorie "Paul

Pdltdnea" Galali; Floricel Maricel Dima - director executiv, camera Agricold a

Judetului Galali; Stela Modiga - director, Unitatea Medico-sociald Gdnegti; Aurora

VArg6lici - director, Trezoreria Judelului Galali.
De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmdtoarele institulii de

prese: reprezentant de la s.c. MAJOR GALA MEDIA s.R.L. Galati; ziarul ,Viala

iiberd"; ziarul ,,lMPARI1AL"; ziarul ,,MONITORUL-DE GALATI"; TV Galali; VOX TV
gSroUl-PlCSrdjIE d6 cuv6ntul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face

apelu-l nominal in vederea stabilirii prezen,tei la gedin!5'

Domnul Pusca$ Paul face apelul nominal'
cd dintr-un numdr de 33 consilieri judeleni in

Galali sunt prezenti 31 consilieri judeleni

etului, deci gedinla poate incepe, fiind

sfSgurarea acesteia.

realitatea gedinlei.
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Au lipsit urmetorii consilieri judeteni: Dima Gheorghe 9i Zaharia Eugen.
A sosit in sali, dupe votarea procesului - verbal, domnul consilier

judelean Dima Gheorghe.
A pirisit sala, inainte de votarea punctului 3 de pe ordinea de zi, domnul

consilier judetean Butunoi Adrian . Liviu.
A pirisit sala, inainte de votarea punctului 12 de pe ordinea de zi, domnul

consilier judetean Potec Nicolae Petrigor.
De asemenea, este salutat6 prezenta la gedinla a domnului prefect al judetului

Galali.
Domnul Presedinte informeazd cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de

organizare gi Functionare al consiliului Judelului Galali, a fost prezentat la mapd
procersul-vs15rl al gedinlei ordinare a consiliului Judelului Galali din 27 august 201s.

ln continuare, intreabd dacd sunt observatii in legdturd cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbali
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru,,.
Domnul consilier judetean Dima Gheorghe a sosit in sali.
Domnul Presedinte, in calitate de iniliator, retrage de pe ordinea de zi proiectul

de hotdr6re privind Aprobarea componentei nominale a comisiei de evaluare gi a
comisiei de solulionare a contestaliilor pentru evaluarea finald a managerului
Muzeului de lstorie ,,Paul Pdltdnea" Galali, institulie publicd de cultura aflitd in
subordinea Consiliului Judelului Gala!i.

De asemenea, retrage de pe ordinea de zi, motivat de lipsa avizului comisiei de
specialitate nr. 4, comisie de resort, urmetoarele proiecte de hotir6ri:) Aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de

management pentru Biblioteca ,,V. A. Urechia,' Galali pentru perioada
martie 2016 - februarie 2019;

) Aprobarea caietului de obiective pentru concursul de
management pentru Muzeul de lstorie ,,paul pdltdnea,,
perioada martie 2016 - februarie 2019;

) Aprobarea caietului de obiective pentru
management pentru Muzeul de Arta VizualE
20'16 - februarie 2019.

proiecte de
Galali pentru

concursul de proiecte de
Galali pentru perioada martie

zi cu proiectul de
special gi special

Totodatd, solicitd completarea ordinii de zi cu urmdtoarele proiecte de hotdr6ri:) Aprobarea. relerei g^corare penku invdldmdntur speciar gi speciar integrat
pentru anul gcolar 2015 - 2016;

) Rectificarea bugetului local al Jude{ului Galali pe anul 2015;F Repartizarea pe unitdli administrativ-teritorial'e a sumelor defalcate din TVA
pentru drumuri in vederea finanldrii chertuieliror privind drumurile judelene

^ 9i comunale pe anul 2015.

.ln.continuare, faF- precizarea ci proiectele de hotdr6ri au avizele comisiilor despecialitate.

realitatea gedintei.
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Se aprohd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru"'
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de

hotdrAre privind <Rectificarea bugetului local al Judelului Galali pe anul 2015>.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de

hotdr6re privind < Repa rtizarea pe unitdli administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din TVA pentru drumuri in vederea finanldrii cheltuielilor privind drumurile judelene 9i
comunale pe anul 2015). lntreabd cine este pentru".

Domnul Grosu Constantin, adres6ndu-se domnului Pregedinte, doreSte sd ii fie
dat voie sd igi exprime un punct de vedere.

Domnul Presedinte ii transmite se agtepte sd se voteze gi, dupd aceea, poate

sd spund un punct de vedere. Supune la vot.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Pregedinte, in acest moment, intreabd dacd sunt alte observalii cu

privire la ordinea de zi, cum a fost transmisd la mape 9i publicatd in presa localS. Dd

cuv6ntul domnului consilier judelean.
Domnul Grosu Constantin ii mulfumegte domnului Pregedinte. Spune: ,,Vreau

sd am cAteva obiecliuni legate de comisia prin care dumneavoastrd ali dispus sd
facd evaluarea sau mai bine spus vizualizarea drumurilor comunale, viabilitatea
drumurilor comunale. $i, din acest punct de vedere, vreau si vd spun cd la comisia
in care fac parte gi eu, comisia 3, nu ni s-a prezentat niciun raport de activitate al

acestei comisii, niciun membru din comisia noastrd nu a fdcut parte din aceastd
comisie de evaluare, gi, consider cd, este pozilia mea personale, consider cd sumele

sunt date dupd ochi. Vd mullumesc cd m-ali ascultat."
Domnul Pre$edinte ii comunicd domnului consilier c5 are dreptul sd aibd orice

pdrere. Precizeazd cd.. comisia a fost tehnicd, strict tehnice, in cadrul Serviciului de

drumuri. intreabd dacd sunt alte observalii'
in continuare, supune la vot ordinea de zi in intregime:

1. Aprobarea Actllui Aditional nr. 1 la Qolverltia^de asociere intre Consiliul
Judetului Galati. Directia Generald de Asistentd Social5 $i Protectia Copilului
eitaii si Fundatia SERTA RomAnia, in vederea construirii 9i amenaj6rii a doud
case de tiP familial;

lni[iator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
2. Modificarea statului de functii al Camerei Agricole a Judetului Galati;

lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
3. Aorobarea Reoulamentului de organizare qi functionare al serviciului Public- i|IO"i"in Ue Administrare a Domeniului Public ai Privat al Judelului Galali;

4. Aprobarea pt.tii, din busetut local "r'ffi'rr, Jjf-.''T 3"',ffSIl"J.'.^::liffBi
;iffi;E1i"f nb6iunitorEuropene de Frontierd (3FBF)'g",lrr r.nYl3-0]_1,'-__-

lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga

5. Aprobarea pldlii, din bugetul local al Judetului Galali, a contribuliei de membru

at Aduqdrii Regiunilor Europei, pentru anul 2015;
lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga

exprimA realitatea gedintei.
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6. Aprobarea plalii, din bugetul local al Judetului Galati, a contribu{iei de membru
al Conferintei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul
2015:

lnitiator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
7. Aprobarea pl5!ii, din bugetul local al Judelului Galali, a contributiei de membru

al Asocia{iei de Cooperare Transfrontalierd ,,Euroregiunea Dundrea de Jos,,,
pentru anul 201 5;

lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
B. Aproba.rea pldtii, din bugetul local al Ju'detului Galati, a contributiei de memliru

al Fundaliei Medicale Universitare ,,Dundrea de Jos" Galali, peniru anul 2015;
lnitiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga

9. Aprobarea retelei gcolare pentru invdtdm6ntul special 9i special integrat
pentru anul gcolar 2015 - 2016;

lnitiatori: MarianVicleanu,
Magdalena Gaiu,
Viorica Sandu,
Gheorghe Dima

l0.Rectificarea bugetului local al Judetului Galati pe anul 2015;
lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga

11. Repartizarea pe uniteti administrativteritoriale a sumelor defalcate din TVA
pentru drumuri in vederea finantdrii cheltuielilor privind drumurile judelene gi
comunale pe anul 2015;

lnitiatori: Cornel Hamza,
Marian Vicleanu

l2.Aprobarea componentei nominale a comisiei de evaluare 9i a comisiei de
solulionare a contestaliilor pentru evaluarea finald a managerului Bibliotecii ,,V.
A. Urechia" Galali, institu{ie publici de culturd aflatd in subordinea consiliului
Judelului Gala!i;

lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
1 3. Aprobarea componentei nominale a comisiei de evaluare gi a comisiei de

solulionare a contestaliilor pentru evaluarea finald a managerului Muzeului de
Artd Vizuald Galati, institulie publicd de culturd aflatd in subordinea consiliului
Judelului Galali;

1 4. Ra poa rte, i nfo rmd ri, intre bs ri,, 
","rolLl.i:::J"oNico 

lae Dob rovi ci Bacal basa

Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru,,.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:

tip familial

Domnul Presedinte i
hotdrdre sau la documentalia fundamentare.

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
dac6 sunt observalii cu privire la proiectul ie

realitatea gedin!ei.
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Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funclii al Camerei Agricole a Judefului Galali

Initiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de

hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotir6re in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul consilier judelean Butunoi Adrian - Liviu a pirisit sala.

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarca Regulamentului de organizare gi funclionare al Seruiciului Public
Judelean de Administrare a Domeniului Public gi Privat al Judelului Galali

lnitiator: Nic,olae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte informeazd cd la acest proiect de hotar6re existe un

amendament formulat de domnul Vicepregedinte Cornel Hamza 9i, in continuare, il
roagd sd prezinte amendamentul.

Domnul Cornel Hamza a prezentat urmdtorul:
(AMENDAMENT

la proiectul de hotir6re a Consiliului Judelului Galali privind aprobarea
Regulamentului de organizare 9i funclionare al Serviciului Public Judelean

de Administrare a Domeniului Public ai Privat al Judelului Galali
(inregistrat la Consiliul Judelului Galali cu nr.7222123.09.2015)

Fald de forma ini{iali a Anexei la proiectul de hotdrdre, se impune completarea
acestuia

Pentru aceste motive, formulez urmdtorul

AMENDAMENT:

Regulamentul de organizare gi funclionare al Serviciului Public Judelean de

Adminis[rare a Domeniului Public ai Privat al Judetului Galali se completeazd dupd

cum urmeazd:
La art. 10 alin. (1), dupd punctul 34 se introduce un nou punct (35), care va

avea urmStorul cuprins: "AsigurS functionarea, paza 9i menlinerea integritSlii

infrastructurii gi bunurilor rezultate prin proiectul "Conservarea biodiversitdlii in

Pddurea GArboavele, judelul Galati" realizat de Consiliul Judelului Galali"'

La arl. 28, dupd punctul 40 se introduce un nou punct (41)' care va avea

urmetorul cuprins: "Asigurd funclionarea, paza 9i menlinerea integritelii infrastructurii

9i bunurilor rezultatJ prin proiectul "Conservarea biodiversitdlii in Pddurea

6arboavele, judelul Galali" realizat de Consiliul Judelului Galali"'
: Vicepregedinte, Cornel Hamza>.
)rnel Hamza precizeazd cd acesta este amendamentul'

Iilllg anunla cd in calitate de iniliator accepte amend-amentul' ln

-dacd 
sunt'alte observatii cu priviie la proiectul de hotdr6re sau lacontinuare,

exprimi realitatea Sedinlei.
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Supune la vot proiectul de hotdr6re cu amendament.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru,,.

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarca pldlii, din bugetul local al Judelului Galali, a contrihuliei de membru

al Asocialiei Regiunilor Europene de Frontierd (AEBR), pentru anul 2O1S
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabd dac5 sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotir6re in forma prezentate.
Se aprobd cu 31 voturi ,,pentru", O voturi ,,impotrivd,, gi o ,,abtinere,,

(Hapeci Daniela - Simona).
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:

Aprobarea pldlii, din bugetul local al Judelului Gala(i, a contribugiei de membru
al Adundrii Regiunilor Europei, pentru anul Z01S

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacatbaga
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de

hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentatd.
Se aprobd cu 31 voturi ,,pentru,,, 0 voturi ,,impotrivd,, gi o ,,abtinere',

(Hapeci Daniela - Simona).
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:

Aprobarea pldlii, din bugetul local al Judelului Galali, a contribuliei de membru
al conferinlei Regiunilor Periferice Mariime ate Eitopei (cRprfi, pentri inut

2015

po m n u r p res ed i nte int rea b6 o 
" ". " 

r'il'tltt#f "::" ;i?'"T;i"?::,'r1"::
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd.
Se aprobd cu 31 voturi ,,pentru,,, 0 voturi ,,impotrivd,, gi o ,,ablinere,,

(Hapeci Daniela - Simona).
Se trece la punctut 7 din ordinea de zi:

Aprolareg nlilii, din bugetul local al Judelului Gatali, a contribuliei de membru
al Asocia,tiei de cooperarc Transfrcntalierd ,,Euroigiunea Duiirea de Josu,

pentru anul 2O7S

. . pomnur presedinte intreab. 0"", .r';l't1t;'J,.,:ft :";il'""'#;ffi:,'r1"::
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectur de hotdr6re in forma prezentati.
Se aprobd cu 31 voturi ,,pentru,', 0 voturi ,,impotrivd,; 

'gi-i- ,,iilir"r."(Hapeci Daniela - Simona).
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:

Aprobarea pldlii, din bugetul local al Jude.tului Gatali, a contribuliei de membrutiate UViuersitarc ,,Dunirea ae.toi; eaia.ti,;;;; anut 2015
lnitiator: Nicolae Dobrovici.Bacatbaga

realitatea Sedintei.
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Domnul Presedinte Intreabd daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrdre sau la documentalia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentata.
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru", I voturi ,,impotrivd" (lon $tefan, lon

Dumitru, Cdluean Anghel Costel, Grosu Constantin, Cristovici Viorel, Stflngd
George Cdtdlin, Gaiu Magdalena, Ursu Nicugor 9i Bogdan Tania - luliana) 9i 4
,,abtineri" (Hapeci Daniela - Simona, Potec Nicolae Petrigor, Zamfir Aurel 9i
luicu Emil).

Domnul Tuicu Emil doregte sd facd o precizare, dacd se poate.
Domnul Presedinte ii dd cuv6ntul domnului consilier judelean.
Domnul Tuicu Emil comunicS: ,Aga cum avem deschidere pentru fundaliile

umanitare 9i pentru asocialiile caritabile, ag dori sd avem aceeagi deschidere $i cdtre
fundatiile cu profil cultural gi pentru fundaliile sportive. Din acest motiv m-am ablinut
pentru cd, de c6nd sunt consilier judelean, foarte puline acliuni au fost pentru
sprijinirea asocialiilor culturale gi sportive. lntr-adevdr, pentru cele medicale 9i cele
umanitare suntem corespunzetori, dincolo suntem deficitari."

Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea relelei gcolare pentru invdldmdntul special gi sp*ial integrat pentru

anul Scolar 2015 - 2016
lniliatori: Marian Vicleanu,

Magdalena Gaiu,
Viorica Sandu,
Gheorghe Dima

Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentati.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru"-

Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului lor,al al Judelului Galali pe anul 2015

lniliator: Nicolae Dobrovici'Bacalbaga
Domnul Pregedinte intreabS dacS sunt observatii cu privire la proiectul de

hotdrAre sau la documentatia de fundamentare. Fiind vorba de... [n continuare, ii dd

cuv6ntul domnului consilier judelean Ciluean Anghel Costel'
Domnul cdluean Anohel costel, adresandu-se domnului Pregedinte, _l-ar ruga

sa ii respecternai rnult pe toti consilierii judeleni 9i o sd ii explice 9i de ce. spune c5

s-a uitat astazi, c6nd a ajuns la consiliu la gedinta de comisie, 9i a vdzut un material

stufos, de vreo gaizeci d-e pagini, pe care ar fi trebuit s6 il studieze 9i s5 igi dea cu

pdrerea vizavi de el. A privit..-a verificat 9i e-mail-ul 9i a vdzut cd, intr-adev6r, ieri, la

ora 15:46, a primit un e-mail cu rectificarea bugetului. in continuare, afirme: ,,Cu alte

cuvinte, dumneavoastrd, atunci c6nd ali fixat gedinla de consiliu Judelean, nu gtiali

dac5 veti ave6 proiectul de hotdr6re, istdzi, pe masd Vd rog respectuos se tineli

"""i0"1. 
sa lV'eti cont de observalia mea 9i in gedinlele viitoare. gi cu.celelalte

ii"il"t". e, tdn\ier ca acest proiecivizavi de... dumneavoastrd v-ali purtat la migto

realitatea gedinlei.
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cu noi - acesta este termenul - ni l-ati oferit sub nas gi sd ne ddm cu pdrerea despre
el."

Domnul Presedinte o roagd pe doamna Chirnoagd sd emitd un punct de vedere
privind afirmatia domnului consilier apropo de ,,la migto".

Doamna Chirnoaod Carmen, adres6ndu-se domnilor consilieri, doregte si le
aduce la cunogtinte faptul cd proiectul de hotdr6re privind rectificarea bugetard a avut
ca prim obiectiv 9i ca urgentd majord proiectul care urmeazd a fi derulat in
parteneriat cu Academia de $tiinte Medicale, respectiv achizilionarea unui angiograf.
spune cd in vederea amplasdrii acestui angiograf s-a impus necesitatea urgentaiii 9i
introducerii ca prioritate pe lista de investitii a acestui obiectiv. in continuare, afirmd:
,,lar timpul relativ scurt care l-am avut la diipozilie pentru a rezolvatoate operaliunile
care necesite introducerea pe lista de investitii, probabil cd ne-au condus la ideea cd
nu am depus in termenul de a anunta ordinea de zi, n-am impus acest proiect de
hotdrdre. Dar, proiectul de hotdr6re privind rectificarea bugetard, pe l6ngd acest
obiectiv major care l-am avut in vedere, am avut gi c6teva virdri de credite intre
capitolele clasificaliei bugetare gi lucrurile acestea trebuiau fdcute intr-un timp gi
intr-un ritm extraordinar de urgent. Datoritd faptului ci Direclia economie gi finante
figureazd cu un numEr redus de personal, vreau si vd spun cd sunt disponibile cinci
posturi, eu sunt fdrd un oarecare sprijin din partea celorlalti colegi pentru cd, colegele
mele au fost 9i in concediile de odihnd, a trebuit sd md incadrez in timpul relativ scurt
pentru a introduce acest proiect de hotdr5re. Am fdcut toate demersurile pentru a nu
pierde termenul gi pentru a putea_consiliul Judelean 9i, respectiv, Spitalul Judelean
sd achizitioneze acest angiograf. Dacd am fi tergiversat mai mult, probabil cd nu am
fi avut posibilitatea sd ne incadrdm in termenul prevdzut de contractul de finantare gi
am fi fost in situalia de a pierde finantarea gi aparatura respectivd. Aceastd situatie
este intratd la Consiliul Judelului in 14 septembrie.,,

pOlUUJ-PrcSeOLlte ii dd cuv6ntul domnului consilier judelean.
Domnul cdluean Anqhel costel sustine: ,,se vede clar cd existd o colaborare

proaste intre aparatul d umneavoastre gi d umneavoastri.',
Doamna Chirnoaqd Carmen spune: Nu.

. Domnul cdluean Anohel coster intervine: ,,Ba da sau acesta este punctul meu
de vedere."

Domnul Cdluean Anohel Costel se adreseazd domnului
cuv6ntul.

exprimA realitatea gedin!ei.

Pregedinte pentru a lua

Z\=(}27"'EE'
SECRETARUL JUDETULUI,

Doamne thirnoaoe C afirmd cd lipsa_i de personal...
Domnul cdluean Anqher coster continud: ,,Am sd intreb: s-a grdbit domnur

24, avAnd in vedere ci toate gedinlele
at dumneavoastrd mai incet, av6nd in

en!ionat?"
. Deci, deocamdatd, noi am reugit sd
on Si ceva de euro: sunt nalru 2samAna.

isl"_g.iil: ii !1* sisur2l.a ro.t o r,pl! 
tJ.!ill#i,"3;'J;|[TH::fT:::;

flilit!3.r*T::ll""tr$lllge investisalie sd ajunsd ta Gatali. silii"a * 
"irt"tfoarte mutli se ne pyft dt'dici. ca sd-ajunsd t; ;:ar;;';";qii!# ;;JL*
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noastri; practic, a fost o luptd de zi cu zi. Acest angiograf presupune... care se obline
prin... ca sculd de cercetare, fiind, de fapt, o sculd de tratat gi de investigat; numai

cele patru, de care vorbesc, permit 9i investigalii in chirurgia oncologice 9i in
cardiologie. Pentru aceasta, a trebuit sd amenajdm un spaliu, in condilii speciale,
pentru cd este vorba de un echipament radiologic, este o structurd care... unicS pe

Rom6nia - CNCAN-u| - care avizeazd loale condiliile funcliondrii unui aparat
radiologic. Au venit respectivii in inspectie la Spitalul din Galali, au vdzut incdperile
care le-am propus, au impus condilii. Deci, nimeni n-a fost cu rea intenlie si
desconsidere nigte colegi consilieri. Pur 9i simplu ne-am zbdtut sd oblinem, pentru

Galali, aceastd sculd. Eu incd sunt uluit cd am reusit 9i am fost ajutali de oameni, de
gdlSleni care..- me rog, nu o sd ii citez, dar care gi-au fdcut datoria, oameni 9i din
Parlament gi. . . Ei, aceaste $edinld a fost pusd pentru momentul in care reugim sd

oblinem aprobdrile de la CNCAN ca sd avem banii sd facem, in maximd urgentd,
respectivele inciperi - pentru cd altfel incercau sd ne deturneze aparatul pentru ce
nu avem condilii de instalare. Deci, aceasta este explicalia."

in continuare, supune la vot art. 1 din proiectul de hotdr6re.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotdrAre.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotdrdre.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentnt"'
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotdr6re.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".
Supune la vot art. 5 din proiectul de hotdrAre.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".
Supune la vot art.6 din proiectul de hotdr6re.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".
Supune la vot proiectul de hotirAre in intreoime.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentrlt".

Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:

Repartizarea pe unitdtj administntiv-terttoriale a sumelor defalcate din TVA

pentru drumuri in vederea finanldrii cheltuielilor privind drumurile iudelene 9i
comunale Pe anul 2015

Iniliatori: Comel Hamza,
Marian Vicleanu

Domnul Pregedinte informeaza cd la acest proiect de hotdrdre existe un

amenEafient g-Ioage pe doamna consilier judetean Sandu Viorica sd il prezinte.

a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT

I de hotirire privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe

adiu g ati pentru f i nan(area d rum uri lo r ju-d-etpn^e^9i 
^comu 

nale

registrlt la ionsiliul Judetului Galati cu nr.7236124'09'2015)

realitatea Sedintei.

SECRETARUL JUDETULUI'

l,)tr"'
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Se va suplimenta suma alocatd comunei Balabanegti cu 1S mii lei prin
redistribuirea de la urmdtoarele comune:

- mii lei
Nr. crt. Denumirea unititii administrativ-teritoriale lnfluen[e

1 Costache Negri E

2 Jordgti -5
2 Umbrdregti

TOTAL -15

realitatea gedinlei.

Semneazi: Consilier judelean, Sandu Viorica>.
Doamna Sandu Viorica precizeazd ce acest amendament conste in

suplimentarea sumei alocate comunei Belebenegti cu 15 mii de lei, intruc6t avea
prevdzut doar 3,2 mii lei prin luarea a cate 5 mii lei de la comunele: costache Negri,
Jordgti gi Umbrdregti. Multumegte.

Domnul Presedinte roagd iniliatorii sd precizeze dacd acceptd amendamentul.
Domnul Hamza Cornel anuntd ci acceptd.
Domnul Vicleanu Marian anunla ce accepte.
Domnul Presedinte intreabd daci sunt alte observatii cu privire la proiectul de

hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Domnul StAnod Georqe Cdtdlin, adres6ndu-se domnului pregedinte, spune cd

dorea sd il intrebe 9i d6nsul ceva. spune: ,,La gedinla ce a avut loc luna trecutd, am
discutat despre... de fapt am votat sumele repartizate pentru drumurile judetene
urm6nd ca, la o gedin{d viitoare, si avem o anexd privind repartizarea sumeloi. pe
drumurile judelene. Momentan, nu am vdzut nicio anexd pe gedinla de astdzi.,,

Domnul Hamza cornel ii precizeazd cd o sd o aibd la gedinla urmdtoare, dacd
nu, m6ine. Dacd doregte, o sd i-o dea.

Domnul St6nod Georoe cdtdrin continud: ,,intrebarea mea este urmdtoarea:
dacd incd nu avem anexa,.c6nd vom demara toate procedurile pentru ca acegti bani
sd fie cheltuili anul acesta?"

loruul-leozaeonet i nfo rmeazd cd s u nt dema rate proced u ri I e.
Domnul St6nq5 Georqe Cdtdlin intervine: ,,Sunt demarate?"
Dqrnlul_Flqrnzalglngl conchide cd proiectarea este aproape gata.
Domnul Stanqd Georqe cdtdrin intervine: ,,Fdr6 ca noi si vedem anexa cum

sunt gi sa votdm impd(irea banilor."

. Domnul Hamza corner, concruzion6nd, ii transmite cd a spus m6ine, dac6dore gte; dacd nu, la gedinla urmdtoare..- 
' -

afirmd ci domnul pregedinte igi luase
angajamentul, la ultima gedinld, cd va tine cont...

^ . Domnul Hamza Cornel intervine: ,,A omis cineva gi ne cerem scuze. Vd rog
intelegere."

\.ir
ll-/<

L"7rt

SECRETARUL JUDETULUI,
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stricali 200 de metri, i s-au dat 3,2 mii lei 9i i se mai acordd 1,5. Spune: ,,Aici se
incalcd regula aceasta pe care ali aplicat-o celorlalte comune. De ce?"

Domnul Presedinte ii da cuvantul doamnei consilier judelean Viorica Sandu.
Doamna Sandu Viorica rdspunde: ,,Am apreciat cd un 3 mii de lei, la o lungime

de 1,2 kilometri, este nesemnificativ. Ori ii dddeam zero^ori, aga cum am propus, cate
5 mii de lei de la celelalte localitdli nu este mare lucru." ln continuare, spune cd aga a

apreciat gi aceasta este pozilia dumneaei 9i, ca urmare, a intocmit acest
amendament.

Doamna Boqdan Tania-luliana susline cd este incorect fa!5 de celelalte
comune. Cosmegtiul primegte...

Doamna Sandu Viorica
vreti si o luati matematic."

spune: ,,lncorect din punct de vedere matematic, dace

Doamna Boodan Tania-luliana
aceea ne-a gi precizat, la sfdrgit, cd

afirmd: ,,Pdi, Comisia matematic a gi lucrat; de
are 15 mii pe kilometru; mai bine nu ne spunea,

ca sd nu mai puteli sd intrali intr-o asemenea situalie delicatd, ag spune."
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotdr6re cu amendament.
Se aprobd cu 37 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i o ,,abtinere"

(Hapeci Daniela - Simona).
Domnul Presedinte anunld cd in contlnuarea ordinii de zi existd doud proiecte

de hotdrAri cu privire la persoanS, pentru a cdror aprobare este necesard procedura

de vot secret. Propune organizarea unei singure proceduri de vot secret. Supune la
vot.

Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte prezintd succint proiectele de hotdr6ri:

La punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea componenlei nominale a comisiei de evaluare 9i a comisiei de

solulionarc a contestatiitor pentru evaluarea finald a managerului Bibliotecii ,,V,
A. jrechia,, Galali, institulie publicd de cuftu75 aflatd in subordinea Consiliului

Judelului Galali
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabd dacS sunt observatii cu privire la proiectul de

hotdr6re sau la documentatia de fundamentare.
La punctul 13 din ordinea de zi:

Aprobarea componenlei nominale a comisiei de evaluare 9i a comisiei de

solilionare a coniestaliilor pentru evaluarca final-d a managerului Muzeului de

Artd Vizuald Galali, institulie publici de culturi aflatd in subordinea Consiliului

fili exprimi realitatea gedinlei.

er /i( / -^-

Q"J
SECRETARUL JUOETULUI,
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(AMENDAMENT

la proiectul de hoGr6re a Consiliului Judefului Galali privind aprobarea
componentei nominale a comisiei de evaluare 9i a comisiei de solutionare a

contestatiilor pentru evaluarea finali a managerului Muzeului de Artd
Vizuali Galafi, institulie publici de culturi aflatd in subordinea consiliului

Judelului Galati
(inregistrat la Consiliul Judelului Galati cu nr.7233/24.09.2015)

Fatd de forma iniliald a Art. 1 alin. (1) din proiectul de hotdr6re, se impune
corectarea acesteia

Pentru aceste motive, formulez urmitorul

AMENDAMENT:
Art. 1 alin. (1) din proiectul de hotdrare se corecteazd urmand a avea urmdtorul

cuprins:
,,Se stabilegte componenta nominald a comisiei de evaluare finald pentru

managementul Muzeului de Arta Vizuald Galali dupa cum urmeazd:
- Negoila cdtdlin - Director executiv - Directia Judeleand pentru culturd Galati.
- Buruiand Mariana - Consilier - Direclia Judetpana pentru iulturd Galati.
- Budescu Miticd - $ef serviciu (Ser iciul contencios gi probleme juridice) _

reprezentant al Consiliului Judelului Galati',
SemneazS: Pregedinte, Nicolae Dobrovici Bacalbaga>.
Domnul Pregedinte conchide cd, fiind vorba de o eroare materiald, in calitate de

iniliator accepte amendamentul. in continuare, intreabd dacd sunt alte observatii cu
privire la proiectul de hotdr6re sau la documentatia de fundamentare.

. Domnul Tuicu Emil, adresAndu-se domnului pregedinte, daci ii permite,
doregte sd ia cuv6ntul.

9omnUl Presedinte ii dd cuvdntul domnului consilier judetean.
D.omnul Tuicu Emil spune: ,,Din c6te observ eu, componenta comisiiror ra

Muzeul de Artd Vizuald - ali venit cu aceeagi propunere cu cea care'a fost respinsd
de consiliu - puteli sd-mi spuneli gi mie care sunt motivele? credeli cd, de data
aceasta, va avea mai mult succes probabil. Unu. Dar, intrebarea cea mai importanta
este: din cate vdd eu 9i din c6te gtiu, existd manageri la unitdlile din subordinea
consiliului Judelului care au contract de managemenipe trei ani gi manageri care au
contract de management pe cinci ani - de ce aceastd diferenlieref,,
. Domnul Presedinte ii rdspunde cd nu gtie $i, in continuare, ii spune cd o sd se

documenteze gi o sd ii rdspundd.

cd e legald, dar nu-i morald.

realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

. . Domnul Tuicu Emir susline cd nu, ii spune ddnsur sigur e. La centrur curturar ecinci ani, ceilalli au trei ani. intrebarea d6nsului era: de cJunul are cinci ani 9i ceitatli
au trei ani, pentru cd tot managerii nogtri sunt.

. 
Domnul Presedinte ii rdspunde cd o sd se documenteze 9i o sd ii... incontinuare, precizeazd faptur cd, consiriur a votat-o, deci este regatai ii iru*rii" .apentru a-i rdspunde mai exact trebuie sd se documentezc
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Doamna Boqdan Tania-luliana dore$te sd ia cuvAntul gi spune cd la Comisia
dumnealor, directorii instituliilor de culturd au fdcut...

Domnul Presedinte o roagd sd vorbeascd mai aproape de microfon.
Doamna Boqdan Tania-luliana continud: ,,Au fost un pic nedumerili de graba cu

care li se face evaluarea, pentru cd abia s-au implinit doi ani 9i jumdtate de mandat.

$i, inleleg cd aceasta este ultima evaluare inainte de, probabil, scoaterea sau
nescobterea posturilor la concurs in funclie de punctajul pe care il primesc la

evaluare. $i legislatia are scdderile ei in ceea ce priveqte calendarul evaludrii, dar
totugi cred cd ne-am grdbit pulin pentru cd intrS in evaluare abia doi ani 9i jumatate

de activitate 9i cred cd rdm6ne multe vreme neevaluatd, inc6t sd ne putem face o
pdrere corectd gi completd legatd de activitatea fiecirui
avem rezerve fa!6 de momentul respectiv."

manager in parte. Aga cd

Domnul Pregedinte, adres5ndu-se doamnei consilier, prccizeazd cE o sd

roage pe domnul Coca - conchide ci dAnsul a aplicat legea - sd ii rdspundd 9i

H;"te, ,"1rotu al Comiiiei de numdrare a.volulilor,alel:: !: i:I"i9i.9Y'1Y^:;;;;ilirl. ilr;ite s6 se facd propunere de inlocuire temporard pentru buna

J*tairi"i" a \ocedurii. Dd cuv6ntul domnului Vicepregedinte Hamza Cornel.

el il propune Pe domnul Grosu.
*rnp 

"a 
a fost propus d rmnul Grosu 9i roag6 sd se

voteze aceastd prolgnqe. Supune la vot.

exprime realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

spune care este legea.
Domnul Coca lonel comunicd: ,,Da. Ordonanla de Urgen!6 189 prevede

obligalia autoritdlii coordonatoare de a efectua evaluarea finald, de a o finaliza p6nd

cu 90 de zile inainte de expirarea contractelor de management; contractele expird la
sfArgitul lunii februarie, deci 90 de zile se implinesc la sf6rgitul lunii noiembrie. Pentru

ca se se poatd finaliza pana atunci evaluarea este necesar ca in aceastd gedinld -

este necesar ca sd se respecte calendarul - s6 se aprobe componenla comisiei,
intrucdt pAnd pe 15 octombrie este termenul de depunere a rapoartelor de activitate,

apoi, respect6nd toti pagii gi procedura evalu6rii, la sf6rqitul lunii noiembrie,

evaluarea finald ar fi gata. Ce se intampl5 cu perioada rdmasd pane la sf6rgitul

contractului gi care efectiv nu se poate evalua, n-ag gti sd vd spun - este o scdpare,

cum ali observat 9i dumneavoastre, a legislaliei. Dar, intrucat legea aga dispune, aga

este calendarul, nu putem sd ii addugdn ceva - noi, cel pulin - pentru a rezolva
aceastd problemd; este legea de a9a naturd."

Doamna Boqdan Tania-luliana intreabd: ,,$i cum rezolvdm problema faptului cd

n-am validat evaludrile Pe 2014?"
Domnul coca lonel ii rdspunde: ,,Evaluarea finald cuprinde tot intervalul de timp

pentru toau perioada de management. S-a spus la comisii cd evaluarea finald ar fi

media evaluirilor anuale - nu este aga, este o evaluare distincte a intregii perioade

de management."
Dorinul presedinte invitd la o scurtd pauzd, timp in care vor fi intocmite

buletinele de vot cire vorfi predate Comisiei de numdrare a voturilor'

in continuare, intruc6t la lucrdrile gedintei nu participe domnul Butunoi Adrian-

Liviu, care a pdresit gedinla, deci in condiliile acestea. roagd s5 fie scos de 
-pe

it
sd
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Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru',.
Domnul consilier judetean Potec Nicolae Petrigor a
Domnul Presedinte roagd Comisia de numirare a

atributiuni.
Pauzd.

pArdsit sala.
voturilor s5-9i intre in

Se reiau lucrdrile.

Domnul Presedinte roagd sd se facd apelul nominal, in vederea inm6ndrii
buletinelor de vot.

Domnul lstudor Giqel:
Bogdan Tania-luliana
Buruiani Daniela-Laura
Buruiani Natalila
Butunoi Adrian-Liviu - absent
Butunoiu Dorin
Buturci Octav
Ciluean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Cornel
Hapeci Daniela-Simona
Ion Dumitru
lstudor Gigel
Matei Remus
Munteanu Gabriela
Pintilie Carmen
Podaru Tinca
Potec Nicolae petrigor - absent
Sandu Mitici
Sandu Viorica
St6ngi George-Citilin
gerban lulian-Marian
gtefan lon
Juicu Emil
Ungureanu Citilin
Ursu Nicugor
Vicleanu
ZahariaE

realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Zamlir
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Se ia o pauzd pentru numararea voturilor.

Se reiau lucrdrile.

Doamna Sandu Viorica dd citire:
F Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind

<Aprobarea componentei nominale a comisiei de evaluare 9i a comisiei de
solufionare a contestaliilor pentru evaluarea finald a managerului Bibliotecii ,,V. A.

Ureihia,, Galali, institulie publicd de culturd aflatd in subordinea Consiliului Judelului
Galati>. 1 .Cvorumul necesar'. y2 + 1 din numdrul total al consilierilor judeleni orezenli
ta geOin1a, inclusiv Pregedintele Consiliului Judelului Galati = 16; 2.Nqmdrul
consilierilor iude,teni in funclie: 33 9l Pregedrn tele Consiliului Judelului Gala,ti = 34
3.Numdrul consilierilor iudeleni prezen,ti la gedinla gi Pregedintele Consiliului
Judelului Galati = 31'

(1) Stabilirea componentei nominale a comisiei de evaluare finali pentru
managementul Bibliotecii,,V.A. Urechia" Galali:

Numele 9i prenumele
candidatilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
impotrivS"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Dragog Neagu 20 11 3

Buruiand Mariana 19 12 ?

Budescu Miticd 17 14
.)

(2) Stabilirea comPonenlei
contestitiilor la evaluarea finald a
Galali:

nominale a comisiei de
managementului Bibliotecii

solutionare a
,,V.A.'Urechia"

CO re finatd pentru managementul Bibliotecii

,,V.A. ire urmetoaiea componenlA: Dragog Neagu,
Buruiand

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
pentru"

Voturi
impotrivd"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Mitrof Marius 18 12 1

Olteanu Mihaela 18 12 1
1

Dumitrescu Mdrioara 18 12 1
.)

Sandu Viorica, €t6ng6 George-Cdtdlin 9i Ungureanu Catalin'

D Cel d"o/ea: P-roces-verb-al privind consemnarea rezultatului votului

"".r"t 
piiiinJ n;tr6b;;"; componentei nominale a comisiei d" :Y:lY:i:.9; i::,Ti"l"]i" ."r,liilrirl" " d"t".ir1iir"i p"lli-evaruarea ITll ? T'ii9:::['^y:1":l1i ::ili d;i; c";t\l;iitqli" ;,!brF+* cutturd afla d in subordinea consiliului

gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,
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$l prege

consiliului Judelului Galati = 31. 
prezenti

(1) stabililea cornponenlei nominale a comisiei de evaluare finald pentru
managementul Muzeului de Arti Vizuali Galati:
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Numele 9i prenumele
candidatilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrivd"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Negoitd Cdtdlin 20 11 a
Buruiand Mariana 19 12
Budescu Miticd 17 14 3

(2) Stabilirea componentei
contestatiilor la evaluarea finali a
Galati:

nominale a comisiei de
managementului Muzeului

solutionare a
de Arti Vizuali

ntru managementul Muzeului de
a componenld: Negoild Cdtdlin,

finald a

componente: Mitrof Marius, olteanu urmdtoarea

semneazd, comisia de numdrare voturiror: Grosu constantin, rsiudor Giger,
Sandu Viorica, St6ngd George-Cdtdlin 9i Ungureanu Cdtdlin.

Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Rapoafte, informdri, intrcbdri, interpeliri, diverse

Domnul Presedinte ?ntreabd dacd sunt observalii cu privire ra informdrire saurapoartele ce au fost prezentate in mapd.
S-a luat act de Risp.unsur Direcliei Arhitect $ef nr. 65g8/08.09.2015 ra notaprivind organizarea rezolvdrii probremelor ridicate in gedinla ordinare a consiriurui

'tuo91y]1i.-Qa-t9li-din 27 ausust 201 s 9i de compretirr atb Direcliei nrr,ii""i g"rnr. 6588/15.09 .201s ra nota privind organizarea iezorvdrii probremero,ioic"ie ingedinla ordinard a Consiliului Judelului CLtali Oin 27 august 201S.

Numele 9i prenumele
candidatilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrivd"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Mitrof Marius 18 12 1

Olteanu Mihaela 18 12 1 3
Dumitrescu Mdrioara '19 11 1 3

realitatea gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

^-s^-g luat act de Rdspunsur Direcliei Rihitect gef -nr. 
6587/21.09.2015 ra nota

ll:,9?91 
d:l 

1] 99 ?0_1lply+d probtemete ridicate in gedinla ordinard a Consiiiurui
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Judelului Gala{i din 27.08
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$edinla din 24 sePtembrie 2015
Pag. nr. 18

s-a luat act de lnformarea domnului Nicolae Dobrovici Bacalbaga - Pregedintele

Consiiiului Judelului Galati nr. 6228t24.09.2015 privind observaliile formulate in

cadrul Comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Judetului Galali, privind proiectul de

Hotdr6re a Consiliului Judetului Galali privind aprobarea componenlei nominale a

comisiei de evaluare 9i a comisiei de solulionare a contestatiilor pentru evaluarea

finald a managerului Muzeului de lstorie,,Paul Pdltdnea" Galali, institulie publicd de

culturd aflatd in subordinea Consiliului Judelului Galali'
S-a luat act de Rdspunsul Direcliei economie gi finanle nr. 6587122.09.2015!a

nota privind organizarea rezolvSrii problemelor ridicate in gedinla ordinarS a

Consiliului Judel-ului Galati din data rmarea Direcliei

economie gi finanle nr.' 6174t11.0 itdlii societdlilor

comerciale la care ionsiliul Judelului Gal sau asociat'

Domnul Pregedinte, dat fiind cele pet colaborare 9i"'
Domnul Hamza Cornel intervine: ,,Sd auzim de bine"'

Dontnul Presedinte, suslindnd acelagi lucru, inchide gedin,ta'

Prezentul proces-verbal, fSrd gtersdturi sau addugiri, conline 18 (optsprezece)

pagini gi a fost prezentat in gedinla ordinard a consiliului Judetului Galali din data de

29 octombrie 2015.

PRE9EDINTE

N icolae Dobrovici'Bacalbaga

SECRETARUL JUDETULUI

gedin!ei.

Paul P

c-'

SECRETARUL JUDETULUI,


