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PROCES – VERBAL 
 

al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃului GalaŃi 
din 26 noiembrie 2015 

 
 

         ŞedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃului GalaŃi a fost convocată prin DispoziŃia 
Preşedintelui Consiliului JudeŃului GalaŃi nr. 678 din 20 noiembrie 2015 şi a fost 
publicată în ziarul „ViaŃa liberă” din 21 - 22 noiembrie 2015 şi în ziarul „Realitatea” din 
23 noiembrie 2015 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Ionel Petrea; 
IniŃiator: Comisia de validare 

2. Depunerea Jurământului; 
  

3. Eliberarea licenŃelor de traseu pentru servicii de transport rutier public 
judeŃean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de 
transport SC FRĂłIA ANDRONACHE DV SRL, pe traseele GalaŃi – Vânători 
(DN 26, km 8 – SC Asil SRL, SC Eva Clothing Factory SRL) şi Tg. Bujor - 
Vânători (SC Eva Clothing Factory SRL, sat Costi, Strada Prelungirea 
Foltanului nr. 73 A); 

IniŃiator: Cornel Hamza 
4. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
GEGI SRL, pe traseul Tecuci – Lieşti (SC SORSTE CLOTHING SRL); 

IniŃiator: Cornel Hamza 
5. Aprobarea Regulamentului privind controlul circulaŃiei autovehiculelor cu 

depăşiri de greutate/gabarit, constatarea contravenŃiilor şi aplicarea 
sancŃiunilor pentru nerespectarea prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată cu completările şi modificările ulterioare, în 
judeŃul GalaŃi; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
6. Atribuirea licenŃelor de traseu, pentru operatorul de transport SC Ştefu Ion 

SRL, pentru traseele GalaŃi – Scânteieşti – Fântânele (cod traseu 15) şi GalaŃi 
– Smârdan – Cişmele (cod traseu 19), cuprinse în Programul judeŃean de 
transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 
01.01.2014 – 30.06.2019;  

IniŃiator: Cornel Hamza 
7. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a cotizației către 

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” GalaŃi, pentru anul 2015; 
IniŃiator: Cornel Hamza 

8. Aprobarea unor contribuŃii financiare ale Consiliului JudeŃului GalaŃi către 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud Est; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
9. Modificarea statului de funcŃii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Centrului de 

protecŃie a victimelor traficului de persoane adulte din cadrul DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
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11. Aprobarea, în formă actualizată, a Statutului şi Actului Constitutiv ale  
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV“ GalaŃi; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
12. Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „Extindere instalaŃie 

de gaze naturale cu dotare centrală corp administrativ SecŃie exterioară boli 
cronice Iveşti”  jud. GalaŃi; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
13. Încetarea efectelor juridice ale art. 2 si art. 3 ale Hotărârii Consiliului JudeŃului 

GalaŃi nr. 25 din 26.02.2014 privind organizarea parcului auto al Consiliului 
JudeŃului GalaŃi şi stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar de 
carburanŃi pentru mijloacele de transport din dotare ca urmare a intrării in 
vigoare a Legii nr. 285/03.11.2015 pentru modificarea OrdonanŃei Guvernului 
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităŃile 
publice şi instituŃiile publice; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
14. Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Muzeului de 

Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de 
management nr. 1982/27.02.2013); 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
15. Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Muzeului de Artă 

Vizuală GalaŃi pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de management nr. 
1983/27.02.2013); 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
16. Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Bibliotecii  „V. A. 

Urechia” GalaŃi pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de management nr. 
1980/27.02.2013); 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
17. Aprobarea raportului final al evaluării managerului Centrului Cultural “Dunărea 

de Jos” GalaŃi, pentru anul 2014;  
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

18. Aprobarea raportului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de 
ŞtiinŃele Naturii “Răsvan AngheluŃă” GalaŃi, pentru anul 2014; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
19. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

       Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: Costel Fotea - administrator public 
al Consiliului JudeŃului GalaŃi; Rodica Sin - director executiv, DirecŃia economie şi 
finanŃe; Laura AngheluŃă - director executiv, DirecŃia de dezvoltare regională; 
Constantin Cristea - director executiv, DirecŃia patrimoniu; Florin Grigore - şef 
serviciu, Serviciul audit public intern; Ionel Coca - şef serviciu, Serviciul de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităŃii; Daniela TecuŃă - consilier superior, Compartimentul cancelarie.  
        Au participat ca invitaŃi: Carmen Ancău - şef serviciu, DirecŃia Generală 
Regională a FinanŃelor Publice GalaŃi; Petrea Ionel - propus pentru validare în funcŃia 
de consilier judeŃean; Ilie Zanfir - manager, Biblioteca “V. A. Urechia” GalaŃi; Mădălin 
IonuŃ Şerban - manager, Complexul Muzeal de ŞtiinŃele Naturii “Răzvan AngheluŃă” 
GalaŃi; Dan Basarab Nanu - manager, Muzeul de Artă Vizuală GalaŃi; Cristian Dragoş 
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Căldăraru - manager, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” GalaŃi; Floricel Maricel Dima 
- director executiv, Camera Agricolă a JudeŃului GalaŃi; Viorel Vali Sandu - director 
general, Serviciul Public JudeŃean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
GalaŃi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanŃi de la următoarele instituŃii de 
presă: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. GalaŃi; ziarul „ViaŃa 
liberă”; ziarul „IMPARłIAL”; ziarul „MONITORUL DE GALAłI”; ziarul Regional de 
Antreprenoriat; „AGERPRES”; VOX TV. 
        Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului Secretar Puşcaş Paul pentru a face 
apelul nominal în vederea stabilirii prezenŃei la şedinŃă. 
        Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 33 consilieri judeŃeni în 
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi sunt prezenŃi 29 consilieri judeŃeni 
în funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃului, deci şedinŃa poate începe, fiind 
întrunite condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeŃeni: Butunoi Adrian – Liviu, BuŃurcă 
Octav, Percea Carmen şi Stângă George – Cătălin. 
        Au sosit în sală, după votarea primului punct de pe ordinea de zi, următorii 
consilieri judeŃeni: Stângă George – Cătălin şi Butunoi Adrian – Liviu. 
        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare şi FuncŃionare al Consiliului JudeŃului GalaŃi, a fost prezentat la mapă  
procesul-verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃului GalaŃi din 29 octombrie 
2015.   

În continuare, întreabă dacă sunt observaŃii în legătură cu procesul-verbal. 
Nefiind observaŃii, supune la vot procesul-verbal. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.   
Domnul Preşedinte, în legătură cu ordinea de zi, solicită completarea acesteia 

cu următoarele proiecte de hotărâri:  
� Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2015; 
� Repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA 

pentru drumuri în vederea finanŃării cheltuielilor privind drumurile judeŃene şi 
comunale pe anul 2015; 

� Repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei de 5.671 mii lei din 
sumele din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sumele 
reŃinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pe anul 2015. 
        În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate. 
        De asemenea, doreşte să sublinieze, precizând că a uitat să o facă în 
preambul, prezenŃa la şedinŃă a domnului Prefect Dorin Otrocol şi informează că se 
pare că asistă şi domnul deputat Pâslaru...  
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2015». 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.   
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        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din TVA pentru drumuri în vederea  finanŃării cheltuielilor privind drumurile judeŃene şi 
comunale pe anul 2015». 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.   
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei de 5.671 mii 
lei din sumele din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 
sumele reŃinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pe anul 2015». 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.   
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaŃii cu privire la ordinea de zi 
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.    
        Supune la vot ordinea de zi în întregime: 

1. Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Ionel Petrea; 
IniŃiator: Comisia de validare 

2. Depunerea Jurământului; 
  

3. Eliberarea licenŃelor de traseu pentru servicii de transport rutier public 
judeŃean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de 
transport SC FRĂłIA ANDRONACHE DV SRL, pe traseele GalaŃi – Vânători 
(DN 26, km 8 – SC Asil SRL, SC Eva Clothing Factory SRL) şi Tg. Bujor - 
Vânători (SC Eva Clothing Factory SRL, sat Costi, Strada Prelungirea 
Foltanului nr. 73 A); 

IniŃiator: Cornel Hamza 
4. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
GEGI SRL, pe traseul Tecuci – Lieşti (SC SORSTE CLOTHING SRL); 

IniŃiator: Cornel Hamza 
5. Aprobarea Regulamentului privind controlul circulaŃiei autovehiculelor cu 

depăşiri de greutate/gabarit, constatarea contravenŃiilor şi aplicarea 
sancŃiunilor pentru nerespectarea prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată cu completările şi modificările ulterioare, în 
judeŃul GalaŃi; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
6. Atribuirea licenŃelor de traseu, pentru operatorul de transport SC Ştefu Ion 

SRL, pentru traseele GalaŃi – Scânteieşti – Fântânele (cod traseu 15) şi GalaŃi 
– Smârdan – Cişmele (cod traseu 19), cuprinse în Programul judeŃean de 
transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 
01.01.2014 – 30.06.2019;  

IniŃiator: Cornel Hamza 
7. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a cotizației către 

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” GalaŃi, pentru anul 2015; 
IniŃiator: Cornel Hamza 

8. Aprobarea unor contribuŃii financiare ale Consiliului JudeŃului GalaŃi către 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud Est; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
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9. Modificarea statului de funcŃii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Centrului de 

protecŃie a victimelor traficului de persoane adulte din cadrul DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
11. Aprobarea, în formă actualizată, a Statutului şi Actului Constitutiv ale  

AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV“ GalaŃi; 
IniŃiator: Cornel Hamza 

12. Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „Extindere instalaŃie 
de gaze naturale cu dotare centrală corp administrativ SecŃie exterioară boli 
cronice Iveşti”  jud. GalaŃi; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
13. Încetarea efectelor juridice ale Art. 2 si Art. 3 ale Hotărârii Consiliului JudeŃului 

GalaŃi nr. 25 din 26.02.2014 privind organizarea parcului auto al Consiliului 
JudeŃului GalaŃi şi stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar de 
carburanŃi pentru mijloacele de transport din dotare ca urmare a intrării în 
vigoare a Legii nr. 258/03.11.2015 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităŃile administrației publice şi instituŃiile publice; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
14. Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2015; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
15. Repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA 

pentru drumuri în vederea  finanŃării cheltuielilor privind drumurile judeŃene şi 
comunale pe anul 2015; 

IniŃiatori: Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 

 

16. Repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei de 5.671 mii lei din 
sumele din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 
sumele reŃinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare,  pe anul 
2015; 

IniŃiatori: Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 

 

17. Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Muzeului de 
Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de 
management nr. 1982/27.02.2013); 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
18. Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Muzeului de Artă 

Vizuală GalaŃi pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de management nr. 
1983/27.02.2013); 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
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19. Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Bibliotecii  „V. A. 
Urechia” GalaŃi pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de management nr. 
1980/27.02.2013); 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
20. Aprobarea raportului final al evaluării managerului Centrului Cultural “Dunărea 

de Jos” GalaŃi, pentru anul 2014;  
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

21. Aprobarea raportului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de 
ŞtiinŃele Naturii “Răsvan AngheluŃă” GalaŃi, pentru anul 2014; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
22. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.   
       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Ionel Petrea 
                                                                                      IniŃiator: Comisia de validare 

Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un 
amendament şi îl roagă pe domnul Secretar să îl prezinte. 

Domnul Secretar 
A prezentat următorul: 

 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre a Consiliului JudeŃului GalaŃi privind validarea 
mandatului de consilier judeŃean al domnului Ionel Petrea 
(înregistrat la Consiliul JudeŃului GalaŃi cu nr. 9253/26.11.2015) 

 

 După articolul 1 al proiectului de hotărâre sus-arătat se introduce un articol 
nou, articolul 11, care va avea următorul cuprins: 
 „Art.11. – Se modifică Hotărârea Consiliului JudeŃului GalaŃi nr. 49 din 6 
august 2012 în sensul completării componenŃei Comisiei de specialitate nr. 2 a 
Consiliului JudeŃului GalaŃi cu domnul Petrea Ionel.” 
 

        Semnează: Vicepreşedinte Cornel Hamza ». 
Domnul Preşedinte roagă iniŃiatorii să precizeze dacă acceptă amendamentul.  
Domnul Hamza Cornel acceptă. 
Comisia de validare acceptă. 
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
 Supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.   
        Au sosit în sală următorii consilieri judeŃeni: Stângă George – Cătălin şi 
Butunoi Adrian – Liviu. 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Depunerea Jurământului                                                                                               

         Domnul Preşedinte invită pe domnul Ionel Petrea să depună jurământul. Acesta 
se depune cu mâna stângă pe ConstituŃie şi, după caz, pe Biblie. Consilierii judeŃeni 
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care refuză să depună jurământul sunt consideraŃi demisionaŃi de drept. Jurământul 
poate fi depus şi fără formula religioasă.  
        Domnul Ionel Petrea depune următorul jurământ: 
        «Eu, Ionel Petrea, consilier în cadrul Consiliului JudeŃului GalaŃi, în conformitate 
cu prevederile art. 90 şi 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun următorul 
jurământ: "Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac, cu bună-credinŃă, tot ceea 
ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor JudeŃului GalaŃi. Aşa  
să-mi ajute Dumnezeu!".» 
        În continuare, mulŃumeşte domnului Preşedinte şi stimaŃilor colegi, precizând că  
nu îşi permite să intervină acum.  

       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Eliberarea licenŃelor de traseu pentru servicii de transport rutier public 
judeŃean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de 

transport SC FRĂłIA ANDRONACHE DV SRL, pe traseele GalaŃi – Vânători (DN 
26, km 8 – SC Asil SRL, SC Eva Clothing Factory SRL) şi Tg. Bujor - Vânători 

(SC Eva Clothing Factory SRL, sat Costi, Strada Prelungirea Foltanului  
nr. 73 A) 

                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza 
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.   
       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 

GEGI SRL, pe traseul Tecuci – Lieşti (SC SORSTE CLOTHING SRL) 
                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza 

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului privind controlul circulaŃiei autovehiculelor cu 
depăşiri de greutate/gabarit, constatarea contravenŃiilor şi aplicarea 

sancŃiunilor pentru nerespectarea prevederilor O.G. nr.  43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată cu completările şi modificările ulterioare, în judeŃul 

GalaŃi 
                                                                                               IniŃiator: Cornel Hamza 

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Atribuirea licenŃelor de traseu, pentru operatorul de transport SC Ştefu Ion 
SRL, pentru traseele GalaŃi – Scânteieşti – Fântânele (cod traseu 15) şi GalaŃi – 

Smârdan – Cişmele (cod traseu 19), cuprinse în Programul judeŃean de 
transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 

01.01.2014 – 30.06.2019 
                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza 

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a cotizaŃiei către AsociaŃia 
pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” GalaŃi, pentru anul 2015 

                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza 
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 12 „abŃineri” 
(Hapeci Daniela – Simona, Potec Nicolae – Petrişor, Butunoi Adrian Liviu, 
Ştefan Ion, Ion Dumitru, Căluean Anghel Costel, Grosu Constantin, Cristovici 
Viorel, Stângă George – Cătălin, Gaiu Magdalena, Ursu Nicuşor şi Bogdan 
Tania – Iuliana). 

       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Aprobarea unor contribuŃii financiare ale Consiliului JudeŃului GalaŃi către 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud Est 
                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza 

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 12 „abŃineri” 
(Hapeci Daniela – Simona, Potec Nicolae – Petrişor, Butunoi Adrian Liviu, 
Ştefan Ion, Ion Dumitru, Căluean Anghel Costel, Grosu Constantin, Cristovici 
Viorel, Stângă George – Cătălin, Gaiu Magdalena, Ursu Nicuşor şi Bogdan 
Tania – Iuliana). 

       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 
Modificarea statului de funcŃii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi 

                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Centrului de 

protecŃie a victimelor traficului de persoane adulte din cadrul DirecŃiei Generale 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi 

                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea, în formă actualizată, a Statutului şi Actului Constitutiv ale  
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV“ GalaŃi 

                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza 
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „Extindere 
instalaŃie de gaze naturale cu dotare centrală corp administrativ SecŃie 

exterioară boli cronice Iveşti”  jud. GalaŃi 
                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. Supune la vot proiectul de 
hotărâre… 

Domnul Ştefan Ion doreşte să intervină. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului Preşedinte, stimaŃilor colegi, spune 

că a cerut o informare cu privire la această secŃie exterioară. Afirmă: „Am solicitat-o 
la şedinŃa de dinainte, de săptămâna trecută, şi nu ne-a fost înaintată până la acest 
moment şi noi nu ştim ce se întâmplă acolo şi cred că ar trebui să primim aceste 
informări. Deci, de săptămâna trecută am mai avut o şedinŃă şi nu am primit această 
informare. Această informare a ajuns la dumneavoastră?” 

Domnul Preşedinte îi comunică că a ajuns, a dispus mai departe să se 
efectueze. Nu ar putea să îi răspundă ce a urmat. Conchide că, la dânsul la mapă, a 
ajuns. A dispus... 

Domnul Ştefan Ion susŃine că la dânşii, la comisie, nu a ajuns. 
Domnul Preşedinte doreşte să îi repete ceea ce a spus puŃin mai înainte. 
Domnul Ştefan Ion îi spune, din nou, că la dânşii, la comisie, nu a ajuns această 

informare. 
Domnul Preşedinte spune că da. E regretabil. Crede că este încă în lucru. Din 

păcate. 
Domnul Ştefan Ion spune că e vorba de numărat câŃiva pacienŃi, să ştie şi 

dânşii despre ce este vorba acolo. ... Zece, câŃi sunt, dar…  Întreabă: Zece paturi? 
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Păi, atunci dacă sunt zece paturi, doreşte să informeze că cei care au grijă de cele 
zece paturi - sunt douăzeci şi patru de persoane; respectiv, douăzeci şi patru de 
persoane îngrijesc zece bolnavi. Deci, 2,5 oameni au grijă de un singur pacient. 
Dacă…  

Domnul Hamza Cornel îl întreabă: „Ce propuneŃi? Să-l închideŃi?” 
Domnul Ştefan Ion îi răspunde că nu propune nimic. Nu propune nimic. Trage o 

concluzie. Nu propune absolut nimic. În continuare, afirmă că atâta timp cât nu sunt 
informaŃi cu ceea ce se întâmplă acolo, crede că această discuŃie nici nu-şi avea 
sensul, dacă primeau această informaŃie. Chiar nu-şi avea sensul. 

Domnul łuicu Emil se adresează domnului Preşedinte pentru a lua cuvântul. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
Domnul łuicu Emil doreşte să facă o socoteală simplă, să-i spună şi colegului 

dumnealui, sunt zece bolnavi. Douăzeci şi patru, numai că oamenii lucrează opt ore, 
bolnavii sunt douăzeci şi patru de ore. Dacă se împarte douăzeci şi patru la trei 
rămân opt pe tură - nu-i chiar un om la un bolnav. 

Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 
Încetarea efectelor juridice ale Art. 2 si Art. 3 ale Hotărârii Consiliului JudeŃului 

GalaŃi nr. 25 din 26.02.2014 privind organizarea parcului auto al Consiliului 
JudeŃului GalaŃi şi stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar de 
carburanŃi pentru mijloacele de transport din dotare ca urmare a intrării în 

vigoare a Legii nr. 258/03.11.2015 pentru modificarea şi completarea 
OrdonanŃei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei publice şi instituŃiile publice 

                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
Doamna Hapeci Daniela-Simona, adresându-se domnului Preşedinte, spune că 

da, ar dori să intervină, dacă i se permite. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeŃean. 
Doamna Hapeci Daniela-Simona informează că luni, la şedinŃa de comisie, şi 

implicit în ceea ce li s-a pus la mapă, în expunerea de motive şi în raportul de 
specialitate este menŃionat un normativ stabilit la 300 de litri per carburant, conform 
unei anexe ce ar fi trebuit să fie ataşată acestui proiect de hotărâre. Transmite: 
„Astăzi, văd că avem în faŃa noastră o altă expunere de motive din care aŃi extras 
acel alineat unde era stipulat normativul de 300 de litri per autoturism, dar raportul de 
specialitate nu îl văd modificat. Şi, întrebarea mea este: de ce nu ni s-au prezentat 
aceste documente Ńinând cont că au data de 23 (data şedinŃei de Comisie de 
specialitate nr. 1), de ce nu au fost ataşate la mapă atunci şi veniŃi cu o rectificare şi 
ataşaŃi alte documente acum?” 

Domnul Preşedinte îl roagă pe domnul Secretar, care se ocupă de partea legală 
a lucrurilor, să îi răspundă. 
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Domnul Secretar comunică: „Este, într-adevăr, o eroare a aparatului de 
specialitate pe care ne-o asumăm. Lucrul acesta a fost posibil să se întâmple datorită 
faptului că iniŃierea proiectului de hotărâre a fost extrem de târzie, este un volum 
foarte mare de acte preparatorii pe care aparatul de specialitate le parcurge cu un 
personal foarte puŃin să-i spun, drept pentru care astfel de scăpări e posibil să se 
întâmple. E regretabil, o să ne străduim să nu mai avem parte de aşa ceva.”  

Doamna Hapeci Daniela-Simona informează că acum vede că li s-a pus la 
dispoziŃie şi raportul de specialitate, dar nesemnat. Afirmă: „Aş solicita să se retragă 
acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, mai ales că am considerat şi am gândit 
că veŃi veni cu o anexă în completare la proiectul de hotărâre, nicidecum că veŃi 
modifica expunerea şi raportul. Mi se pare mult mai normal să stabilim un normativ 
per autoturism. Nu putem lăsa consumul să fie nelimitat. Am înŃeles că vor trebui 
documente ataşate în spate conform legislaŃiei, dar noi ştim prea bine că până nu 
punem stavilă şi oprelişti, ne întindem mult prea mult.” 

Domnul Hamza Cornel intervine: „ŞtiŃi prea mult, dar e greşit. Vreau să vă spun 
că numai eu, până acum când suntem în a unsprezecea lună, la finele ei deja, am 
făcut o economie de şapte sute de litri. De ce?” 

Doamna Hapeci Daniela-Simona îi comunică că se bucură. Foarte bine. 
Felicitări! Dar... 

Domnul Hamza Cornel îi spune să nu generalizeze că se consumă inutil. 
Doamna Hapeci Daniela-Simona continuă: „Riscăm să cădem în cealaltă latură. 

Acum aŃi fost constrânşi, dar nemaifiind o obligativitate de a ne încadra într-un 
anumit normativ, putem cădea şi în extrema cealaltă. Sugestia... propunerea mea 
este să retragem acest proiect şi să iniŃiem altul nou unde vom avea şi o anexă prin 
care să impunem un normativ. Vă mulŃumesc.” 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului Secretar pentru a formula un punct 
de vedere. 

Domnul Secretar conchide că proiectul de hotărâre pe suport de hârtie, aşa 
cum a fost semnat, îndeplineşte toate condiŃiile legale. Precizează că modificarea 
OrdonanŃei 80 abrogă normativul de carburant. SusŃine: „Nu este firesc ca noi să 
stabilim un normativ în momentul de faŃă. Punem în aplicare, practic şi efectiv, ceea 
ce se stabileşte prin modificarea la OrdonanŃa 80.” 

Domnul Ştefan Ion doreşte să intervină, precizând că nu s-au terminat 
discuŃiile... 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
        Domnul Ştefan Ion spune: „Pentru că domnul Vicepreşedinte a spus că a făcut 
o economie de carburant, vreau să vă întreb dacă aŃi returnat banii pe consumul de 
anul trecut, pe consum în plus, care  s-a stabilit de Curtea de Conturi cu privire la 
consumul Preşedintelui…” 

Domnul Preşedinte conchide că anul trecut nu a existat un consum în plus, ci 
au existat nonconformităŃi în întocmirea documentaŃiei de care răspund funcŃionarii. 
Curtea de Conturi încă nu a trimis răspunsul la contestaŃia pe care a făcut-o Consiliul 
JudeŃean, după care urmează să se vadă cum se va proceda. Deocamdată, lucrurile 
se desfăşoară în procedură legală.  
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        În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 14 „abŃineri” 

(Hapeci Daniela – Simona, Potec Nicolae – Petrişor, Zamfir Aurel, łuicu Emil, 
Butunoi Adrian Liviu, Ştefan Ion, Ion Dumitru, Căluean Anghel Costel, Grosu 
Constantin, Cristovici Viorel, Stângă George – Cătălin, Gaiu Magdalena, Ursu 
Nicuşor şi Bogdan Tania – Iuliana). 

       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 
Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2015 

                                                                                               IniŃiator: Cornel Hamza 
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un 

amendament. Roagă pe doamna director executiv Sin Rodica să îl prezinte.     
Doamna Sin Rodica 
A prezentat următorul: 

 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi 
pe anul 2015 

(înregistrat la Consiliul JudeŃului GalaŃi cu nr. 9235/26.11.2015) 
 

        Prin acest amendament propun ca bugetul repartizat pe anul 2015 pentru 
Camera Agricolă GalaŃi să fie suplimentat cu suma de 92.000 lei în vederea plăŃii 
titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a patra tranşe aferentă anului 2016, ca 
urmare adresei nr. 119618/20.11.2015 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
înregistrat la Consiliul JudeŃului GalaŃi cu nr. 9198/25.11.2015. 
 

        Semnează: IniŃiator, Vicepreşedinte Hamza Cornel». 
Domnul Preşedinte roagă iniŃiatorii să precizeze dacă acceptă amendamentul. 
Domnul Hamza Cornel acceptă. 
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
Fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, aprobarea acesteia se 

realizează pe articole. 
Domnul Grosu Constantin spune: „Domnule Preşedinte, înainte de a trece pe 

articole, daŃi-mi voie să îmi cer scuze şi faŃă de colegi, vreau să vă rog să-i punem o 
întrebare domnului Vicepreşedinte Hamza, prietenul meu cel mai bun de aici pentru 
că lucrează cu investiŃiile, cu drumurile judeŃene. Mi-aş dori să anunŃăm în plenul 
şedinŃei care sunt drumurile judeŃene care se află în lucru la această oră.”  

Domnul Preşedinte îi spune că poate interveni la Diverse, precizând că acum 
se votează bugetul. 

Domnul Grosu Constantin susŃine: „Face parte din buget, domnule Preşedinte.” 
Domnul Preşedinte spune: nu, se votează bugetul. Doreşte să se facă, totuşi... 

În continuare, afirmă că întrebarea domnului consilier este perfect legitimă, dar... 
Domnul Grosu Constantin ştie că s-au alocat nişte sume şi se face rectificare 

de buget. De asta a şi ridicat această problemă. 
Domnul Preşedinte spune: Bun.  
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Domnul Hamza Cornel comunică că nu este nicio problemă. Informează că sunt 
două investiŃii: cea de reabilitare la Nicoreşti-Buciumeni, unde s-au finalizat trei 
kilometri şi urmează încă unul, şi a început pietruirea la CerŃeşti. Atât se lucrează 
acum. Să dea Dumnezeu să Ńină vremea! 

Domnul Preşedinte invită să se voteze bugetul totuşi, anunŃând că după 
această şedinŃă vin colegii de la municipiu; deci, într-un fel, trebuie să fie Ńinut un 
ritm, pentru a nu împiedica şedinŃa acestora. 

Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre cu amendament. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre cu amendament. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Supun la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime cu amendament. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 
Repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA 

pentru drumuri în vederea finanŃării cheltuielilor privind drumurile judeŃene şi 
comunale pe anul 2015 

                                                                                        IniŃiatori: Cornel Hamza 
                                                                                                            Marian Vicleanu                        

Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un 
amendament. Roagă pe doamna director executiv Sin Rodica să îl prezinte.     

Doamna Sin Rodica 
A prezentat următorul: 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA pentru drumuri în vederea finanŃării cheltuielilor 

privind drumurile judeŃene şi comunale pe anul 2015 
(înregistrat la Consiliul JudeŃului GalaŃi cu nr. 9155/24.11.2015) 

 
 

        Prin acest amendament propun corectarea erorii de tehnoredactare la proiectul 
de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din TVA  pentru drumuri în vederea finanŃării cheltuielilor privind drumurile judeŃene şi 
comunale pe anul 2015, prin care s-a omis înscrierea distinctă a sumei de 4.000 mii 
lei pentru judeŃul GalaŃi descrisă în expunerea de motive. 
        Ataşăm proiectul de hotărâre şi anexa nr. 1 modificată. 
 

        Semnează: IniŃiatori, Vicepreşedinte Hamza Cornel şi Vicepreşedinte Vicleanu 
Marian». 

Domnul Preşedinte roagă iniŃiatorii să precizeze dacă acceptă amendamentul.  
Domnul Hamza Cornel acceptă. 
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Domnul Vicleanu Marian acceptă. 
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
 Supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei de 5.671 mii lei din 
sumele din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 

sumele reŃinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pe anul 2015 
                                                                                       IniŃiatori: Cornel Hamza 

                                                                                                           Marian Vicleanu                                                       
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Domnul Preşedinte anunŃă că în continuarea ordinii de zi există cinci proiecte 

de hotărâri cu privire la persoană, pentru a căror aprobare este necesară procedura 
de vot secret. Propune organizarea unei singure proceduri de vot secret. Supune la 
vot. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri: 

       La punctul 17 din ordinea de zi: 
Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Muzeului de Istorie 
„Paul Păltănea” GalaŃi pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de management 

nr. 1982/27.02.2013) 
                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          
 

 

       La punctul 18 din ordinea de zi: 
Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Muzeului de Artă 

Vizuală GalaŃi pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de management nr. 
1983/27.02.2013) 

                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          
 

 

       La punctul 19 din ordinea de zi: 
Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Bibliotecii  „V. A. 

Urechia” GalaŃi pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de management nr. 
1980/27.02.2013) 

                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          
 

 

       La punctul 20 din ordinea de zi: 
Aprobarea raportului final al evaluării managerului Centrului Cultural “Dunărea 

de Jos” GalaŃi, pentru anul 2014 
                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          
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       La punctul 21 din ordinea de zi: 
Aprobarea raportului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de 

ŞtiinŃele Naturii “Răsvan AngheluŃă” GalaŃi, pentru anul 2014 
                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectele de 
hotărâri sau la documentaŃiile de fundamentare. 

Invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de vot care vor fi 
predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale. În continuare, 
roagă ca totul să se desfăşoare în timp optim pentru că, după şedinŃa noastră, vine 
şedinŃa municipiului. 

Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuŃiuni. 
 

Pauză. 
....................................................................................................................................... 
        Se reiau lucrările. 
 

        Domnul Preşedinte roagă să se facă apelul nominal, în vederea înmânării 
buletinelor de vot. 
 

Bogdan Tania-Iuliana 
Buruiană Daniela-Laura  
Buruiană NataliŃa  
Butunoi Adrian-Liviu  
Butunoiu Dorin  
BuŃurcă Octav - absent 
Căluean Anghel Costel  
Cristovici Viorel  
Dima Gheorghe  
Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae  
Gaiu Magdalena  
Gasparotti Florinel-Petru  
Gogoncea Lilion-Dan  
Grosu Constantin  
Hamza Cornel 
Hapeci Daniela-Simona  
Ion Dumitru  
Istudor Gigel  
Matei Remus  
Munteanu Gabriela  
Percea (Pintilie) Carmen - absent 
Petrea Ionel 
Podaru Tinca 
Potec Nicolae Petrişor  
Sandu Mitică  
Sandu Viorica  
Stângă George-Cătălin  
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Şerban Iulian-Marian 
Ştefan Ion  
łuicu Emil  
Ungureanu Cătălin  
Ursu Nicuşor  
Vicleanu Marian 
Zaharia Eugen  
Zamfir Aurel  

 
 
 
 

         Se ia o pauză pentru numărarea voturilor. 
........................................................................................................................................           

         Se reiau lucrările. 
 
 

         Doamna Sandu Viorica, adresându-se domnului Preşedinte, anunŃă că dă citire 
rezultatelor votării. 

� Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Muzeului de Istorie 
„Paul Păltănea” GalaŃi, domnul CĂLDĂRARU Dragoş Cristian, pentru perioada 2013 
– 2016 (Contract de management nr. 1.982/27.02.2013)». 1.Cvorumul necesar: ½ + 
1 din numărul total al consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă, inclusiv Preşedintele 
Consiliului JudeŃului GalaŃi = 17; 2.Numărul consilierilor judeŃeni în funcŃie: 34 şi 
Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi = 35; 3.Numărul consilierilor judeŃeni 
prezenŃi la şedinŃă şi Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi  =  33; 
 
 

 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

29 4  2 

 

 

          CONCLUZIE: S-a aprobat rezultatul final al evaluării finale a  managerului 
Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi, domnul CĂLDĂRARU Dragoş 
Cristian, pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de management nr. 
1.982/27.02.2013). 
          Comisia de numărare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, Istudor Gigel, Sandu 
Viorica, Stângă George-Cătălin şi Ungureanu Cătălin. 

�  Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Muzeului de Artă 
Vizuală GalaŃi, domnul NANU Dan Basarab, pentru perioada 2013 – 2016 (Contract 
de management nr. 1.983/27.02.2013)». 1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul 
total al consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă, inclusiv Preşedintele Consiliului 
JudeŃului GalaŃi = 17; 2.Numărul consilierilor judeŃeni în funcŃie: 34 şi Preşedintele 
Consiliului JudeŃului GalaŃi = 35; 3.Numărul consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă şi 
Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi  =  33; 
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Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

29 4  2 

 

 

         CONCLUZIE: S-a aprobat rezultatul final al evaluării finale a managerului 
Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi, domnul NANU Dan Basarab, pentru perioada 
2013 – 2016 (Contract de management nr. 1.983/27.02.2013). 
           Comisia de numărare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, Istudor Gigel, Sandu 
Viorica, Stângă George-Cătălin şi Ungureanu Cătălin. 

�  Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Bibliotecii  „V. A. 
Urechia” GalaŃi, domnul ZANFIR Ilie, pentru perioada 2013 – 2016 (Contract de 
management nr. 1.980/27.02.2013)». 1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al 
consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă, inclusiv Preşedintele Consiliului JudeŃului 
GalaŃi = 17; 2.Numărul consilierilor judeŃeni în funcŃie: 34 şi Preşedintele Consiliului 
JudeŃului GalaŃi = 35; 3.Numărul consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă şi 
Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi  =  33; 
 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

29 4  2 

 

 

CONCLUZIE: S-a aprobat rezultatul final al evaluării finale a managerului 
Bibliotecii „V. A. Urechia” GalaŃi, domnul ZANFIR Ilie, pentru perioada 2013 – 
2016 (Contract de management nr. 1.980/27.02.2013). 
           Comisia de numărare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, Istudor Gigel, Sandu 
Viorica, Stângă George-Cătălin şi Ungureanu Cătălin. 

�  Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea raportului final al evaluării managerului Centrului Cultural “Dunărea de 
Jos” GalaŃi, domnul DUMITRESCU Sergiu, pentru anul 2014». 1.Cvorumul necesar: 
½ + 1 din numărul total al consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă, inclusiv 
Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi = 17; 2.Numărul consilierilor judeŃeni în 
funcŃie: 34 şi Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi = 35; 3.Numărul consilierilor 
judeŃeni prezenŃi la şedinŃă şi Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi  =  33; 
 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

30 3  2 

 

CONCLUZIE: S-a aprobat raportul final al evaluării managerului Centrului 
Cultural „Dunărea de Jos” GalaŃi, domnul DUMITRESCU Sergiu, pentru anul 
2014. 
           Comisia de numărare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, Istudor Gigel, Sandu 
Viorica, Stângă George-Cătălin şi Ungureanu Cătălin. 
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�  Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea raportului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de ŞtiinŃele 
Naturii “Răsvan AngheluŃă” GalaŃi, domnul ŞERBAN Mădălin IonuŃ, pentru anul 
2014». 1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeŃeni prezenŃi 
la şedinŃă, inclusiv Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi = 17; 2.Numărul 
consilierilor judeŃeni în funcŃie: 34 şi Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi = 35; 
3.Numărul consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă şi Preşedintele Consiliului 
JudeŃului GalaŃi  =  33; 
 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

30 3  2 

 

 

 

        CONCLUZIE: S-a aprobat raportul final al evaluării managerului 
Complexului Muzeal de ŞtiinŃele Naturii „Răsvan AngheluŃă” GalaŃi, domnul 
ŞERBAN Mădălin IonuŃ, pentru anul 2014. 
        Comisia de numărare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, Istudor Gigel, Sandu 
Viorica, Stângă George-Cătălin şi Ungureanu Cătălin. 

Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate în mapă.  
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase „Sf. 
Cuv. Parascheva” GalaŃi la data de 31 octombrie 2015.        

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean Ştefan Ion. 
Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului Preşedinte, stimaŃilor colegi, 

doreşte să tragă un semnal de alarmă la ceea ce se întâmplă în Spitalul JudeŃean. 
Spune: „Şi aŃi văzut şi pe televiziune că mulŃi bolnavi sunt transportaŃi prin ploaie, mai 
ales că acum este o situaŃie deosebită. Şi nu am primit nici până la acest moment o 
informare cu privire la policlinica şi pacienŃii, cei 23.000 de pacienŃi care primeau 
servicii medicale în Policlinica judeŃeană şi parte, reprezentanŃi de-ai dumnealor, sunt 
aici în sală. Vă reamintim că la şedinŃa de data trecută nu aŃi dorit să discutaŃi cu ei şi 
nu s-a stabilit nimic, li s-a dat un termen foarte scurt de a părăsi acel spaŃiu şi cred eu 
că afirmaŃiile pe care le-aŃi făcut data trecută cu privire la faptul că cineva ar avea un 
anumit interes, că cineva poartă un anumit nume, este de domeniul hilarului           
de-acum. Deci, foarte clar trebuie să vă asumaŃi situaŃia din Consiliul JudeŃului şi din 
ceea ce se întâmplă la Spitalul JudeŃean. Şi, foarte clar, să tragem o concluzie foarte 
clar în final că sistemul de îngrijire de la Spitalul JudeŃean este într-o situaŃie precară, 
într-o situaŃie în care trebuie să luăm măsuri imediate pentru rezolvarea acelor 
probleme. Deci, cred că situaŃia de acolo nu poate să mai continue în acest mod şi 
chiar nu este normal ceea ce se întâmplă acolo. Acesta ar fi un punct. Şi am să vă 
rog să răspundeŃi pe rând, mai ales că sunt reprezentanŃi ai pacienŃilor în sală.” În 
continuare, informează că a mai primit un document - pentru că nu mai doreşte să 
mai intervină în alt punct - o informare că, în sfârşit, s-a elaborat un document privind 
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Strategia de dezvoltare a judeŃului GalaŃi pe un program, pe programare 2014-2020, 
realizat 2015-2020, dar, de fapt, care va fi în 2016-2020. Afirmă: „Eu cred că acest 
document nu trebuie să poarte: Strategie de dezvoltare 2015-2020, pentru că ea nu 
va fi aprobată în această perioadă şi în cel mai bun caz: 2016-2020. Iar, timpul în 
care ni se cere un punct de vedere, sugestii şi o analiză este foarte, foarte scurt. Ni 
se propune un termen ca până la 3.12 să dăm punctele noastre de vedere şi cred că 
este un timp insuficient pentru analiză; dumneavoastră şi celor care au elaborat 
acest program v-au trebuit doi ani de zile şi noi, în câteva zile, trebuie să dăm un 
răspuns pentru toate. Este un document foarte important şi eu cred că acest termen 
trebuie să fie un termen rezonabil pentru toŃi, el trebuie să fie citit în totalitate, trebuie 
analizat şi aceste sugestii trebuie să fie nişte sugestii responsabile, pentru că vorbim 
de Strategia de dezvoltare a judeŃului GalaŃi. Vă mulŃumesc. Aştept răspuns.”  

Domnul Preşedinte conchide că, în ceea ce priveşte Spitalul JudeŃean, dânsul 
nu discută hotărârile definitive şi irevocabile ale justiŃiei. Punct. MulŃumeşte şi declară 
şedinŃa închisă. 

Domnul Stângă George-Cătălin, adresându-se domnului Preşedinte, îl 
atenŃionează că doreşte să ia cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
Domnul Stângă George-Cătălin afirmă: „Domnule Preşedinte, din câte aŃi 

observat şi dumneavoastră, cantităŃi nu prea însemnate deocamdată de zăpadă au 
început să cadă în partea de centru şi de nord a judeŃului. Şi întrebarea mea este 
dacă Consiliul JudeŃean a încheiat contractul de deszăpezire - când l-a încheiat? Şi, 
următoarea întrebare este referitor la nişte speculaŃii apărute în presă conform 
cărora, în loc de sare şi nisip, am achiziŃionat lidonit.” 

Domnul Preşedinte anunŃă că domnul Vicepreşedinte Vicleanu se ocupă de 
deszăpezire... 

Domnul Stângă George-Cătălin, adresând scuze domnului Preşedinte că 
intervine, îi spune: „Eu v-am întrebat pe dumneavoastră, nu am nevoie de 
intermediari, dumneavoastră sunteŃi ales, sunteŃi Preşedinte.” 

Domnul Preşedinte intervine: „Matale ce eşti? OfiŃer de securitate din anii '50?” 
În continuare, îl roagă pe domnul Vicleanu să ia cuvântul. 

Domnul Stângă George-Cătălin afirmă: „Domnule Preşedinte, m-am lămurit 
referitor la competenŃele dumneavoastră. Oricum nu mai am nevoie de un răspuns.”  

Domnul Preşedinte comunică: „Vă mulŃumesc. Sunt fericit că n-am de-a face cu 
un individ de teapa dumitale.” 
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 19 (nouăsprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃului GalaŃi din data de 
22 decembrie 2015.         
 
 

                      PREŞEDINTE                                            SECRETARUL JUDEłULUI 
         
         Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                           Paul Puşcaş 


