
ROMANIA

PROCES - VERBAL

al Sedinlei ordinare a Consiliului Judetului Galati
din 27 februarie 2015

gedinla ordinard a Consiliului Judelului Galali a fost convocatd prin Dispozilia
Pregedintelui Consiliului Judelului Galali nr. 236 din 20 februarie 2015 9i a fost
publicatd in ziarul ,,Monitorul de Galali" din 23 februarie 2015 9i afigata la sediu,
av6nd urmdtorul proiect al ordinii de zi:

1. Alocarea unor sume necesare continudrii proiectului ,,Casd deschise pentru
bdtr6nii strizii" pentru sustinerea serviciilor socio - medicale din cadrul
Addpostului temporar pentru bdtr6nii strdzi i ;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. Alocarea sumei de 115.000 lei din bugetul local al Consiliului Judetului Galati

pe anul 2015, in vederea continudrii proiectului ,,Centru social comunitar
pentru mama gi copilul abuzat";

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie ,,Reparatii capitale

cazan ape caldd nr. 3 (Etapa l) - Spitalul de Pneumoftiziologie Galali";
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

4. Aprobarea Documentaliei de avizare a lucrerilor de intervenlii 9i a Proiectului
tehnic pentru obiectivul de investilie ,,Reparatii capitale etaj 7, tronson ABC"
din cadrul Spitalului Clinic Judelean de Urgenle <Sf. Ap. Andrei > Galali;

lni[iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
5. Aprobarea Documentaliei de avizare a lucrdrilor de interventii gi a Proiectului

tehnic pentru obiectivul de investi!ie ,,Reparalii capitale pentru reabilitare
Laborator clinic" din cadrul Spitalului Clinic Judelean de Urgen{d <Sf. Ap.
Andrei > Galali;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
6. Aprobarea Proiectului tehnic Ai a Detaliilor de execulie pentru obiectivul de

investilie ,,Consolidare 9i modernizare, extindere prin mansardare corp G -

Spitalul de Pneumoftiziologie Galali (etapele I Si ll )";
lni{iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

7. Aprobarea Studiului de fezabilitate 9i a Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investi{ie ,,Modernizare Centru de plasament nr. 2" din cadrul Direcliei
Generale de Asistenld SocialS gi Proteclia Copilului Galali, situat in str.
Sindicatelor nr. 50, municipiul Galali;

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

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
MARIONTRAN SRL, pe traseul Tecuci (SC Contec Foods SRL) - lvegti;

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
9. Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judelean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
SARFADUAD SRL, pe traseul Tecuci - Drigdnegti (Barierd - Malu Alb);

lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pugcag
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10.Modificarea organigramei gi a statului de funclii ale Complexului Muzeal de
$tiinlele Naturii,,Rdsvan Anghelu!d" Galali;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
1 1 . Rapoarte, informdri, intrebdri, i nterpeldri, diverse.

Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: Costel Fotea - administrator
public al Consiliului Judelului Galali; Carmen Chirnoagd - director executiv adjunct,
Direclia economie gi finanle; Laura Anghelu!5 - director executiv, Direclia de
dezvoltare regionale; Constantin Cristea - director executiv, Direclia patrimoniu;
Florin Grigore - gef birou, Biroul audit public intern; lonel Coca - gef serviciu, Serviciul
de management al resurselor umane, sdndtate 9i securitate in muncd gi asigurarea
calitdlii; Mdrioara Dumitrescu - arhitect 9ef, Direclia Arhitect gef; Daniela Teculd -
consilier superior, Compartimentul cancelarie.

Au participat ca invitali: Dorin Otrocol - prefectul judefului Galali; Aurelia Alecu -
director executiv, Fundalia de Sprijin a V6rstnicilor; Mariana Robea - director
executiv, Fundalia Familia; Carmen Mihaela Mironov - gef serviciu Resurse Umane,
Direclia Generald de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galali; Mddalin-lonu!
$erban - manager, Complexul Muzeal de $tiinlele Naturii ,,Rdzvan Anghelutd" Galali.

De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmdtoarele institulii de
presd: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. Galali; ziarul
,,MONITORUL DE GALAll"; ziarul ,,REALITATEA"; ,,AGERPRES"; TV Gatali.

Domnul Presedinte dd cuvAntul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedinla.

Domnul Pu$cas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeazd ce dintr-un numdr de 34 consilieri judeleni in

functie + Pregedintele Consiliului Judelului Galali sunt prezenli 26 consilieri judeleni
in funclie + Pregedintele Consiliului Judelului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite condi!iile regulamentare pentru desfdgurarea acesteia.

Au lipsit urmitorii consilieri judeleni: Butunoiu Dorin, Ciluean Anghel -
Costel, Dima Gheorghe, Gasparotti Petru - Florinel, lon Dumitru, Neicu Dan -
Cristian, Pintilie Garmen gi Potec Nicolae Petrigor.

Au sosit in sali, dupi efectuarea apelului nominal in vederea stabilirii
prezenfei, domnii consilieri judeleni Dima Gheorghe 9i Gasparotti Petru -
Florinel.

Domnul consilier judetean Gogoncea Lilion - Dan a pirisit sala inainte de
votarea punctului opt de pe ordinea de zi 9i a revenit in salS !a punctul
,,diverse" de pe ordinea de zi.

La gedinld participd, de asemenea, gi Prefectul judelului Galati, domnul Dorin
Otrocol.

Domnul Presedinte informeazd cd potrivit art. 33 alin.
Organizare 9i Funclionare al Consiliului Judelului Galali,
procesul-verbal al gedinlei extraordinare a Consiliului
februarie 201 5.

(4) din Regulamentul de
a fost prezentat la mape
Judelului Galali din 12

in continuare, intreabd dacd sunt observalii in legdturd cu procesul-verbal.

realitatea gedintei.

SECR I,

Nefiind supune
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Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, in calitate de initiator, retrage

proiectele de hotirdri privind:
F Alocarea unor sume necesare continudrii proiectului ,,Casd deschisd pentru

bdtrAnii strizii" pentru suslinerea serviciilor socio - medicale din cadrul
Addpostului temporar pentru bdtr6nii strdzii;

) Alocarea sumei de 1 15.000 lei din bugetul local al Consiliului Judelului Galali
pe anul 2015, in vederea continudrii proiectului ,,Centru social comunitar
pentru mama gi copilul abuzal".

Totodati, precizeazd cd este o retragere motivate de lipsa avizelor comisiilor de
specialitate. S-a dorit o mai clard analizd in cadrul comisiilor de specialitate a
modului cum sunt utilizali acegti bani publici gi crede cd este un lucru util. Se va
tranga aceastd problemd in gedinla urmdtoare.

in continuare, intreabd dacd sunt alte observalii cu privire la ordinea de zi a9a
cum a fost transmisd la mape 9i publicatd in presa localS.

Nefiind alte observatii, supune la vot ordinea de zi cu modificirile aretate:
1. Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investilie ,,Reparalii capitale

cazan ape caldd nr. 3 (Etapa l) - Spitalul de Pneumoftiziologie Galali";
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

2. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrdrilor de interven.tii gi a Proiectului
tehnic pentru obiectivul de investilie ,,Reparalii capitale etaj 7, tronson ABC"
din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenld <Sf. Ap Andrei > Galali;

lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Aprobarea Documentaliei de avizare a lucrdrilor de intervenlii gi a Proiectului

tehnic pentru obiectivul de investilie ,,Repara{ii capitale pentru reabilitare
Laborator clinic" din cadrul Spitalului Clinic Judelean de Urgen!5 <Sf. Ap.
Andrei > Galali;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
4. Aprobarea Proiectului tehnic Ai a Detaliilor de execulie pentru obiectivul de

investilie ,,Consolidare 9i modernizare, extindere prin mansardare corp G -

Spitalul de Pneumoftiziologie Galali (etapele I gi ll )";
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

5. Aprobarea Studiului de fezabilitate gi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investilie ,,Modernizare Centru de plasament nr.2" din cadrul Direcliei
Generale de Asistenld SocialS 9i Proteclia Copilului Galali, situat in str.
Sindicatelor nr. 50, municipiul Galali;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
6. Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judelean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
MARIONTMN SRL, pe traseul Tecuci (SC Contec Foods SRL) - lve$ti;

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

de persoane speciale pentru operatorul de transport SC
Tecuci - Drdgdnegti (Barierd - Malu Alb);

Nicolae Dobrovici-Bacal
realitatea Sedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

SARF

PR.E9EDINTE,
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8. Modificarea organigramei gi a statului de funclii ale Complexului Muzeal de
$tiinlele Naturii,,Rdsvan Anghelu!d" Galali;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
9. Rapoarte, informdri, intrebdri, interpelSri, diverse.

Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:

Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investilie ,,Reparalii capitale
cazan ape caldd nr. 3 (Etapa l) - Spitalul de Pneumoftiziologie Gala!i,,

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observa,tii cu privire la proiectul de

hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrdrilor de interuenlii gi a Proi*tului
tehnic pentru obiectivul de investilie ,,Reparalii capitale etaj 7, tronson ABC,,

din cadrul Spitalului Clinic Jude(ean de Uryenfi <Sf. Ap. Andrei > Galali
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr5re sau la documentalia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrAre fn forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea Documenta{iei de avizarc a lucrdrilor de intenenlii gi a Proiectului

tehnic pentru obiectivul de investilie ,,Repaa(ii capitale pentru reabilitare
Laborator clinic" din cadrul Spitalului Clinic Judelean de Urgenld <Sf. Ap.

Andrei > Galali
lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Pre$edinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului tehnic ai a Detaliilor de execulie pentru obiectivul de
investi.tie ,,Consolidare gi modemizare, ertindere prin mansardare corp G -

Spitalul de Pneumoftiziologie Galali (etapele I gi ll ),'
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Pregedinte fntreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".

\

realitatea Sedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Nicolae Dobrovici-Bacal
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Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprcbarca Studiului de fezabilitate gi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de

investitie ,,Modemizare Centru de plasament nr. 2" din cadrul Direcliei
Generale de Asistenfi Sociald 9i Protec{ia Copilului Galali, situatin str.

Sindicatelor nr. 50, municipiul Galali
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabd daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Etiberarea licenlei de traseu Fntru servicii de transport rutier public iudelean
de persoane prin curse regulate sp*iale pentru operatorul de transport SC

MARIONTRAN SRL, pe traseul T*uci ($C Cont* Foods SRL) - lvegti
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

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 prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Eliberarea licenlei de traseu Fntru seruicii de transPoft rutier public iudelean
de persoane prin curse rcgulab sp*iale pentru operatorul de transporl SC

SARFADUAD SRL, pe traseul T*uci - Drdgdnegti (Barierd - Malu Alb)
lnif iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

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

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatS.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".
Domnul consilier judefean Gogoncea Lilion - Dan a pirisit sala.

Se trece la punctul 8 din oldinea de zi:
Modificarea organigramei gi a statului de func(ii ale Complexului Muzeal de

$tiinlele Naturii ,Rdsvan Angheluld" Gala{i
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrSre sau la documentalia de fundamentare.

Nefiind observa.tii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 28 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 9 din oldinea de zi:
Rapoarte, informdri, intrebd4'interpeldri, diverse

Domnul consilier iudelean Gogonceg Lilion - Dan a revenit in sali.
Domnul Pregedinte intreab6 dacd Ffe cineva ceva de spus... De asemenea,

intreabd dacd sunt obsqalii cumapa' 
,/ I /

la informdrile sau rapoartele prezentate la

gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

PaEC'

T,6xtu I
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S-a luat act de,,Evaluarea activitdlii lnspectoratului de polilie Judelean Galali in
anul 2014" gi de ,,Planul Strategic privind principalele obiective de actiune'ale
lnspectoratului Judelean de Polilie Gaia,ti pentru anul 2015" transmise de Autoritatea
Teritoriald de Ordine Publicd Galali prin adresa nr. 19008/11.02.2015.

S-a luat act de adresa Camerei de Conturi a Judelului Galali nr.
129512014116.01 .20'15 prin care s-a transmis Raportul de follow-up al Cameiei de
Conturi a Judelului Galali, inregistrat sub nr.729112.01.201S, privind modul de
ducere la indeplinire a mdsurilor dispuse prin Decizia nr. 60128.07.2014 la Unitatea
Ad ministrativ TeritorialS jude! Galali.

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli lnfectioase ,,Sf.
Cuv. Parascheva" Galali la data de 31 ianuarie 2015.

. Do_mnul Tuicu Emil afirmd cd au avut o gedinld extraordinard - ultima gedinld -
la care li s-a promis cd o sd li se prezinte, in urmdtoarea gedintd, un raport Cu privire
la drumurile judelene care vor fi lucrate, care vor intra in lucru anul acesta.

Domnul Presedinte gtie. A dat aceastd dispozilie. Nu gtie daci a primit.
Domnul Tuicu Emil rdspunde cd nu.
Domnul Presedinte, urmare a acestui rdspuns, afirmd cd se va vedea.
Domnul Tuicu Emil mullumegte.
Domnul Presedinte ii spune domnului consilier judelean cd il agteaptd luni, sd

vade. Totodate, transmite: ,,Vreau si multumesc public domnului deputat pdslaru,
pentru cd am avut probleme cu impdduriri, care au fost in bund parte incurcate de
cdtre Fondul de Mediu, din nefericire gi pentru un proiect imperfect plecat de la C.J.,
dar in special de la Fondul de Mediu, ne-a facilitat o int6lnire cu doamna ministru a
Mediului - suntem in curs de rezolvare. Sper cd 9i alli parlamentari geleteni se vor
implica in rezolvarea problemelor noastre punctuale pe teren." in iontinuare,
intreabd dacd mai are cineva ceva de spus. Constat6nd cd nu mai sunt ludri de
cuv6nt, multumegte pentru participare 9i colaborare.

Prezentul proces-verbal, fdri gtersdturi sau addugiri, contine
a fost prezentat in gedin,ta extraordinard a Consiliului Judetului

6 (gase) pagini gi
Galali din data de

SECRETARUL JUDETULUI

P

9 martie 2015.
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Textul inscris in prezenta fili exprimi. rediiatea gedinlei.

SECR UI,PRE9EDINTE,

Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

PRE9EDINTE


