
ROI'ATIA

PROCES - VERBAL
al gedinlei ordinare a Consiliului Jude!ului Galali

din 29 ianuarie 2015

$edinla ordinara a Consiliului Judelului Galati a fost convocatd prin Dispozilia
Pregedintelui Consiliului Judetului Galali nr. 218 din 22 ianuatie 2015 9i a fost
publicatd in ziarul ,,[,4onitorul de Galati" din 24-25 ianuarie 2015 (editia on-line),
respectiv 26 ianuarie 2015 9i ali$at6 la sediu, avand urmdtorul proiect al ordinii de zi:

1. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judelean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
EUROVIP SRL, pe traseul Galali - $ivita;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transpo( rutier public judetean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
SARMINA IMPEX SRL, pe traseul Tecuci - Ndrte$ti Deal (Comuna Gohor);

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
TMNSDAN SRL, pe traseul Galati - Vanetori (Tarlaua 61, Parcela 837, Hala
53);

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
4. Aprobarea preturiior medii ale produselor agricole in vederea calculului

venitului brut din arendS pentru anul 2015, in judelul Galali;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

5. Stabilirea prelului mediu/tona de masa verde obtinut5 de pe pajigti pentru anul
2015:

lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
6. Aprobarea solicitirii adresate Consiliului Local al municipiului Gala(i pentru

trecerea suprafelei de teren de 40 mp din domeniul public al municipiului
Galali in domeniul public al judelului Galali Si administrarea Spitalului Clinic
Judetean de Urgentd,,Sf. Apostol Andrei" Galali;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
7. Aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanfe, asisten[A 9i

reprezentare pentru Consiliul Judelului Galati;
lnitiator: CornelHamza

L Aprobarea achiziliei de servicii juridice de consultantS, asistenla 9i
reprezentare pentru Directia Judeleana de Eviden!5 a Persoanelor Galali;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
9. Aprobarea componentei nominale a comisiilor de evaluare 9i a comisiilor de

solutionare a contestatiilor pentru evaluarea managerilor institutiilor de culture
din subordinea Consiliului Judetului Galati pentru anul 2014;

10.Rapoarte, i

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbala
ri, interpeldri, diverse.

Nicolae

9EDINTE,

realitatea Sedintei.



Sedinta din 29
Pag.

ianuarie 20'15
nf,2

Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Carmen Chirnoagd - director
executiv adjunct, Direclia economie ii finanle; Laura Anghelula - director executiv,
Direc,tia de dezvoltare regionale; Constantin Cristea - director executiv, Direclia
patrimoniu; Cristina Lupagcu - auditor, Biroul audit public intern; lonel Coca - gef
serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, senehte gi securitate in
muncd 9i asigurarea calititii; Mdrioara Dumitrescu - arhitect gef, Directia Arhitect $ef;
Mitici Budescu - 9ef Serviciu contencios gi probleme juridice; Daniela Tecute -
consilier superior, Compartimentul cancelarie.

Au participat ca invitati: Dorin Otrocol - prefectul judetului Gala(i; Tudorel
Chirnoage - director execuliv, Directia Judeteana de Eviden[5 a Persoanelor Galali;
Marius Ciprian Mihaile - director executiv, Directia pentru Agriculture Galati; llie Zanfir
- manager, Biblioteca Judeteand,,V.A. Urechia" Galati; Sergiu Dumitrescu - manager,
Centrul Cultural ,,Dundrea de Jos" Galati; Dan Basarab Nanu - manager, lvluzeul de
Artd Vizuale Galati; Cristian Calddraru - manager, Muzeul de lstorie,,Paul Pdltdnea"
Gala(i.

De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmetoarele institutii de
presa: reprezentant de la S.C. IVAJOR GALA IVEDIA S.R.L. catati; ziarul
,,lMPARIlAL"; ziarul ,,MONITORUL DE GALAJI"; ziarul ,,REAL|TATEA"; ziarul
,,ADEVARUL" pentru- Galali; ziarul,,LlBERTATEA";,,AGERPRES";,,RADtO
ROI\ilANlA ACTUALITATI"; VOX Tv.

Domnul Presedinte da cuvantul domnului Secretar pentru a face apelul nominal
in vederea stabilirii prezentei la gedinF (intucet domnul Pugcag Paut, Secretarul
judelului Galali, efectueazd in aceastA perioadd concediul legat de odihnd, va fi
inlocuit la aceastd Sedinle de domnul Coca lonel - 9ef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, sendtate $i securitate in muncd gi asigurarea
calitdtii).

Domnul Coca lonel face apelul nominal.
Domnul Pregedinte informeaze cd dintr-un numar de 34 consilieri judeteni in

functie + Pregedintele Consiliului Judefului calali sunt prezenti 31 consilieri judeteni
in functie + Pregedintele Consiliului Judetului, deci gedinta poate incepe, liind
intrunite conditiile regulamentare pentru desfSgurarea acesteia.

Au lipsit urmdtorii consilieri judefeni: Pintilie Carmen, potec Nicolae
Petrigor gi StangA George Citelin.

Au sosit in sale dupi efectuarea apelului nominal in vederea
prezentei domnii consilieri ,udeleni Potec Nicolae Petrigor 9i Stange

stabilirii
George

Citdlin.
Domnul Pregedinte informeaze c5 potrivit art. 33 alin.

Organizare Si Functionare al Consiliului Judetului Galati,
procesul-verbal al gedintei ordinare a Consiliului Judetului

(4) din Regulamentul de
a fost prezentat la mape
Galati din 22 decembrie

2014.
in contin , intreabd daci sunt observatii in legature cu procesul-verbal.
Nefiind o ii, supune la vot procesul-verbal
Se aprobe unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru",

me realitatea Sedinlei-
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Domnul Presedinte intreaba daca sunt observatii cu privire la ordinea de zi aqa
cum a fost transmise la mape 9i publicate in presa locale

Nefiind observatii, supune la vot ordinea de zi:
1. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
EUROVIP SRL, pe traseul Galati - 9ivi,ta;

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
2. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
SARIVINA IMPEX SRL, pe traseul Tecuci- Nertegti Deal (Comuna Gohor);

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
TMNSDAN SRL, pe traseul Galati - Vanatori (Tarlaua 61, Parcela 837, Hala
5s);

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
4. Aprobarea prelurilor medii ale produselor agricole in vederea calculului

venitului brut din arend5 pentru anul 2015, in judetul Galati;
lni!iator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

5. Stabilirea pretului mediu/tona de masd verde obtinuta de pe pajigti pentru anul
2015:

lnitiator: NicolaeOobrovici-Bacalbaga
6. Aprobarea solicitirii adresate Consiliului Local al municipiului Gala.ti pentru

trecerea suprafelei de teren de 40 mp din domeniul public al municipiului
Galati in domeniul public al judetului Galati gi administrarea Spitalului Clinic
Judetean de Urgentd,,Sf. Apostol Andrei" Galati;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
7. Aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultante, asistentd Si

reprezentare pentru Consiliul Judetului Galati;
lnitiator: CornelHamza

L Aprobarea achizi,tiei de servicii juridice de consultante, asistentS 9i
reprezentare pentru Directia Jude\eana de Eviden!5 a Persoanelor Galafi;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
9. Aprobarea componentei nominale a comisiilor de evaluare $i a comisiilor de

solutionare a contestatiilor pentru evaluarea managerilor institu[iilor de culturd
din subordinea Consiliului Judetului Galali pentru anul 2014;

lnitiator; NicolaeDobrovici-Bacalbaga
'1 0.Rapoarte, informeri, intrebdri, interpelSri, diverse

Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul I din ordinea de zi:

Eliberarea licentei de lraseu pentru se,vicii de transport rutiet public iudelean
de persoane prin curse ,egulate speciale pentru operatorul de transpott sc

EUFAWP SRI- pe tnseul Gala.ti - $ivila
lnitiator Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

6 realitatea gedintei.

PRESEOINTE.
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Domnul Presedinte intreabd daci sunt observatii cu privire la proiectul de
hotarare sau la documentatia de fundamentare.

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

Se trcce la punctul 2 din ordinea de zi:
Eliberarea licenlei de traseu pentru seruicii de transpotT rutier public judelean
de persoane pin curse /egurare specrale ,€,ntru opentorul de transport SC

SARMTNA IMPEX SRL, pe tnseul Tecuci - ,y'd,ttegti Deal (Comuna Gohor)
lnitiator: Nicolae Dobrovici.Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabd dace sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezenlala
Se aprobd in unanimitate, cu 34 votuti ,,penlru".

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
E iberarea licentei de trasan pentnr servicii de t/,anspod rutier public jude .tean
de persoane prin curse ,egula.E speciale penfJ,U operatorul de ttansport SC

TRAI SDA/V SRL, pe tnseul Galati - Vendbfi (Tadaua 61, Parcela 837, Hata 53)
lnitiator Nicolae Dobrovici-Bacalbasa

Domnul Presedinte intreaba daci sunt observatii cu privire la proiectul de
hot5rare sau la documentalia de fundamentare.

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

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea prelurilor medii ate produselor agricole in vederea calculului

venitului brut din arendd pentru anul 2015, in judatul calati
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabd daci sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 votui ,,pentru".

Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Stabilirea p,elului mediu/tona de masd verde obtjnufi de pe pajirti pentru anut

2015
lniliator: Nicolae Dobrcvici-Bacalbaga

Domnul Presedinte informeaz5 cd la acest proiect de hotdrere existe un
amendament gi roagd pe domnul Coca lonel se citesce amendamentul.

Domnul Coca lonel a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de rire privind stabilirea pretului mediu/tona de mase verde
linutd de pe pajigti pentru anul 2015

(inregistrat I Consiliul Judetului Galati cu nr. 1156129.O1.2015)

Cu adresa nr 441 .01.2015 inregistratS la Consiliul Judetului Galati sub nr.
8888127 .O1 .2015, Oi riculture solicitd recalcularea prelului mediu/tona

realilatea Sedin!ei.

PRE9
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de mase verde a valorii obtinuta de pe paji$ti pentru anul fiscal 2015, de la valoarea
de 73 lei/tona de masa verde la valoarea de 21 lei/tona de masa verde.

Aceaste recalculare survine in urma obiectiilor formulate de Comisia n(.2, cate
sustine ca o parte din crescdtorii de animale care concesioneazdnnchiriazA pajigtile
de la Consiliile Locale sunt nemultumiti de acest pret La recomandarea comisiei,
Directia pentru Agriculturd Galati a convocat o adunare a reprezentantilor asociatiilor
prolesionale de profil din judet in data de 27.01 .2015, in urma cereia s-a ajuns la un
acord privind pretul mediu pe tona de mas5 verde valabil pentru anul fiscal 2015.

in suslinerea acestei propuneri este anexat devizul de lucrari elaborat de
participanti pentru o pajigte intretinutd la nivel minimal cu poten-tial mediu de
productie care a stat la baza fundamentdrii pretului propus.

in consecintS, solicitdm aprobarea pretului mediu/tona de masd verde la
yaloarca de 21 lei/tona masd verde.

Semneaz5: Pregedinte, Nicolae Dobrovici-Bacalbaga).
Domnul PJesedinte anunF cd in calitate de initiator al hoter6rii accepta

amendamentul ln continuare, intreabd dace sunt alte observatii?
Domnul Tuicu Emil, adresandu-se domnului Pregedinte, doregte sd i se permitd

sa ia cuvantul.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Tuicu Emil transmite: ,,Nu sunt de specialitate, nu me pricep $i nu am

si md pronunl asupra prelului, oricum este pulin ciudat se vii intai, luni, in Comisie,
cu 73 de lei gi, dupa trei zile, se vii cu 21 de lei. l\,4i se pare cel pulin ciudat, dacd nu
lipsd de profesionalism. Dar eu consider ce nimeni nu are voie s5-gi batd joc, sd zic,
de consilierii judeteni, cand imi vii qi spui reprezentantii Asocialiei Profesionale gi,

aici la punctul 7. apare Asociatia Crescetorilor Tecuci; la punctul I tot Asocia(ia
Crescetorilor Tecuq: alte persoane; la punctul 3., A CA.T. care inseamne acelagi
lucru: Tecuci. Mai apar din informatiile mele, qi sper cE nu gresesc Si mai sunt colegi
care gtiu, chiar gi funclionari publici care au semnat aceasti hartie. Eu consider cd
acest deviz este o betaie de joc Fi eu nu voi vota aceaste hotarare "

Domnul Presedinte spune ci densul a primit un punct de vedere al unor
specialigti gi azi s-a prezentat la dumnealui adjunctul structurii care se ocupa de
agricultud in judetul Galati Si i-a argumentat c5, printr-o reevaluare, aga ar fi corect
gi, in continuare, precizeazd cd dansul nu are cunogtintele necesare se se pronunle
TotodatS, afirme: ,,Am mers pe onestitatea respectivei persoane $i, probabil cd din
cei 31 de oameni, 32 cu mine, dar oricum, eu nu md pricep la pajigti, existe $i oameni
care se pricep, gi vom vota in funclie de informatiile pe care le avem. Deci, normal,
normal, eu ar fi trebuit sd ma abtin ca pot sA vd spun orice despre pacientul grav, mai
putin despre pajigti. Dar, in tot cazul, mergand pe faptul ce a trecut prin comisii, ci in
ultimul moment s-a produs o rectificare, ceea ce mie nu mi-a fdcut pldcere, nu mi se
pare un lucru perfect normal, dar daci considerdm, domnii consilieri mnsidera, cd
trebuie sa mai amandm gi peste o lune - O K.; dacd se considerS cd totugi este o
probleme care trebuie votati neaparat, atunci votdm, degi eu sunt inrtiator, eu sunt
initiator pe buna credin,td a disculiilor care au avut loc, a initiativei unor oameni de

J

offi,
realitatea $edintei.
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profesie; deci, eu personal, nu ma pot pronunla. in ceea ce mi privegte, gi eu sunt
deranjat de o modificare de ultim moment, dar se intampld, nimeni nu este perfect."

Domnul Tuicu Emil, adresandu-se domnului Pregedinte, mmunice faptul c5 nu
a pus in disculie pretul. in continuare, spune: ,,Eu am- pus in discutie devizul care a
fost prezentat, ca[e ne-a fost prezentat gi care de - exact cum spuneli
dumneavoastre sau cum am spus poate eu - dovada de lips6 de seriozitate. Nu poti
se spui cd ai avut zece asociafi, c6nd palru sunt de la aceeagi asocia(ie gi sunt
trecuti sub diferite initiale, dar chiar au gregit 9i au..."

Domnul Presedinle le transmite ca au avul comisii.

^ Domnul Tuicu Emil precizeaza cd acesta este primul lucru pe care l-a prezentat.
ln continuare, se refere la al doilea lucru: nu se poate sd fie pus functionarul public,
care lucreazd in cadrul directiei respective, sd semneze in numele unei asociatii. $i,
dacd se vrea, poate da Si nume in particular.

Domnul Presedinte ptecizeaze d da, orice sesizare este binevenite.
Domnul Tuicu Emil concluzioneazd cd asta este ceea ce a spus, de prel nu se

pricepe, nu se pronunte gi spune, in continuare, ci poate este bun, poate nu este
bun.

Domnul Presedinte spune cd densul la paji9ti... in continuare, dd cuvantul
domnului consilier judelean Cdluean Anghel Costel.

Domnul Cdluean Anohel Costel spune cd este membru in Comisia nr. 2 gi la
initiativa dumnealor a pornit, de fapt, acest dialog social intre Directia Agricole gi
asocialiile de crescatori de animale. Totodate, precizeaz6: ,,Eu gtiu...in spri.iinul
Consiliului Judelean ag putea sd exemplific ci pe cereale nu s-a cerut decat un
punct de vedere de la un singur cultivator; pe cend aici, au fost invitate mai multe
asociatii de crescatori de animale - unele au venit, unele nu, unele au trimis puncte
de vedere prin fax. Vizavi de pre! nu gtiu acuma... ved cd, colegii nu au ridicat nicio
problema vizavi de pre[, dar eu am avut o probleme vizavi de pret. Eu am extras apa
dintr-un furaj verde qi mi-a ajuns ce oamenii vor pldti lucernd, in loc de un fan de
proastd calitate. Probabil gtiti sau mai sunt 9i colegi care gtiu, cd pdgunea este ultimul
teren ca Si calitate gi nu pot pl6ti lucerna. De aici, impreunA cu domnul pregedinte
Gogoncea, am intrebat aparatul de specialitate dacd s-au intelnit cu asocialiile de
crescetori de animale? S-au intelnit. Eu vd spun ce am gi fost de fate gi am vdzut
cum pun problema. Aveau mai multe probleme, domnul Pregedinte a zis: (domnule,
nu le rezolvSm problemele, noi, in agriculture, pe noi ce ne intereseazi este dacd ei
se inteleg: Directia Agricold cu asociatiile de crescetori de animale.))"

Domnul Presedinte intervine: ,,Ce pot sd vd spun? Pentru mine, crescdtorul de
vite de la tare,idin Rom6nia, este un erou care reziste unui climat extrem de dur gi,
cet putem, tredvie s6l sprijinim, mai ales ce noi reprezentem locuitorii acestui judet.
Modul in care\il sprijinim, elementele concrete, sigur cd revin celor care au o
competenta in domeniu - profesionalS "

acolo, din discutii
Consiliul Judelean
pentru ca nu ie 9t

PRE9EDI

n Anohel afirme ca vizavi de acesl subiect s-a... de
dumnealor a reiesit clar... sau au venit cu rugdmintea cAtre

e intinsd o manS de ajutor vizavi de identificarea pd$unilor,
ala cete p6quni existe in judet, de ce calitate sunt. Si

exprimi realitatea gedlntei.
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se pare c5 Direclia AgricolS intampind o probleme fatd de primari, care nu transmit
categoriile de teren cetre Directia AgricolS, ca se le transmite mai departe cetre
Directia Statistice. in continuare, comunica; ,,in acest context, gi Directia Agricola a
venit cu o rugaminte cdtre noi: sd facem ceva, se vedem ce peguni avem qi sd
impiedicSm oarecum abuzurile primarilor vizavi de crescetorii de animale. Sunt
situatii in care - eu am situatii clare - in care p6gunea nu se arendeaza cdtre
crescStorii de animale, ia consiliul local, nu li se inregistreaza solicitarea, ia consiliul
local subventii gi ei pequneazd pe gratis sau la mici intelegeri."

Domnul Presedinte, adresandu-se domnului consilie^r judelean Celuean Anghel
Costel, precizeaza ci problema ise pare importante. ln continuare, ii transmite:
,,Daca vreli sd va implicati, v5 facem rost de mijloace de transport, de specialiqti de la
noi, deci dace putem sd ii ajutem pe oamenii acegtia este extrem de important,
pentru ce raportul individului cu orice struclure oficialS este extrem de dificil, chiar la
nivelul meu. Deci, eu de cate ori md lovesc de o strudure oficial5, 'innebunesc "

Domnul Tuicu Emil, adres6ndu-se domnului Preqedinte, doreste sd facd o
ultimd precizare.

Domnul Presedinte d5 cuvantul domnului consilier judetean Tuicu Emil.
Domnul Tuicu Emil vrea se precizeze ce la dumnealor, in Comisie, s-a pus

intrebarea dace au o evidenle domnii directori de la Directia Agricole a pegunilor 9i
au spus: (daD Qi poate sa i-o aduce.

Domnul Presedinte este de acord. in continuare, da cuventul domnului consilier
judelean Gogoncea Lilion-Dan.

Domnul Goqoncea Lilion-Dan transmite cd a spus $i domnul Tuicu. ln
continuare, afirmd: ,,Este bine sd rdmanem la principii, ce proiectul acesta de
hotarere are doue sau trei principii importante. De unde a pornit chestiunea? Acum
doi ani s-a constatat c5, totugi, aprobdrile care se dau pentru prelurile la greu, la
porumb, la floarea-soarelui gi la furaje gi or mai fi incd doua-trei, au implicatii foarte
mari asupra situatiei financiare a agricultorilor. De exemplu: pretul la grau este bazS
de calcul pentru o serie de impozite, T.V.A. I.a.m.d. Lucrul nu a fost privit foarte,
foarte atent de Consiliu pane nu a ie$it scandalul de acum doi ani, cand m-am intalnit
cu nigte agricultori gi mi-au zis: (bdi, ce faceti voi acolo, ci am intrat intr-o belea
foarte, foarte mare gi care nu mai putea fi reparate datoriti retroactivitStii) - este
vorba de Petrica Grigore, ca sd fie lucrurile clare, gi acuma am intrebat, in mod
special, dacd s-au inteles la grau. Fiind avertizati de situatia de acum doi ani gi anul
trecut, s-au consultat cu Petrice Grigore - vorbesc de Directia Agricole aici. A doua
chestiune de principiu este: or fi semnat zece, degi, dupe pirerea mea, mai mult de
doud-trei-patru asociatii nu au ce ceuta in Galati, dar or fi semnat zece, se bagd in
seamd, s5... unii poate cd sunt legitimi, altii mai pulini. Problema este ca s-au fdcut
consultarile gi ,aptul ca Directia Agricold gi-a'insu$it, este un lucru bun, pentru ce
Directia AgricolS are o raspundere ca sd accepte un pret intr-o negociere, pentru cA
are norme metodologice gi reglementdri date de lvlinisterul Agriculturii. Lucrul este
extrem de important pentru viata agriculturii, noi nu avem prea mari implicatii ca 9i
Consiliu, dar acolo unde le avem, dupd pererea mea, trebuie se dam o mane de
ajutor. Ce a spus do rimarii? Primarii nu sunt foarte dinamici, foarte

P'
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activi, foarte interesali se igi respecte obligaliile pe care le stabilegte legea privind ce
a spus domnul Celuean cu incadrarea la regimul de pdgune gi stabilirea suprafetelor
gi locului la pSguni, calitatea solului, se fac evalueri, se fac expertize, 9i atuncea totul
se lucreazd dupa ureche - lucru confrmat de Direclia Agricola. Deci ar trebui, dacd
domnul Caluean s-a angajat in chestiunea aceasta, se vedem de ce primarii gi cand
au de gand se intre in legalitate cu chestiunile acestea. Eu recomand Consiliului sa
voteze proiectul, acest 21 de lei nu este o mare afacere, nici pentru Directia de
Finante Publice din punct de vedere al veniturilor, inse pentru cei merunli, cu cateva
animale acolo din care abia igi duc traiul, pentru ei conteazd. $i mi se pare,
intr-adever enorm, ca pe baza unor norme, cum a socotit Directia Agricola care
recunoa$te cA nu sunt evaluari, stabiliri de suprafete gi lucrurile fdcute corect,
accepte 76. Ca sA ajungi... sau 74, ceva de genul acesta, ca se ajungi la 21 dupe
aceea, inseamnd cd cineva nu gi-a fdcut serios treaba. Dar nu este vorba de Consiliu
aici Nu. Consiliul poate ajuta in mod real. Eu i-am intrebat gi gtiam cd pe vremuri
exista gi o Directie de pajigti. Da? l-am intrebat. Au un serviciu care face 9i treaba
asta. Nu trebuie privite cu ugurinta, nu trebuie zambit ironic ce discutam despre
furaje, este un precedent pe care, dacS il rezolv6m corect, este un semnal de alarme
Si pentru functionarii statului care trebuie sa-Si face treaba. Multumesc."

Domnul Presedinte il invite la cuvant pe domnul director adjunct al Directiei
pentru Agriculture Galali.

Domnul lvlihdil6 Ciprian Marius multumegte domnului Pregedinte, stimatilor
consilieri. Spune cd reprezinte Directia pentru Agriculture la nivelul judetului Galali,
se prezinta in calitate de director executiv, gi se vede nevoit se facd anumite
precizAri. Transmite: ,,in primul rand, vreau se vd asigur ci datele statistice nu ne
lipsesc, cunoaglem suprafala totald a pajigtilor la nivelul judelului Galati, vorbim de
40 de mii de hectare din care, atenlie, 14 mii sunt in subordinea U.A.T.-urilor, adicd
sunl de stat. lvlai departe, cu privire la obiectiile care s-au fdcut in Comisia nr. 1,
Comisia nr. 2, intr-adever am demarat o acliune mai ampld gi am convocat toti
reprezentantii formelor asociative de profil din Galati pentru a sta impreune in mod
democratic sd discutem pe tema prelurilor medii la pricipalele produse agricole $i, in
special, mase verde, ci aici au existat discutii, 9i s-au pus pe hadie toate calculele
minimale necesare pentru intretinerea unei pajiqti. Dacd, initial, s-a avut in vedere un
calcul optim, respectivii pregedinli de asocialii au ridicat nenumdrate dificufteti pe
care le intampinA in intrelinerea 9i imbundFlirea pajigtilor, chiar 9i anumite deficiente
in relatiile cu, consiliile locale gi au motivat prin reducerea acestor cheltuieli
necesitatea ca ei sa poatd sa-gi desfd$oare, in continuare, activitatea in mod optim.
Astfel, dupd cum .. eu am gi devizul de anul trecut, au fost eliminate anumite
cheltuieli gi prin calculul referitor la productia medie s-a ajuns la un pret mult mai mic.
l\y'isiunea mea aicl\este se reprezint interesul producetorilor, de asta am venit. Este o
masurA care ii ajutF pe ei, in primul rand. Apoi, este simplu se ne gandim, se facem
o comparatie cu telPnurile arabile, terenuri superioare pajigtilor, da? sau dacd facem
o comparatie, a9a c\m a spus gi domnul consilier, cu lucerne, care este normal se
presupunem cA pret\ propus de noi este, de fapt, cel care reflectd realitatea din
piatd Ganditi-va nu este un produs care se tranzactioneazd, el este folosit

me realitatea gedintei.

e/Y
rl\
\h

SECRETARU

Nicolae Dob



$edinta din 29 ianuatie 2015
Pag, nr. I

a9a cum este folosit. l\y'ultumesc. Dace mai sunt intreberi? A! lar cu privire la
corectrtudinea devizului, facem prccizatea cE noud pregedinti, nu zece, au fost
prezenti $i, intr-adevar, au denumiri aseminetoare, poate s-au strecurat anumite
erori, dar ve asigur ce niciun funclionar public nu a semnat pe acest deviz
lvlultumesc."

Domnul Goqoncea Lilion-Dan, adresendu-se domnului Pregedinte, doregte sd
facd numai o simpli remarcd. ,,Domnul director, o intrebare: gtili c5 s-au dat banii de
la primerii inapoi la A.P.l.A. pentru 'ingrijirea paligtilof $titi c5 primarii nu au cheltuit
un leut 'in tot judelul pentru ingrijiri 9i au luat subvenlii?"

Domnul l\rlihdile Ciprian Marius spune ce are la cunogtinta lucruri de genul
acesla, da. Precizeazd: ,,Dar este ceva ce noi nu putem impune."

Domnul Celuean Anqhel Costel vroia sd sublinieze - cum a inceput gi domnul
pre$edinte Gogoncea - acum doi ani au fost niste probleme gi a fost pus'in fata unor
situatii, sincer nu a gtiut ce sd respunda unor crescatori de animale. in continuare,
comunicd: ,,Ni s-a pus noud in carca aceaste taxd mare 9i... dar este clar c5 acolo au
abuzat primarii. $i au venit cu acest pre1, zice: (domnule, Consiliul Judefean a
stabilit, uitati cine e de vind ) Exact aga a fost exprimarea Eu, ca $i consiler
judetean, mie nu mi-a fost usor se incerc si explic oamenilor ca, de fapt, noi nu am
avut nicio vina $i noi am fecut astazi un prim... sau dac5 il aprobem noi facem un
prim pas pentru inlaturarea abuzurilor primarilor. Aldturi de o identificare a pegunilor,
eventual o intabulare qi o categorisire, primarii nu vor avea ce sd facd decat sd
respecte legea, se taxeze pdgunea; gi domnul director a spus un lucru: ea este
taxatS mai mult dec6t terenurile arabile de cea mai buni calitate "

Domnul Presedinte ii multumegte. intreaba dacd mai doregte cineva se ia
cuvantul.

Nemaifiind ludri de cuvant, supune la vot proiectul de hotdrere cu
amendamentul acceptat.

Se aprobd in unanimitate, cu 34 votui ,,pentru",
Se trece la punctul 6 din odinea de zi:

Aprobarea solicitdrii adresate @nsiliului Local al municipiului Galati pentru
trecerea suprafelei de tercn de /O mp din domeniul public al municipiului Galali

in domeniul public at judetului Galali si administrarea Spitalului Ctinic
Judelean de Urgenln ,,5f. Aqstol Andrei" Galali

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte explicS, in esenta, despre ce este vorba gi anume cd vor s6

facd un cozoroc pentru salvdri, ca sd nu mai ploua, pentru ce a trebuit modificate $i
intrarea. intre timp, pe salv5ri s-au pus instalalii de aer conditionat gi, ele devenind
cocogate, nu mai incApeau pe poarta iniliald. Dansul crede, nu este iniliativa
dumnealui, este initiativa domnului Vicepregedinte Vicleanu, care i se pare foarte
bune, se pune cozorocul, nu costd mult. Dar trebuie, ca sd fie pus cozorocul, s5 se
treacd terenul, cA aga sunt formele

in continuare, intreabe dac5 sunt observalii cu privire la proiectul de hotdrare
sau la documentatia de fundamentare La? . La cozoroc Da.

Supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentatd.

exprimd realitatea Sedin!ei.
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Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 7 din otdlnea de zi:

Aprobarea achizitjei de servicii juridice de consulhntd, asistentd gi
reprezentare pentru Consiliul Judetului Galati

lnitialor: Comel Hamza
Domnul Presedinte informeazd cd la acest proiect de hoterare existS un

amendament gi o roagd pe doamna consilier judetean Tinca Podaru sE prezinte
amendamentul

Doamna Podaru Tinca a prezentat urmatorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotErare a Consiliului Jude(ului Galali privind aprobarea
achizi!iei de serviciijuridice de consultanld, asistente gi reprezentare pentru

Consiliul Judetului Galati
(inregistrat la Consiliul Judetului Gala[i cu nr. 1172129.01 .2015)

Fata de forma initiale a proiectului de hotdrere se impune modificarea gi
completarea art.2.

Pentru aceste motive, formulez urmetorul

AMENDAMENT:

in cuprinsul proiectului de Hoterare, art.2 se modifice gi completeaza, urmand
sd aibd urmdtorul cuprins:

Achizitia serviciilor de consultanta gi asistentS juridice pentru anul 2015 se va
face ori de cete ori este necesar, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Semneaza: Consilier judetean, Podaru Tinca Data: 29.01 .2015))
Multumegte
Domnul Presedinte roaga rnitiatorul, domnul Vicepregedinte Cornel Hamza, sd

precizeze dacE acceptd amendamentul.
Domnul Hamza Cornel anunte ca este acceptat.
Domnul Presedinte intreab5 dacS sunt alte observatii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentatia de fundamentare. De cuvantul domnului consilier
judelean Butunoi Adrian Liviu.

Domnul Butunoi Adrian Liviu, adresandu-se domnului Preqedinte, intreabd din
informatiile pe care le are: existe un contract in derulare, care a fost prelungit cu un
act adilional pe consultante juridice, da?

Domnul Presedinte confi rm5.
Domnul Butunoi Adrian Liviu spune c5, dupa aceea, in expunerea de motive .

Domnul Presedinte intervine: ,,Nu, nu, stali ca sa ve explic exact de ce votem
entru anumite dosare este o consultantd
intrucet Curtea de Conturi este extrem de
aceastd exigentd, gi este extrem de atentd

zicem - care poate fi prelungit cu acte
aditionale, am fost s\atuili de oameni bine cunoscdtori ai chitibu$urilor judiciare cd

me realitatea gedintei.
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este mult mai sAndtos in loc de act aditional, sd o votam in fiecare an. Acesta este
sensul acestui proiect de hoterare."

Domnul Butunoi Adrian Liviu lransmite: ,,Bun, in expunerea de molive la punctul
a,), deci, este prevezut aici: Ordonanla de Guvern N. 26 din 2012, punctul 1, punctul
2. 9i, aici la punctul 2., deci,in conditiile legii, numai cu aprobarea - in expunerea de
motive nu mi-ati r5spuns punctul a) - 9i sunt puncte, puncte. ln lege spune aga:
ordonatorilor principali de credite pentru autoritelile 9i institutiile publice punctul b):
consiliilor locale $i consiliilor judetene. Deci, la punctul a) se putea... deci, conform
punctului a) puteati sa o aprobati dumneavoaslrS fdr6 sA o supuneli in consiliul
judelean."

Domnul Pre$edinte spune cE da, sigur, ise pare mult mai democratic.
Domnul Butunoi Adrian Liviu ii transmite ca era mult mai democratic sd nu puni

puncte, puncte, acolo.
Domnul Presedinte concluzionand, ii rSspunde cd nu a pus dansul puncte,

puncte, pentru ce nu'ii apa4ine dumnealui aceasta... Nu este dansul iniliator.
Domnul Hamza Cornel ptecizeaz' cA dansul esle, dar nu l-a scris.
Domnul Butunoi Adrian Liviu a inteles. Aici scrie Pregedinte... da.
Domnul Presedinte spune ci d6nsul semneaza global. Fiecare initiaza ce vrea.

Dreptul de a initia este al fiecaruia, de votat, voteazd cu tolii. Puncte, puncte - viala
este un ansamblu de puncte.

Domnul Butunoi Adrian Liviu zice ca, totusi, trebuia sa se lege 9i de punctul a)
ordonatorii principali de credite pentru autoritdlile 9i instituliile publice ale
administratiei publice 9i centrale

Domnul Presedinte spune: ,,Da, deci, dacA considerem noi cd este oportun $r
eu, personal, in calitate de un vot din cele 32, consider ce este oportun, pentru cd
aicea este 9i domn^ul gef al Juridic-ului $i, Ia ora actuale, Juridic-ul a ndscut, e gravid
gi e in post-natal ln marea sa majoritate, are domnul gef al Juridic-ului, care e un
jurist cu mai mare experientd gi cu dreptul de a merge la bare, trei @laboratoare
incd, din cate din care nu gtiu cete au dreptul se mearge la procese. Dupd pererea
mea gi fecend o parantezd... domnule, nu gtiu daca este opera lui, dar asta este."

Domnul Butunoi Adrian Liviu a inteles, deci i-a dat raspunsul qi la urmetoarea
intrebare, pentru ca vroia sa gtie gi dansul care esle situatia temeinicS.,,Deci, asta
este, nu?"

Domnul Presedinte afirma c6, dupe parerea dumnealui, s-a facut o gregeala
groaznici, voita sau nevoitS, cand Directia Juridicd a fost diminuatd 9i transformati
intr-un serviciu ineficient TotodatS, informeaz5: ,Am descoperit lucruri extrem de
neplScute, gtiti ci am trimis $i dosare la D.N.A., incd nu au fost rezolvate, dar in
actualul context national, a nu avea o structure juridica competentd gi puternicd este
un act de sinucidere administrativS. Din pScate, leafa unui consilier, absolvent de
Drept, la C.J este cam '10 milioane, la debut. $i atuncea, oamenii, chiar dacd scoli
posturi, nu se inghesuie, ia-r cei care se inghesuie nu sunt agii barourilor. Dar,
ceutem se ne descurcAm." ln continuare, intreaba dacd mai doregte cineva sd ia
cuvantul

realitat6a Sedin!ei.
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Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judetean lon $tefan.
Domnul lon Stefan ar vrea sd aminteasc5 faptul ca acea$e problemd a aperut

anul trecut in Raportul Cu4ii de Conturi. Transmite: ,,Deci, noi reluam, gi mi se pare
un act destul de dilicil se ne punefi pe mase, dupe ce Raportul Cu4ii de Conturi
spune foarte clar cd ceea ce s-a petrecut anul trecut cu incredinlarea acestor servicii
juridice nu a fost in reguld."

Domnul Presedinte transmite cA nu. Raportul Cu4ii de Conturi...
Domnul lon Stefan crede c5...
Domnul Presedinte, in conlinuare, spune: ,,Deci, Raportul Cu(ii de Conturi a

aparut in conditiile in care achizilionarea de servicii, care era perfecl legald, dacd se
fdcea in forma in care o facem astezi, era trecuti prin Consiliul Judelean. O
reprezentantd, care este aici in sald, vd poate povesti ce a patit; is-a spus:
(domnule, semneaze, ce noi in trei zile facem gedinla,,. Si femeia, absolut serioasd,
absolut de bund credinli, cunoscand pe cei care i-au spus de ani de zile qi,
stimandu-i, a semnat. Dupd care s-a semnat dupe nu gtiu cate luni, Idra sd fie nici
mecar un interes, ce eu inteleg sd se fac5 o golenie cand existd un interes, nu din
sictir qi neglijenta. $i biata femeie a fost obligatd, pentru ea semnase, se pldteasca;
pani la urmd, me rog, s-a rezolvat pa4ial. Deci, amlo, toatd problema a fost o
chestiune care putea fi rezolvatd absolut civilizat, prin trecere prin Cansiliu, undeva
prin nigte sertare, dupd ce un om a fost pAcelit la modul ordinar, a zdcut, gi a fost
aprobati cu tardivitate. Deci, Curtea de Conturi a avut perfecte dreptate s5
reproseze aceasta neglijenle totald. Curtea de Conturi nu avut nimic privind
achizitionarea de servicii, ci modul de achizilionare."

Domnul Goooncea Lilion-Dan, adresandu-se domnului Pregedinte, informeaze
cd problema cu, Curtea de Conturi s-a rezolvat anul trecut. Totodata, afirma: ,,Noi
avem doue hotarari: una din 2013 9i una din 2014. Aceea din 2014 a inchis subiectul
cu, Curtea de Conturi gi, pererea mea este ce nu este obiectul punctului de la
ordinea de zi. Ceea ce s-a fdcut prin acest punct este c6 se vorbegte, se zice cir.la
Curte ne cere se reinnoim mandatul de a delega aceste contracte in fiecare an, cu
care eu imi pun intrebarea: de ce? Adic5, in fiecare an trebuie se reglementez
activitatea Consiliului Judelean? Nu mi se pare normal. OdatA ce am inchis subiectul
in 2014 cu o hotdrare care nu are un termen limita de... merge pana cand se abroge
actul, da? Dace se cere gi vrem sE fim in relafii bune cu, Curtea, noi prelungim
mandatul pentru 20'15, alel€ tot. Nu este vorba sd mai reluem discutiile pentru
Raportul Curtii de Conturi din 2000... nu gtiu cat. Deci, noi acuma, ni se cere sd fim
de acord pentru prelungirea mandatului in 2015. At6t. Deci, nu mai reluem discutia
cu, Curtea de Conturi."

Domnul Pregedinte de cuvantul domnului mnsilier judetean Cdluean Anghel
Costel.

mnul Cdluean spune: ,,Domnule Pregedinte, eu cred ca asta
se intampld pentru cd n avem achizitionate servicii pe o perioad5 mai mare de timp
gi am fdcut-o printr-o buire directa. Ce vreau eu sd subliniez? Printr-un acord
cadru. Ca dacS faceam i<!ie pe patru ani, tot prin acord cadru gi doar semnam
acordul cadru la ince ce era mai u9or. Ce vreau eu sd subliniez? Ati

exp.im; realitatea gedintei.
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mentionat ce a fost o gregeali, numai c5 noi atunci plSteam o firmA care ne consulta,
pe achizitii publice. Ea n-a observat cA este o gre$eal6, timp de gase luni?"

Domnul Presedinte allrmS: ,,Eil Asta este o intrebare extrem de interesante."
Domnul Cdluean Anqhel Costel continue: primea banil
Domnul Pre$edinte transmite: ,,in tot cazul, in tot cazul, eu unul cred ca cei care

au fost implicati in megdria asta, ce asta nu a fost o scepare, deci, cand iei un om il
privegti 'in ochi, gi spui; (b6i, avem nevoie urgent. SemneazS! Ce noi in trei zile
facem $edinta.)) $i n-o faci cateva luni de zile, mie imi pare r6u c5 aceasta doamne
nu a venit la mine, ca s-a jenat, ca eu chestii din acestea nu am tolerat in viata vietii
mele. Si, evident, c5 cei vinovali in aceaste poveste ar fl trebuit sanclionali. Numai ce
este o intreagd poveste cu sanctiunile in Consiliul Judetean. Deci, sanctiunile in
Consiliul Judelean se fac impotriva unor functionari publici. Funclionarii publici sunt
persoane foarte prost pldtite, dar extrem de bine, dac6 nu excesiv aperate legal,
pentru orice gregeald ar face-o. Si, cei care le judece sunt tot colegi de-ai lor gi sunt -
exact acum traiesc cu indignare o poveste de genul acesta, care orice hoterare ar lua
Comisia de disciplind, este o hotdrare cat se poate de bune - asemeni judecdtorilor,
care pot lua o hotdrare oricat de aberantA, care la ora actualS a apirut gi o jurisdiclie
europeane care anuleazr, ei nu rdspund pentru ce au hotdrat. 9i atunci. ugor, uqor,
singura formd de amenintare reala impotriva celor care nu igi fac datoria este Curtea
de Conturi, c6nd vine cu parale imputate. Dar altfel, rdmai singur 9i urli in degert.
Deci, asta este situatia de fapt: tristd. $i care, dupe pererea mea, ar trebui sd
genereze o modificare legislative. Unu: si li se mdreasce acestor funclionari publici
leafa, pentru ca pe leafa pe care o primesc nu vine nimeni se lucreze, in niciun caz
nimeni de valoare; gi doi: dupd ce li se mdregte leafa, se aibd un sistem de
r5spundere reala gi care sa ii motiveze se nu gregeasce Aga egti prost pletit gi nu
respunzr. Aga ag defini eu situatia care se creaz6. in tot cazul, pe doamna consilier,
care a dat acest amendament cu 2015, o felicit, pentru ca exista o permanenta
tendinla de a considera cE toti vor se fure gi atuncea a lace un cadru, ceea ce este
cel mai bun lucru. Este... Domnule, am fdcut la deszdpezire, de$i gi aicea ne-au
criticat unii, dar la deszepezire dacd nu fdceai, erai un tip mort, pend ficeai din nou
toate procedurile gi acelea merg greu $i te contestd unii g.a.m.d., pdtegti cum au pdlit
unele judelene, pane au terminat a venit zepada, $i acolo am riscat sa facem. Dar, in
general, aceste structuri cadru, degi sunt extrem de eficiente, sunt privite cu
suspiciune gi ai o serie de necazuri. De aceea, ceutdm s5 ne strecurem intre
suspiciunea unor institulii, care devin extrem de active $i trebuie sa te judeci g.a.m.d.,
gi problemele practice, dificile, cu care suntem confruntali. Dar, observalia
dumneavoastrd este corect pus5, cu amendamentul pe care vi l-am spus, din pdcate,
ca asta-i viala." in continuare,'intreabe daci mai doregte cineva sa ia cuvantul

Nemaifiind alte ludri de cuvant, supune la vot proiectul de hotArare cu
amendamentul acceptat.

Se aprobd cu 19 votuti ,,pentru", 11 voturi ,,impotfive" (Bogdan Tania
Gaiu Magdalena, Stdngd George Cdtefin, Cristoviciluliana, Ursu Nicugor,

viorel, Gtosu con h, Neicu Dan C stian, Cefuean Anghel Costel, lon

le exprimA realitatea Sedintei.
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Dumilru, $tefan lon gi Butunoi Adrian Liviu) ji 4,,abtineri" (Hapeci Daniela
Simona, Potec Nicolae Petrigor, Tuicu Emil gi Zamfit Aurel).

Domnul Coca lonel anunta cd a trecut proiectul de hotarAre
Domnul Presedinte confirma.

Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea achizitiei cle seruicii juridice de consultanld, asistenli 9i

veprezentarc pentu Directia Judeteane de Eviden(d a Persoanelor Galali
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabd daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotarere sau la documenta(ia de fundamentare. Dd cuvantul domnului consilier
judetean Cdluean Anghel Costel.

Domnul Celuean Anohel Costel spune: ,,Eu am sd vA aduc aminte c5, atunci
cand a ap6rut prima dat5 problema aceasta in 2013, ati zis c5 din contractul de
asistenlS juridica vom sprijini 9i directiile pe care le avem in subordine "

Domnul Presedinte transmite: ,Da, dar iardgi apar tot felul de probleme gi de
suspiciuni Si, de aceea, ei fiind o institulie in subordinea noastrS, cu nigte probleme
pe care le $tili foarte bine, unde au venit mascatii g.a.m.d., eu, unul, am optat pentru
formula aceasta, gtiti? Cd acolo este o institutie care a avut gi inc5 mai are probleme
in coade, nu sunt rezolvate toate cele de acolo care au inceput, din cauza aceasta."

in continuare,'intreab5 dace mai doregte cineva sd ia cuv6ntul.
Nemaifiind alte ludri de cuvant, supune la vot proiectul de hotdrare in forma

prezentata.
Se aprobd cu 33 voturi ,,pentru",0 voturi ,,impotrive" 5i o ,,ablinere" (lon

Dumitru)-
Domnul Presedinte transmite: ,,Vreau sE spun cd am incercat si fac aceeagi

chestiune $i pentru Azilul de la Ganeqti. Unde, la Gdnegti, a venit o directoare tan6r6
relativ, hipertiroidiana, fostd asistentd in reanimare, care a fdcut intre timp gi studii
juridice, deci a venit pe baza acestor studii juridice, care este din comune, gi care
rezolvd o problemd majorS. Cu totul intampldtor mergend eu la o manifestare in
zond, am trecut pe la Spital cu totul gi cu totul inopinat. Domnule, un spital de... era
sd spun cuvantul nepotrivit... de persoane cu probleme psihice nerecuperabile, unde
puteai sd dai cu limba pe jos, aga era de curat. 9i a cerut femeia aceasta - care este
incurcate extrem de tare de precedenta direclie, cu niqte pleli care trebuiau luate de
la apa(inetori, nu s-au luat, Curte de Conturi g.a.m.d. - tot un asemenea contract,
care era perfect legal, qi am fdcut gi propunerea. Domnule, am fost lucrat gi eu;
acuma, ce m-au lucrat pe mine, de-o incolo, dar au lucrat pe toti nenorocitii aceia
internati acolo; au spus: (domnule, ea are voie se face feld aprobarea Consiliului
Judelului)), cqea ce ea, speriate de Curtea de Conturi, nu o face. Deci. era o mana
de ajutor pe qare o ddm, din pacate, functionarii mei, Si de aceastd data, m-au
sabotat. Eu ac\ma nu pot decat sA o spun, spre deosebire de colegul meu, care sta
in spate gi care numeroase hartii pe care tot functionarii le rezolva, cd eu nu pot
sd le rezolv, cd * nu sunt jurist de meserie. Este foarte important sa intelegem ca
anumite problem\sunt prioritare, ca a ne face ambiliile pe seama unor oameni

exprimA realitatea gedintei.

SEcRETARUL JUDETULUT,
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nefericili este o gre$eala gi cA rolul nostru aici este ca sa meargd instituliile. Eil
mi-am spus Si eu of-u|."

Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprcbarea componenlei nominale a @misiilor de evaluare gi a comisiilor de

solulionare a con.€,staliilor pentru evaluarea managEilor institutiitor de culture
din subordinea Consiliului Jude(ului Galati pentru anul 2014

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabe dace sunt observatii cu privire la proiectul de

hotirare sau la documentatia de fundamentare
Domnul Tuicu Emil doregte sd adreseze o intrebare domnului Pregedinte.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judetean
Domnul Tuicu Emil intreabd dace membrii acestei comisii sunt retribuiti.
Domnul Presedinte referitor la aceastd intrebare ii raspunde ce nu are habar.
Domnul Tuicu Emil intreab, dacd da sau nu?
Domnul Presedinte concluzioneaza ce aceastd problemA nu o qtie.
Domnul Tuicu Emil alirme cd nu gtie domnul Pregedinte, dar domnul Coca

poate da un rSspuns.
Domnul Coca lonel transmite cE a r5spuns Qi la comisie. Da.
Domnul Tuicu Emil anunti: sunt retribuiti [,4ultumegte pentru rdspuns.
Domnul Presedinte spune cd da, sunt de 1a... lnstitutiile sunt date. Deci, nu pui

pe cine vrei. Sunt de la comisia de culturS g a m.d
Fiind vorba despre o hotSrare cu privire la persoane, aprobarea acesteia se

rcalizeaz1 prin vot secret.
ln continuare, invitd la o scurtd pauzd, timp in care vor fi intocmite buletinele de

vot care vor fi predate Comisiei de numdrare a voturilor, odate cu procesele-verbale.
Domnul Coca lonel constatS ca sunt toti membrii Comisiei de numarare.
Domnul Presedinte, ca urmare, roage Comisia de numarare a voturilor se-9i

intre in atributiuni.
Pauze.

Se reiau lucrerile.

Domnul Presedinte roagd sd se face apelul nominal, in vederea inmanarii
buletinelor de vot.

Domnul lstudor Giqel:
Bogdan Tania-luliana
Buruiane Daniela-Laura
Buruiane Natalila
Bulunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Bulurce Octav
Ciluean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae

\\Jln, ,/-v
(E<r.n9/

Nicolae

fili exprimd realitatea Sedintei.
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Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Comel
Hapeci Daniela-Simona
lon Dumitru
lstudor Gigel
Matei Remus
Munteanu Gabriela
Neicu Dan-Cristian
Pintilie Carmen - absenf
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor
Sandu Mitici
Sandu Viorica
StangA George-Cetelin
$erban lulian.Marian
$tefan lon

Juicu Emil
Ungureanu Catelin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel

Se ia o pauzd pentru numdrarea voturilor.

Se reiau lucririle.
Doamna Sandu Viorica spune c5, dacd domnul Pregedinte este de acord, nu ar

mai da citire atabr comisii, ele au indeplinit numerul necesar pentru a trece gi a fi
aprobate, cine doreqte sd qtie exact cu ce numer de voturi, si consulte Secretariatul
gi multumegte

Domnul Presedinte esle de acord.

Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Aprobarea componenlei nominale a comisiilor de evaluare gi a comisiilor de

solutionare a contestatiilor pentru evaluarea managerilor institutiilor de culturd din
subordinea Consiliului Jude[ului Galali pentru anul 2014))

l.Cvorumul necesar y2 + '1 din numdrul total al consilierilor judeteni orezenti la
gedin!4, inclusiv Presqdintele Consiliului Judetului Galati = 18; 2.Numdrul consilierilor
tA.deEL-i!_IA.0gb: 34\$l Pre$edrnfele Consiliului Judetului calati = 35; 3.Numdrul
consilierilor judeleni prqenti la Seding_SLPreiedintele Consiliului Jude{ului Galati =

realitatea gedintei.

NIA,\'--':-.\'?,

SECRETARUL JUD

34;

-BacalbaSa
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l). (1) Stabilirea componentei nominale a comisiei de evaluare pentru
manag;m;;tul Bibliotecii Jddelenir ,,V. A. Urechia" Galali:

Numele gi prenumele
candidalilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,'impotrive"

Votu ri
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

NeqoitS Cdtdlin 22 12 1

Buruiand lvlariana 22 12 1

Chirnoaqa Carmen 26 8 1

(2) Stabilirea componentei nominale a comisiei de
contestaliilor la eval rarea manadementului Bibliotecii Judetene
Galati:

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,oentru"

Voturi
,,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Mitrof Marius 22 12 1

Olteanu Mihaela 22 12 I
Budescu l\ilitice 26 8 1

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,oentru"

Voturi
,,impotriva"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Neqoitd Cdtdlin 22 12 1

Buruiana Mariana 22 12 1

ChirnoaqA Carmen B I

(2) Stabilirea componenlei nominale
contestatiilor la evaluarea managementului
Jos" calali:

solutionare a
,,V. Al Urechia"

CONCLUZIE: Comisia de evaluare pentru managementul Bibliotecii
it in urmdtoarea componente:
Carmen.

statiilor la evaluarea managementului
Gblati s-a constituit in irmdtoarea

aeta ;i Budescu Mftice.

ll). (1) Stabilirea componentei nominale a comisiei de evaluare pentru
managdmiritul Centrului Cuitural ,,bunirea de Jos" Galati:

a comisiei de solutionare a
Centrului Cultural ,,Drinirea de

Numele gi prenumele
candidatilor

Buletine de vot

lvlitrof lvlarius
Olteanu l\ilihaela

fld exprimA realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI.

Voturi
, pentru'

Voturi
..imootrive"

Votu ri
,,nule"

22 't2 1

't2t- I
Budescu L4itrce 26 8l 1



CONCLUZE: Comisia de evaluare pentru managementul Centrului
Cultural ,,Dunerea de Jos" Galati s-a constituit in urmdioarea componente:
Negoili Cdijtlin, Buruiand Mariani 9i Chirnoage Carmen.

Comisia de solutonare a contestatiilor la evaluarea managementului
Centrutui Cultural ,,Dindrea de Jos" chtali s-a constituit in irmebarea
componente: Mitrof ilarius, Otteanu Mihaela $i Budescu Miticd,

lll). (1) Stabilirea componentei nominale a comisiei de evaluare pentru
managementul Complexului Muzeal de $tiintele Naturii ,,Risvan Anghelute"
Gala!i:

$edinla din 29 ianuarie 2015
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Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrivd"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Neqoite Citdlin 22 12 1

Buruiand Mariana 22 12 I
ChimoaqS Carmen 26 8 1

de solutionare a
Muzeal d€i Stiintele

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

l\y'itrof l\y'arius 22 12 1

Olteanu l\.4ihaela 22 12 I
Budescu l\,4itic5 26 B 1

m5 realitatea Sedin!ei.

(2) Stabilirea componentei nominale a comisiei
contestatiilor la evaluarea nanagementului Complexului
Naturii,,Risvan Anghelu!i" Galali:

CONC I Complexului
Muzeal de constituit inurmdtoarea Si Chirnoage
Carmen.

area managementului
nghelug" Galati s-a

Olteanu Mihairla si

lV). (1) Stabilirea componentei nominale a comisiei de evaluare pentru
managementul Muzeului e lstorie.,Paul Piltdnea" Galali:

prenumele Buletine de vot

Buruiand lvla
Chirnoaqe Ca

)
o
+

Kr*>
Nicolae Do

SECRETARUL JUDETULUI,
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(2) Stabilirea componentei nominale a comisiei de
contestatiilor la evaluarea managementului Muzeului de lstorie
Galali:

e,

solutionare a
,,Paul Faltenea"

Numele gi prenumele
candidalilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

lvlitrof lvlarius 22 12 1

Olteanu l\.4ihaela 22 12 1

Budescu l\iliticd 26 8 1

CONCLUZIE: Comisia de evaluare pentru managementul Muzeului de
lstode ,,Pad Pel6nea" Galali s-a constituitin urmetoarea componen6: Negoile
Cdtefin, Buruiane Mariana gi Chimoagd Carmen.

Comisia de solutionarc a contestatiilor la evaluarea managementului
Muzeului de lsbrte ,,Faul Pdltdnea" Ghlati s-a constituit in irmdtoarea
componenld: Milrof M6rius, Olteanu Mihaeta ii Budescu Miticd.

V). (1) Stabilirea componentei nominale a comisiei de evaluare pentru
managementul Muzeului de Arti Vizuale Galati:

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotriv5"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Neqoitd Cetelin 22 12 1

BuruianE lvlariana 12 1

Chimoaqa Carmen 26 B 1

(2) Stabilirea componentei nominale a comisiei de solutionare a
conteitiliilor la evaluarea 'managiementului Muzeului de Arti Vizuali Galali:

Numele gi prenumele
candidatilor

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotriva"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

Mitrof Marius 22 12 1

Olteanu Mihaela 22 12 1

Budescu lvlitice 26 8 1

CONCLUZE: Comisia de evaluare pentru managementul Muzeului de Aftd
Vizua6 Galati s-a constituit in urmdtoarea componenld: Negoild Cetelin,
Buruiand Maiana gi Chimoage Carmen.

la evaluarea managementului
um dtoa rc a compon enld : M ilrof

ca,
SemneazS, Comisia de numerare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,

Sandu Viorica, Stange George-CeElin gi Ungureanu Cdtdlin.

Rapoafie, informdd, interpeldri, diverse
Domnul Presedinte intFabd dace nt observatii cu privire la informdrile sau

rapoartele ce au fost

fi16 exprim; realitatea gedin!€i.

Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:

Nicolae

T

SECRETARUL JUDETULUI,



S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi a Judetului Galati
ff. 2583115.12.2014 privind modul de ducere la indeplinire a mesurilor dispuse prin
Decizia nr 41120.1O.2O1O (Raport de follow-up) 9i de Decizia Camerei de Conturi a
Judetului Galati ff. 411201011112.O1 .2015 de prelungire a termenului pentru
lealizarca mesurilor dispuse prin Decizia N. 4'l l2O.'lO.2O1O, actiune efectuatd la
Spitalul Clinic Judetean de Urgenla ,,Sf. Apostol Andrei" calati in perioada Os.j't-
'15.12.2014, transmise prin adresa N. 258312014112.01.201S 9i inregistrate la
Consiliul Judetului Galali sub nr. 806114.O1.2015.

S-a luat act de lnformarea Serviciului Contencios gi Probleme Juridice nr.
53611112.01.2015 cu privire la tipurile de contracte 9i baza legislative referitoare ta
introducerea redeventei in contractele de delegare a gestiunii a serviciului de
transport public judelean de persoane prin curse regulate, respectiv de Nota de
colaborare a Direcfiei Arhitect $ef - Autoritiatea Judeleand de Transport Public nr
536112.01.2015 ca urmare a Notei privind organizatea rezolvdrii problemelor ridicate
in Sedinta ordinarS a Consiliului Judetului Galati din 22 decembrie 2014.

S-a luat act de Raportul doamnei Beraru Mariana - consilier superior in cadrul
Direcliei de Dezvoltare Regionale gi al doamnei lonescu Oana - consilier principal in
cadrul Directiei de Dezvoltare Regionala privind rezultatele deplaserii la lzmail,
Ucraina in perioada 18-20 decembtie 2O14.

S-a luat act de Raportul de activitate al Directiei Generale de Asistentd Sociald
gi Protectia Copilului Galali pentru luna noiembrie 2b14.

S-a luat act de lnformarea Compartimentului rela(ii publice, organizare 9i
functionare ATOP privind procedura de elaborare a proiectului de hoterare al
Consiliului Judetului Galati privind aprobarea preturilor medii ale produselor agricole
in vederea venitului brut din arende pentru anul 2015, in judetul Galati.

S-a luat act de lnformarea Compartimentului relatii publice, organizare gi
functionare ATOP privind procedura de elaborare a proiectului de hoterare al
Consiliului Judetului Galali privind stabilirea pretului mediu/tona de masd verde

Sedinta din 29 ianuatie 2015
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obtinuta de pe paji$ti pentru anul 20'15.
S-a luat act de lnformarea domnului Nicolae Dobrovici-Bacalba$a - Pregedintele

aduse organigramei gi statului de
in cursul trimestrului lV al anului

Consiliului Judelului Galali privind modificirile
functii ale ppitalului de Pneumoftiziologie Galati
2014.

doregte sd ia cuvantul.
DomnLl Pre vrea intai sd spund dansul ceva, datoreazd o precizare.

Transmite: La ultima gedinlS ordinard, in timp ce lipseam, am fost dur atacat de
colegul de partid, domnul Butunoiu, legat de un caz medical pe care domnul
Butunoiu, ca n-avea nicio calitate, ar fi primit o scrisoare de la apadinetorul unei

gdture cu acea bolnav6, am fecut anchete - am un act oficial albolnave. ln I

conducerii ului - tratamentul se incadreaza intru totul in directivele lvlinisterului
iste o urmerire, la ora actuald, de cand totul este computerizat.Sdndtetii, cd

Colegiul [/edicil a fdcut o investigatie qi a constatat ce respectiva pacie e a fost
perfect tratata D legile acestei teri, apartindtorul avea cdi legale de atac in cazul

isoare lui domnul Butunoiu. Oricum, eu nu

mi realitEtea gedintei.
)
o

SECRETARUL JU

nemultumirilor,
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aveam nicio legaturd. Modul in care s-a exprimat Butunoiu exprima mediul social din
care provine, a9a l-au crescut memica lui 9i teticul lui, eu personal nu am niciun
respect pentru domnul Butunoiu. Din nelericire, convingerile mele politice m-au adus
aleturi de un om pe care nu il respect, dar aS vrea se ve spun ce anume a generat
atitudinea domnului Butunoiu. Stiti cE fostul Prefect este arestat pentru finanlarea
ilegald a unei echipe de fotbal: (DundreaD. La un moment dat, au venit funclionare
publice din Consiliul Judetean'impreuni cu domnul Butunoiu 9i asupra mea s-au
exercitat presiuni pe baza unui document neinregistrat, deci cu incdlcarea legii,
privind cererea domnului Butunoiu, ca preqedinte al Clubului de fotbal Metalosport,
pentru asigurarea unui mijloc de transport. Functionarele de la Patrimoniu, pe care il
vom reorganiza, au'intocmit acte fdrd numdr de inregistrare, deci ilegale, 9i in care
eu trebuia se hotdrAsc dace se dau sau nu. Filtrul fiind aceste functionare, care ele
hotirau. Probabil cd dace eram la inceputul mandatului, ciuguleam chestia aceasla

$i ajungeam 9i eu lenga domnul Boceneanu, dar am cerut controlul Juridic-ului care
s-a uitat la mine gi zice: (domnul doctor, sunteli nebun? Cum si dati autovehicul?)
Deci, va incepe o cercetare disciplinara a acestor funclionare publice. incd o datd:
documentele nu erau inregistrate, totul era pe intimidare gi fo4are; a venit domnul
Butunoiu cu doud functionare publice cu documente neinregrstrate. Pe de altd parte,

domnul Butunoiu a primit de la o reviste de administralie o invitalie personald, se
face un drum in Statele Unite, la l\,4iami, 9i in localitatea unde este Disney Parc Ai

SeaWorld. Lucru foarte frumos, dar chestia asta costa cam vreo 70 de milioane de lei
noi fard diurne. lnvitalia personald a domnului Butunoiu de la revista de administralie,
in calitate de gef al A.T.O P., nu a constituit o prioritate. in tot cazul, in ceea ce
priveste modul prin care a atacat; posibil ca in spate se se ascundd 9i un grup de
interese economice, avand nu numai pe domnul Butunoiu, ci gi o altS persoand din
conducerea PS.D., gi eu, unul, care am nigte informatii le voi da cui trebuie in
aceaste tare, cd v6d cd gi doamna Udrea a ajuns la convorbiri astezi. Dar asta este o
alte problemd 9i asta este datoria mea de cetelean care atunci cend delin informatii
trebuie se le duc mai departe ln rest, conducerea partidului meu m-a asigurat cd
acest caz va Ii discutat la Comisia de etice. Ve multumesc."

Domnul Butunoiu Dorin, adresandu-se domnului Pregedinte, doreste sd ise
permite se ia cuvantul.

Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier jude,tean Butunoiu Dorin.
Domnul Butunoiu Dorin mullumegte 9i spune ce din respect pentru domnul

Pre$edinte Si pentru institulia pe care o reprezintd, sd gtie cd dansul nu o sd il atace
aga cum a considerat domnul Pregedinte cA l-a atacat gi in qedinla trecute gi,
probabil, ce agteapti se l atace gi acum. Nu o se faca acest lucru.

Domnul Presedinte ii transmite ci ii este totai indiferent persoana domnului
consilier...

Domnul Butunoiu Dorin il roaga frumos 9i ii spune domnului Pregedinte c5 l-a
lesat s5 igi spune punctul de vedere, ferd se il intrerup5, ferS se...

Domnul Presedinte ii Wecizeaze cA nici nu avea dreptul se intrerupd.. .

Domnul Butunoiu Dorin multumegte.
Domnul Presedinte continua: Butunoiu, chiar dacd este la A.T.O.P.

exprimd realitatea Sedinlei.

'(-\

la
Nicolae

Textul

SECRETARUL JUDETULUI.
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intemplS in cadrul acelui spital $i era gi datoria dumneavoastrS gi functia vd
reprezenta pentrul a chema acel reprezentant. S-a dovedit inci o date ce acel
serviciu functi z5 la sistem de avarie, pentru cd in ianuarie, la inceputul lui

Domnul Butunoiu Dorin dore$te ca domnul Pregedinte sE ii spunS cand poate
sa reia cuvantul.

Domnul Presedinte ii transmite cA poate relua cuv6ntul.
Domnul Butunoiu Dorin multumegte domnului Pregedinte. in continuare,

comunice: ,,Ce sd va spun? Nu ma agteptam se iegiti cu un asemenea atac. Totugi,
dacd dumneavoastre considerati ce eu, in gedinla trecuta, am fdcut un atac la omul
Bacalbaga, vd in$elati amarnic. in primul rrind, am constatat un fapt medical in cadrul
Spitalului Jude,tean de Urgenld, ceea ce se intampla frecvent acolo."

Domnul Presedinte ii spune cd nu domnul consilier constate. Existe organe
care sunt abilitate.

Domnul Butunoiu Dorin continud; ,,...Din pdcate pentru dumneavoastre, eu am
fost acolo gi in calitate de pacient, nu numai in calitate de medic, da? $i imi permit gi
in calitate de ales local sd'imi exprim un punct de vedere al cetetenilor pe care eu ii
reprezint $i care m-au votat. Dac, dumneavoastrd nu aveti o viziune 9i un proiect
pentru dezvoltarea acestui judet, ve rog frumos, nu mai faceti dosare penale gi
pl6ngeri la D.N.A , ci face,ti ceea ce le-ali promis oamenilor ce raceti in 2O'12. Aceste
lucruri.."

Domnul Presedinte ii transmite c5 daci are congtiinta incdrcat5, il privegtel
Domnul Butunoiu Dorin roagS frumos sa fie lesat se ii spund. ComunicS: ,,Nu

vreau sd vE atac, nu vreau sA ve jignesc, aga cum ati procedal dumneavoastre mai
devreme. l\,4ama mi-a dat o educatie bune acas6, din pdcate ea me priveste de
undeva de sus DumneavoastrS, probabil ce ati primit Ei dumneavoastre o educatie
foarte buni 9i cultura pe care ati dezvoltat-o in'timp s-a dovedit gi astizi. Domnjle
Pregedinte, eu am relatal in acea gedintd gi imi pare reu ca dumneavoastre nu ati
fost, dar a fost un caz intamplat chiar pe 'l decembrie, da? Si era un caz... in prima
lazd nu am dat numele celui care a suferit. Am fost la o depunere de coroane gi un
coleg de-al meu avea lacrimi in ochi. Dumneavoastre nu aveti cum sE gtiti, pentru c6
aveti tot felul de informalii, gi l-am intrebat prietenegte: (ce ai, ce s-a int6mplat cu
tine?D $i mi-a explicat, am inteles sistemul, nu era pentru prima oard cand primeam
asemenea explicatii gi detalieri ale problemelor din cadrul Spitalului Judetean $i am
venit cu o solicitare cdtre dumneavoastrd pentru a chema reprezentantul acestei
institutii, da? - Spitalul Judelean Galali - la dumneavoastrd, sA faceti o analize, se
vedeti ce probleme sunt acolo, pentru ce eu, din cate Stiu, dumneavoastrd ati... 70
de ani ati lucrat in serviciul medical gi benuiesc cd aveti o experiente destul de vasta,
nu 70, dar mai putin, o experientd destul de vast5 pentru a gti cu adevdrat ce se

ianuarie, s-a intrerupt lumina in timp ce cativa pacienti erau in timpul operatiei $i
dumneavoastrS ati \ontinuat sa considerali ci eu am facut un atac la persoanA $i nu
ali considerat c5. cuFdevarat, sunt probleme in acel spital. La fel, aduceti acuzatii
aduceti acuzatii...' \

mnul
intrati in zegh

afirm6: ,,Cu lumina, aveti grije ce vorbiti ce s-ar putea sd
apro electricitate."

PRE9 te\
)tJONicolae Dobrov

fi15 exp.ima realitatea gedinlei.
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Domnul Butunoiu Dorin prccizeaze ce a fost operat in cadrul acelui spital 9i
cand era pe masa de operatii s5 gtie: erau douA becuri la acel aparat in care da
lumina cStre pacient Qi erau arse; pe tavanul acelui cabinet era sange. ln continuare,
spune: ,,Dumneavoastre cunoagte,ti foarte bine aceste aspecte, nu s-a luat nimic..
nicio mesure acolo, pentru ca aceste lucruri sa disparS, da? TotodatS, ceea ce ati
relatat dumneavoastr5, nu este la lvliami, cum ati spus, este la Odando, 9i nu sunt
primul care am..."

Domnul Presedinte transmile; l\y'iami gi Orlando.
Domnul Butunoiu Dorin, adresandu-se domnului Pre$edinte, spune ci nu este

primul care a facut o solicitare... A vrut se meargd acolo pentru a face un schimb de
experientA in ceea ce inseamni...

Domnul Presedinte continue: ,,lvliami gi Orlando. Orlando insemna Walt Disney
gi Seawodd. Cred ce dumneavoastre sunte,ti pentru Disney, nu pentru Seaworld."

Domnul Butunoiu Dorin spune: ,,Nu, asta a,ti dat dumneavoastri ca rezolutie."
Domnul Presedinte comunic6: lvliami gi Orlando, pe bani publici.
Domnul Butunoiu Dorin se adreseaze domnului Pregedinte...
Domnul Presedinte afirma: lnvitatie personale, nu prin Consiliul Judetean.
Domnul Butunoiu Dorin, adresandu-se stimalilor colegi, spune cd ii pare rdu ca

trebuie sa asiste la asemenea dialog. A incercat sa vorbeasca personal cu domnul
Pregedinte, nu a fost primit la dansul in birou, cu toate ca nu crede cd trebuia se
mearge se igi ceara scuze, intr-un fel sau altul. A vrut sa ii explice situatia de fapt 9i
nu a vrut sd il primeascd. O.K., a acceptat. in continuare, transmite: ,Domnule
Pregedinte, dumneavoastre, in 2016, nu mai mergeti in fala alegdtorilor se le spuneti
ce trebuie se le spuneti sau... mai faceli "

Domnul Presedinte spune: ,,Dumneavoastrd, in 2016, se nu fiti 'in penitencear
penitenciar."

Domnul Butunoiu Dorin afirm5 ce o sd mearge cu capul sus...
Domnul Presedinte transmite: ,,Cum se spune corect, domnilor colegi?

Penitenciar sau penitencear? cd sd-l lemurim pe domnul consilier. ln 2016, vom
vedea ce va mai fi."

Domnul Butunoiu Dodn intervine; ,,imi pare rau, eu sunt... cultura mea sa gtifi ca
nu este atat de dezvoltatd cum o aveti dumneavoastr5, recunosc, nu am atatea
clase.."

Domnul Presedinte spune ci da, dar tupeul e mult mai dezvoltat
Domnul Butunoiu Dorin spune cd totugi...
Domnul Presedinte anunle ce a incheiat cu asta gi multume$te.
Domnul Butunoiu Dorin multume$te.
Domnul Potec Nicolae-Petrisor se adreseazd domnului Pregedinte .

Domnul Ciluean Anohel Costei ii transmite domnului Pregedinte cA a incheiat
conflictul cu colegul dumnealui de partid.

Domnul Presedinte spune cA da gi lasd ci.
Domnul Celuean Anqhel Costel, adresandu-se domnului Pregedinte, crecizeaze

ce probabil ar fi trebuit sd intervine la primele trei proiecte de hoterare, dar are doar o
rugdminte...

Textul le exprimA realitatea $edinlei.
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Domnul Presedinte da cuvantul domnului consilier judelean.
Domnul Celuean Anohel Costel, vizavi de licenlele acestea pe care le dau chiar

pe bande rulantd, licente pentru transportul special. A adresat, crede ce nu numai
dansul, in gedinla de comisie intrebarea: (daca verificd cineva?) pentru ca se pare
- pentru ci a devenit o cutuma - fiecare om de afaceri sa-gi faca cate un traseu din
acesta gi se ia din clientii celor care participd la licitatii. Rugdmintea mare a domnului
consilier judetean este sd vadS cum pot fi...

Oomnul Presedinte informeazd: ,,Domnule coleg, deci, la gedinta trecute unde
s-a discutat mai pe larg, eu eram in concediu, iar in rest, dumneavoastrS ca,
consilier, ave(i absoluta autoritate de a merge spre orice act gi eu sunt fericit dac6 o
sd reu$rti se descelciti ilele astea, care nici mie nu mi se par cele mai fericite, dar $titi
cum e? (Hotul neprins e negustor cinstib). Deocamdata, noi suntem in fata unor
negustori cinstiti. lmplicati-v5, aveti dreptul de acces la absolut orice act gi ati face un
lucru minunat dace ldmurili ceva "

Domnul Cdluean Anqhel Costel aduce la cunostinF ci nu vorbesc de
documente aici, presupune cd toli au...

Domnul Presedinte continu6: Absolut orice document.
Domnul Caluean Anohel Costel p.c-cizeazd c5 vorbesc de ceea ce se intample

pe teren.
Domnul Presedinte concluzioneazi, incd o date, fiind consilier are dreptul se

acceseze orice document din C.J. Clar.
Domnul C5luean Anqhel Costel p..-cizeazd c5 documentele sunt clare. ldeea

este cine intre in aceste magini gi dacd, intr-adev6r, au contracte de munca cu
firmele care sunt...

Domnul Presedinte intervine: ,,Ei! Aicea. de unde naibii sd gtiu?'
Domnul Celuean Anohel Costel informeazd cA trebuie se se verifice intr-un fel

Domnul Pregedinte sau... L-a intrebat pe domnul State Si a zis cd nu verificd nimeni
Qi intreabe atunci de ce le mai dau?

Domnul Presedinte comunicS: ,,Deci, de fapt, nu ar trebui s5 fie la noi toate
chestia aceasta Din pecate, dacd gandili un sistem de verillcare - eu sunt receptiv la
orice idee, valabil gi pentru ceilalti colegi - e Ioarte greu de verificat. Este sigur, acolo
sunt unele linii unde nu merge nimeni. Partea proasta gi pentru care pentru mine este
destul de dificilS este de exemplu: primari care vin gi spun ca nimeni nu este
interesat sA transporte oamenii din acea localitate. 9i poate ar trebui sd facem ca la
canibali: (cine m5nanc6 ochigor, menanc6 9i unghiutSD. Nu 9tiu, trebuie regandit tot
sistemul acesta, sunteti invitatii mei: hai se-l reg6ndim!"

ci Vforel, adresandu-se domnului Pregedinte, spune cE trebuie
sd il contrazice pe ldumnealui. Comunici: ,,Sd gtiti cd gi eu am fost interesat
de aceste hotdrari pe re le dem, dar se nu picem in cealafte extremd. Am vorbit,
inclusiv cu tran ii care in mod direct sunt... au aici o problemd gi ei, in
schimb. dacd noi nu am da acesle licente se gt!i, gi nu am trece aceste proiecte de

tradictie cu litera legii. Deci, transportul acesta special estehotirare, am i tn
foarte bine regl
atunci intrdm in
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5 noi nu fl dem ca gi consilieri, v-am spus, ca, Consiliu,
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putem verifica, dar cei care fac adresele cdtre noi sunt cei care sunt responsabili. Noi
nu avem "

Domnul Presedinte afirme: ,,Deci, cet mai multe informatie sa cSpAtAm Pe toate
caile."

Domnul Cristovici Viorel spune ci da, sunt obligati se le dea.
Domnul Celuean Anqhel Costel crede cd a fost inteles gregit, dansul nu zice s5

nu se dea, numai cd se gi se vada exact ce se intamplS cu el.
Domnul Presedinte spune cA da. De cuvantul domnului consilier judetean Potec

Nicolae Petrigor
Domnul Polec Nicolae Petrisor, adres6ndu-se domnului Pregedinte. ptecizeaze

faptul cd se aQtepta ca la gedinla de astazi sa aibe $i un proiect de hoterare privind
bugetul. Nu l-a v5zut givroia sa intrebe pe domnul Pregedinte in ce stadiu sunt.

Domnul Presedinte concluzioneaze cd existd un draft al bugetului. Spune c5
este aici doamna director adjunct de la D.E.F., in sala de gedinta. in continuare,
afirmd: ,,Bugetul trebuie s5-l Iacem pane pe 14 $i este un draft al bugetului care este
publicat pe site Si aqteptdm de la l\ilinisterul Dezvolterii nigte cifre, care speram ce o
se vina. A fost domnul Hamza, s-a zbatut se accelereze ca tocmai sd facem,
deocamdate nu au venit. Deci, la buget lucram cat se poate, dar lucram cu materialul
clientului Deci, nu-i numai dupd capul nostru E ce primim..."

Domnul Potec Nicolae Petri$or transmite c5 9i primeriile, la randul lor, a$teapte
aprobarea bugetului...

Domnul Presedinte confirmS. Concluzionand, spune cd noi tinem de Minister. .

Domnul Hamza Cornel aminte$le cd nu mai avem treabd cu primiriile
Domnul Presedinte comunicd: ,,Nu, dar ca sd gtim gi noi cam care ar fi

prioritalile, ce ar avea nevoie. ln general insd banii sunt pulini, din pAcate, deci
aceasla este realitatea de la care plecem. Am retinut, degi nu am fost la gedintd,
pdrerea doamnei Bogdan cd trebuie sprijinit Spitalul Judetean $i eu cred chestia
aceasta gi, la fel, trebuie sprijinite drumurile jude[ene, sunt 800 de kilometri. Este un
traseu enorm, banii nu ne ajung. Ce am reugit sa fac este sd aduc la Directia de
gestionare a patrimoniului, unde-i un beiat tandr, care mi s-a pdrut aSa de doi bani qi

care e un baiat excelent, un oarecare Vali Sandu, de am luat trasarea drumurilor gi

am trecut intr-o structura a C.J.-ului gi in felul acesta ne coste cu 25% mai pu\in,24o/o
care este T.V.A.-ul. Dar, in fapt, mult mai putin, cd diversele companii Si scoaterea
plantelor de pe malul..."

Domnul Hamza Cornel intervine: Tdierea vegetatiei.
Domnul Presedinte continua; ,,Teierea vegeta(iei, care este o chestie gi o

obligatie legalS Si un element care contribuie mult la prezervarea goselelor in cadrul
zepezii cd ele retin zapade g.a.m.d. in rest, acestea ramen cele dou6 chestii
prioritare Si vom vedea unde vom baga banii, care, ince o datS: sunt foarte pulini." in
continuare, dd cuvantul domnului consilier judetean lon $tefan.

Domnul lon Stefan comunicS: ,,Domnule Pregedinte, stimati colegi. a9 vrea se
ridic o problema ce ar trebui tratata fer5 patimd, ferS ambilii, fArA orgolii personale.
Ne apropiem, de acum, sd finalizAm cel de- al treilea an din mandatul nostru 9i s-ar

m spunea $i domnul Presedinte $i ceilalti colegi, o sene de

exprimS realiiatea gedintei.
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probleme importante gi strategice. Consider ca la acest moment ar trebui sd
elaborem o strategie de dezvoltare clarS a judetului Galati, sd ne gendim la mediu,
s5 ne gandim la infrastructurS, la sdndtate, la 'invelamant, la culture, la protectia
socialS; poate ar trebui sd ne gandim $i la faptul cd gi dumneavoastra ati recunoscut
ca funclionarii publici sunt foarte prost pleti!..."

Domnul Presedinte confirma.
Domnul lon Stefan continue: ,,...9i ar trebui gdsite o solu{ie in acest sens gi eu

cred cd impreund cu cei de la nivel national ar trebui gasite o solutie, pentru ce nu
poli sd imbunititegti calitatea dacd nu imbunatetegti Si nivelul de trai al
functionarului public. Eu cred cd ne apropiem de un nou exercitiu bugetar in ceea ce
privegte atragerea fondurilor europene. Aici trebuie sa avem o strategie foarte, foarte
bine elaboratS, gi ,oarte bine pus5 la punct. Dacd ne gandim cd din anul acesta se
vor lansa o serie de proiecte, de abia incepand de la anul vor incepe implementarea
lor. Eu cred cd in acest mandat nu ne vom putea lega numele de mari realizeri; asta
este situatra. Probabil situa(ia in care suntem in Romania nu ne de posibilitatea sd
facem acest lucru, dar putem se elabordm o strategie, trebuie se ne tinem de ea gi,
indiferent, sa facem Si noi cum fac (5rile dezvoltate, indiferent cine va veni dupd noi
in viitorul mandat, se poatd se gdseasc5 o strategie bine puse la punct, sa gaseasc6
nigte proiecte fecute foarte clar gi sd mearga pe acelagi nivel. Eu cred cA trebuie si
gasim un consens gi mie chiar nu mi-a placut aceaste discutie. Eu am fost la gedinta
trecutd 9i ve rog sa m5 credeli ca abordarea lui Dorin Butunoiu nu a fost se va atace
personal."

Domnul Presedinte ii Vecizeaze d dacd wea...
Domnul lon Stefan sustine: Nu, dar am fost. . Nu, nu, nu.
Domnul Presedinte ii spune cd dacd vrea, se vini la dumnealui gi ii arata

procesul-verbal. Poate nu a auzit gi ii repetd acest lucru, pentru cd dansul nu se ia de
oameni inutil.

Domnul lon Stefan rdspunde: ,Da Bun."
Domnul Presedinte ii transmite cd nu are decat, este invitatul dumnealui sd ii

arate
Domnul lon Stefan pecizeazd ce ar trebui sA fie lesate deoparte aceste

orgolii... personale.
Domnul Pregedinte informeaze: .,in rest. in ceea ce m5 privegte, nu am nici un

fel de orgolii. Cred cd nu existd o abordare personald a nevoilor judelului, ci nevoile
judetului decurg dintr-o situatie obiective care transcede pe fiecare dintre noi gi, in
limita banilor care exist6, ca aici este toate chestia, in limita banilor, eu unul m-am
strSduit de-am fdcut pentru toti salariatii din C J., care au vrut - cd unii nu au vrut -
cursuri pentru ca invete se facd proiecte europene, pentru ce nu imi place ca

cum se spun eu? si fie unii stipanii inelelor $i fac ce vor gichestia asta se fie..
numai... gtii? ca la ritate, numai noi 9tim, acolo, ce este in dosare. Nu, tatdl
Deci, sd invete c5, d fapt, nu este o chestie foarte complicatS. Mai mult, cred ce
chestia aceasta
punem capul Ia
banii putini care lucruri care sunt realmente esentiale "

PRESED

cup
cont
iunt,

le nu [ine de un partid, ci tine de absolut toti, 9i sd ne

.ca, in mdsura incS o datd, aici este punctul crucial:
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8!-t!!-uLIe!:$l9.E! nu crede ce este o gandire foarte sandtoase 9i o sd ii spune
de ce. ,,Oricat am economisi ace9ti bani, ei sunt foarte putini, de aceea trebuie o
strategie, in primul rend de dezvoltare a acestui judel, se trasem anumite linii
directoare, sA reugim ca implementarea proiectelor europene sd se faca
corespunzdtor Noi nu ne-am dezvoltat din... Se vA spun un lucru."

Domnul Presedinte intervine: ,,Apropo de implementare! Au fost nigte banditi
care au fdcut receptii in fals a drumurilor judetene."

Domnul lon Stefan spune: nu, nu, domnule Pregedinte... Vd rog...
Domnul Presedinte afirme: ,,|-am prins, i-am trimis $i stau dosarele. Aici este

bdtaia de joc pe banul public."
Domnul lon Stefan, adresandu-se domnului Pregedinte, ii transmite sd nu intre

in amdnunte. ,,Eu gandesc macro gi ar fi bine se gandim macro Daca ne pierdem..."
Domnul Presedinte il invite: ,Te agtept la mine siptimana viitoare gi vedem

exact cum gandegti macro."
Domnul lon Stefan prccizeazd.,,Nu, dar trebuie sd gasim un consens politic,

da? de dezvoltare a acestui judel. Trebuie se atragem bani europeni. Uitati-v5 ce nu

suntem..."
Domnul Presedinte crede ce termenul (politic) aicea, nu are nicio legetur5 Ca

nu-i politic. Aici. suntem locuitori ai unei ./one...
Domnul l.on Stefan afirmd ce ...Drumurile spre capitali, spre autostrezi, nu duc

spre spre noi. lncet, incet, acest orag va fi izolat.
Domnul Presedinte Stie, dar nu depinde de noi. 

^
Domnul lon Stefan transmite ce depinde de noi. li spune foarte sigur ce depinde

de noi
Domnul Presedinte afirme: Se dea Dumnezeu!

D9-!!I-ul]S!-s1eE! continue: ,,Dacd gesim un consens, dacd vom reuqi ca ceea
ce facem noi, printr-o strategie, sd expunem la nivel nalional, sd atragem investitori,
pentru cA aceste fonduri europene atrag investitori."

Domnul Presedinle concluzioneaze c5, cat timp n-ai gosele, n-ai investitori.
Clar.

Domnul lon Stefan nu crede cd-i numai asta
Domnul Presedinte afirma ca si asta.
Domnul lon Stefan nu crede cd-i numai asta, da?
Domnul Presedinte ]i repete ci gi asta.
Domnul lon Stefan crede gi dansul cd trebuie g6nditd aceastd strategie inclusiv

pane la functionarul public, atragerea lui in aceste proiecte europene.
Domnul Presedinte ptecizeaze ce asla a IScut cu: cursuri gi cA i-a spus.
Domnul lon Stefan rispunde ce nu se poate doar atat.
Domnul Presedinte ii transmite ca atat a putut
Domnul lon $tefan continua: ,,Ce poti sa faci cu un curs de o saptAmane?

Academician nu poti sd iesi."
Domnul Presedinte argumenteazd: ,,Domnule, n-ai decat se invefi dupe aceea.

Ce crezi cd pe mine anestezist m-au fdcut noue luni de curs de anestezie? Nu. O
viat5 de activitate."

me realitatea gedin!ei.
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Domnul lon Stefan, in final, propune sa se inceape elaborarea unei strategii de
dezvoltare a judetului Si considera ce este necesar la acest moment.

Domnul Presedinte transmite: ,,You are welcome!" in continuare, intreaba dacd
mai dore$te cineva sa ia cuvantul. Nemaifiind lueri de cuvant, inchide Sedinta Si
multumegte.
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