
RO ANIA

PROCES - VERBAL
al gedinlei ordinare a Consiliului Judelului Galati

din 30 martie 2015

Sedinta ordinarA a Consiliului Judelului Galali a fost convocate prin Dispozitia
Pregedintelui Consiliului Jude[ului Galali nr. 267 din 25 martie 20'15 Qi a fost publicata
in ziarul ,Monitorul de Galali" din 26 martie 20'15 qi afi$atd la sediu, avand urmStorul
proiect al ordinii 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
BELONA SRL, pe traseul Furcenii Noi (comuna Cosmesti)- Tecuci;

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
2. lvlodiflcarea organigramei $i a statului de functii ale aparatului de specialitate

al Consiliului Judetului Galati;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalba$a

3. Asocierea Judetului Galati, prin Consiliul Judetului Galati, cu unitatea
administrativ-teritoriala comuna Valea l\,4Arului din judetul Galati, prin Consiliul
Local Valea Mdrului, in vederea acceptarii acesteia din urm5, in calitate de
membru al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitard ,,Serviciul Regional Apa"
Galali;

lnitiator: CornelHamza
4. Modilicarea anexei la Hole€rea Consiliului Judetului Galati nr. 286 din 31

august 2009 privind stabilrrea aronderii comunelor din judetul Galati la
serviciile publice comunitare locale de evidentd a persoanelor care
funclioneaze in judetul Galati, cu modiflcerile ulterioare;

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
5 l\,4odificarea HotSrarii Consiliului Judetului Galati nr. 310/29.09 2003 privind

participarea Consiliului Judelului Galati ca membru fondator la constituirea
Asociatiei "TEHNOPOL - GALATI";

lnitiator: VioricaSandu
6. Asumarea unor obliga(ii ce revin Consiliului Judelului Galati, in calitate de

membru fondator al Asociatiei Tehnopol - Galali;
lnitiator: VioricaSandu

7. Aprobarea asocierii Consiliului Judetului Galali cu Fundatia SERA Romania gi
Direclia GeneralS de Asistente Sociald 9i Protectia Copilului Galati in vederea
realizerii unui obiectiv de interes judetean;

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
8 Aprobarea raportului final al evaluSrii managerului Bibliotecii ,,V. A. Urechia,,

Galali, pentru anul 2O14:
lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

9. Aprobarea raportului final al evaluarii managerului Centrului Cultural .,Dunarea

de Jos" Galati, pentru anul 2014;

10 Aprobarea raportul
n AnghelutS" Galali. pentru anul 2014:

lnitiator; NicolaeDobrovici-BacalbaSa
fild exprime realitatea Sedin!ei.

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
final al evaluerii managerului Complexului Muzeal de

'\ :'IFg

$tiintele Naturii "
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l l.Aprobarea raportului final al evaluerii managerului Muzeului de lstorie "Paul
Peltanea" Galati, pentru anul 2014;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l2.Aprobarea raportului final al evaludrii managerului Muzeului de Artd Vizuald

Galati, pentru anul 2014;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa

1 3.Rapoarte, informdri, intreberi, interpeleri, diverse.

Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Costel Fotea - administrator
public al Consiliului Judetului Galati; Carmen Chirnoage - director executiv adjunct,
Direc[ia economie gi finanle; Laura Anghelute - director executiv, Directia de
dezvollare 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 munce gi asigurarea
calitdtii; Marioara Dumitrescu - arhitect Sef, Directia Arhitect $ef; Mitici Budescu - Sef
serviciu, Serviciul contencios 9i probleme juridice; Daniela Tecute - consilier superior,
Compartimentul cancelarie.

Au participat ca invitati: Dorin Otrocol - prefectul judetului Galati; llie Zantu -
manager, Biblioteca "V. A. Urechia" Galati; Sergiu Dumitrescu - manager, Centrul
Cultural "DunSrea de Jos" Galati; Madelin-lonut $erban - manager, Complexul
lvluzeal de $tiinlele Naturii ,,Rdzvan AngheluF" Galati; Dan Basarab Nanu -

manager, Muzeul de Arta Vizuale Galati, Cristian Dragog Calddraru - manager,
Muzeul de lstorie "Paul Peltenea" Galati; Floricel l\ilaricel Dima - director executiv,
Camera Agricold a Judetului Galati; Groza Ciprian - director general adjunct, Direclia
Generald de Asistenle Sociale gi Protectia Copilului Galali; Tudorel Chirnoaga -
director executiv, Directia Judeteane de Evidenla a Persoanelor Galati; Viorel Vali
Sandu - director general, Serviciul Public Judelean de Administrare a Domeniului
Public $i Privat Galali.

De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmdtoarele institulii de
prese: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. Galali; ziarul
,,lMPARTlAL"; ziarul ,,MONITORUL DE GALATI": ziarul ,,REALITATEA"; ziarul
,,LIBERTATEA.: TV Ga|ali; VOX TV.

Domnul Presedinte de cuvantul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezentei la gedinte.

Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaza cA dintr-un numdr de 34 consilieri judeleni in

functie + Pregedintele Consiliului Judetului Galali sunt prezenti 29 consilieri judeteni
in functie + Pregedintele Consiliului Judelului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite conditiile regulamentare pentru desfdsurarea acesteia.

Au lipsit urmetorii consilieri iudeteni: Buruiana Natalila, Hamza Cornel,
Hapeci Daniela Simona, Neicu Dan - Cristian gi Ungureanu Citelin.

De asemenea, la gedinld participd $i domnul Dorin Otrocol - prefectul judelului.

hte informeazd cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
onare al Consiliului Judetului Galali, a fost prezentat la mapd

exprim; r€alitatea gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pigcag

= \*\,

Organizare gi t
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procesul-verbal al gedinlei extraordinare a Consiliului Judetului Gala[i din 9 martie
2015.

in continuare, intreaba daca sunt observatii in leg5tura cu procesul-verbal.
Nefiind observatii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobe in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Domnul Pre$edinte, cu privire la ordinea de zi, solicitd completarea acesteia cu

urmetoarele proiecte de hota rari:
> Completarea Regulamentului de organizare gi functionare al Serviciului Public

Judetean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Jude,tului Galati:
> Modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Con )iliului Judetului Galati nr.

181122.12.2014 privind aprobarea taxelor Si tar felor la nivelul Consiliului

^ 
Judelului Galati pentru anul fiscal 2015.

ln continuare, face precizarea ce ambele proiecte de hotSrari au avizele
comisiilor de specialitate

Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hot6rare privind (Completarea Regulamentului de o ganizare gi functionare al
Serviciului Public Judetean de Administrare a Domeniului Public qi Privat al Judetului
Galati).

Se aprobdin unanimitate, cu 30 votuti ,,pentru",
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de

hoterare privind (lvlodificarea anexei nr 8la HotErarea Consiliului Judetului Galati nr.
18'l122.'12.2014 privind aprobarea taxelor 9i tarifelor la nivelul Consiliului Judetului
Galati pentru anul fisc€l 2015D.

Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte intreab5 dacS sunt alte observttii cu privire la ordinea de zi

aga cum a fost transmise la mape qi publicata in presa locald.
Nefiind alte observatii, supune la vot ordinea de zi cu modificdrile solicitate:

1 Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
BELONA SRL, pe tras eul Furcenii Noi (comuna Cosmegti) - Tecuci;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2 l\,4odilicarea organigramei 9i a statului de funclii ale aparatului de specialitate

al Consiliului Judelului Galati;
lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

3. Asocierea Judetului Galati, prin Consiliul Judetului Galati, cu unitatea
administrativ-teritoriald comuna Valea lvldrului din judelul catati, prin Consiliul
Local Valea Merului, in vederea acceptarii acesteia din urma, in calitate de
membru al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitarS,,Serviciul Regional Apa"
Galati;

lni!iator: CornelHamza
4. Modificarea anexei la

august 2009 privind
HotArarea Consiliului Judetului Galati nr 286 din

irea aronddrii comunelor din judetul Galati
serviciile p nitare locale de evidente a persoanelor care
functionea i, cu modificdrile ulterioare:

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Textu exprima realitatea gedintei.

E9EDINTE,

31

la

SECRETARUL JUDETULUI,

:trr
lJ
o,

ffi.t
Nico Dobrovi
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5. Aprobarea asocierii Consiliului Judelului Galati cu Fundatia SERA Romania gi
Directia Generale de Asistentd Sociale gi Protectia Copilului Galati in vederea
realizdrii unui obiectiv de interes jude_tean;

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
6. Completarea Regulamentului de organizare 9i functionare al Serviciului Public

Judelean de Administrare a Domeniului Public $i Privat al Judetului Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

7. [,4odiflcarea anexei nr. 8 la Hotdrarea Consiliului Judelului Galali nr
181122122O14 privind aprobarea taxelor 9i tarifelor la nivelul Consiliului
Jude\ului Galali pentru anul fiscal 2015;

lnitiator: CornelHamza
B. Aprobarea raportului final al evaludrii managerului Bibliotecii "V A. Urechia"

Galali, pentru anul 201 4i
lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

I Aprobarea raportului final al evaludrii managerului Centrului Cultural "Dundrea
de Jos" Galati, pentru anul 2014;

lni!iator; Nicolae Dobrovici.Bacalba$a
l0.Aprobarea raportului final al evaluarii managerului Complexului lvluzeal de

$tiintele Naturii "Rdsvan Anghelute" Galati, pentru anul2O14:
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

ll.Aprobarea raportului final al evaluerii managerului Muzeului de lstorie "Paul
Peltdnea" Galali, pentru anul 2014;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l2.Aprobarea raportului linal al evaludrii managerului Muzeului de Arta Vizuala

Galati, pentru anul 2O1 4:
lnitiator: NicolaeDobrovici-BacalbaSa

1 3.1\,4od ilicarea Hotdrerii Consiliului Judetului Galati nr 310/2909.2003 privind
participarea Consiliului Judetului Galati ca membru fondator la constituirea
Asocialiei "TEHNOPOL - GALATI";

lniliator: VioricaSandu
'l4.Asumarea unor obligatii ce revin Consiliului Judelului Galati, in calitate de

membru fondator al Asocialiei Tehnopol - Galati;
lni!iator: VioricaSandu

1 5.Rapoarte, informeri, intrebdri, interpeleri, diverse.
Se aprcbd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul I din ordinea de zi:
Eliberarea licentei de traseu pentru sevicii de tra,nspo'' rutier public jude.tean
de persoane p n curse regulaE speciale pentru opentorul de transport SC

BELONA SRL, pe traseul Furcenii Noi (comuna Cosmegti) - Tecuci
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa

Domnul Presedinte intreabe dac6 sunt observatii cu privire la proiectul de
hotSrere sau la documentatia de fundamentare

Nefiind obseryaii, supur)ts la vot proiectul de hoterare in forma prezentate

,,pentu",

m; realitatea Sedin!ei.

F

oT,

--.,2s!uoeleY

ooza SECRETARUL JUDETULUI,

Paut Ptgca$
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Se aprobe



$edinla din 30 martie 2015
Pag. nr. 5

Se trcce la punctul 2 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei ti a slatutui de finctii ale apantutui de specialitate al

Con siliului J ude.tul u i G al ali
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte informeaze ce la acest proiect de hot5rere existe un
amendament !i il roage pe domnul Coca lonel s6-l prezinte.

Domnul Coca lonel a prezentat urmdtotul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotirare a Consiliului Judetului Galali privind modificarea
organigramei Si a statului de functii ale aparatului de specialitate ale

Consiliului Judelului Galati
(inregistrat la Consiliul Judetului calati cu N.2510124.03 2015)

Fatd de forma initiala a Anexei nr.2la proiectul de hotarare, se impune
coreclarea acesteia

Pentru aceste motive, formulez urmetorul

AMENDAMENT:

in cuprinsul Anexei nr. 2 la proiectul de hoterare, in cadrul Statului de functii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galati, specialitatea studiilor la
posturile de la pozitiile 10 Si 1'l este ,,studii superioare".

Semneaza: Presedinte, Nicolae Dobrovici-Bacalba$a)).
Oomnul Presedinte anunla ce in calitate de initiator acceotd amendamentul.
ln continuare, intreabA daca sunt alte observatii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentatia de fundamentare.
Domnul Presedinte dA cuvantul, mai intai, domnului consilier judetean $tefan

lon.
Domnul Stefan lon spune: ,,Domnule Pregedinte, in principiu nu sunt de amrd

cu modificSrile fecute, dar probabil nu se va tine cont de p5rerea mea, pentru ca
trebuie sd ne amintim ca in perioada urmetoare Directia de dezvoltare regionale
trebuie se fie o Directie care se atraga foarte multe ronduri europene gi, in acelagi
timp, sA geseascd solutii de dezvoltare regionald.9i mai am o observatie cu privire la
faptul ca domnul Vicepregedinte Vicleanu, in aceaste organigramS, nu se ocupd de
nimic $i nu cred ce este normal. Dacd ne uitdm; celelalt vicepregedinte, gi
administratorul public are suficiente responsabiliteti, dar domnul Vicleanu, pentru ce
dansul este la pozitia a doua, nu are nicio responsabilitate in cadrul Consiliului
Judelului Galali. 9i eu cred cd ar trebui impdrtite responsabilititile pe cei doi
vicepregedinli $i cred ce experienta dumnealui ar fi de ajutor Consiliului "

Domnul Presedinte concluzionand, afirma ce se cauta, totugi, sd fie intarite cat
mai mult drumurile aduc6nd... deci, se cauti si se aducd tineri absolventi de Drumuri
Si poduri, a^ 9i luat contactul cu absolvenlii de la Facultatea de la lagi gi de la
Bucuregti. in ce privegte pe domnul Viileanu, a discutat cu d6nsul, 

-gtie 
ce

responsabiliteli o se in cel mai scurt timp.

exprimd realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI.

Paul PugRaS

\ l\
C A!\\yii'e*j

Nicolae
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Domnul Stefan lon intreabS daca in acest mandat
Domnul Presedinte ii raspunde c5 in acest mandat, sigur cd da.
Domnul Tuicu Emil solicitd sa ia cuvantul.
Domnul Presedinte dA cuventul domnului consilier jude.tean Tuicu Emil.
Domnul Tuicu Emil ii ureaze succes domnului Vicleanu ln continuare, afirmd:

,,Nu gtiu, ince nu, nu mi-am dat seama ce veli face, dar poate o sd apara, numai ca
va trebui sd apard printr-o hotarare de consiliu. A9a cum noi acum ddm o hotarAre
prin care modificdm organigrama gi ddm insdrcineri in plus anumitor factori de
conducere. respectiv unui vicepregedinte; eu am bSnuit ca domnul Vicleanu e acolo
unde nu este nimic, e o banuialA, s-ar putea se nu fie dansul, s-ar putea sE fie
domnul Hamza, nu 9tiu, nu-i nume trecut, e trecut: vicepregedinte - vicepregedinte.
Deci, se dau nigte 'ins5rcindri in plus gi administratorului public se dau nr$te
insdrcineri in pius Vreau sd atrag atenlia ce administratorul public are un contract
semnat cu, Consiliul de management gi numai prin act aditional, aprobat de Consiliu,
i se pot meri sau diminua atributiile pe care le are. $i trebuie foarte, foarte, foarte
mare atentie aici asta-i unu. Al doilea lucru; ce spuneti dumneavoastrd cd va face
domnul Vicepregedinte Vicleanu, va trebui sA aduceli tot in Consiliu 9i tot cu o
modificare de organigrama."

Domnul Presedinte afirme ce evident. ln cadrul ,ormelor...
Domnul Tuicu Emil spune ce dacd Stie deja, intrebarea dansului vine acum; de

ce nu i-a trecut deja in hoterarea de consiliu? $i o ultima intrebare: a intrat din
curiozitate pe site-urile altor consilii judetene gi a vdzut cd existe responsabilitati
directe ale celor din conducere sau din aparatul propriu fatS de intreprinderile aflate
in subordinea consiliului sau acolo unde consiliul este aclionar majoritar, respectiv
societdti comerciale. in continuare, comunici: ,,Noi avem, dar chiar gi in
organigrama lor, o sa va pot da gi exemple apare exact cine rispunde . eu gtiu de
Drumuri gi Poduri, cine rdspunde de CONSPROIECT al lor, bine, se nume$te cu totul
altfel La noi nu figureazd aga ceva gi ag vrea se aveti in vedere ca la urmetoarea
organigrama sa se stabileasce $i nigte responsabilitat directe pentru. eu gtiu..
vicepregedinti, pre$edinte, administrator public Ai in acest domeniu."

Domnul Presedinte ii transmite ci da, sa ii aducd Si densului datele acelea.
Domnul Tuicu Emil este de acord.
Domnul Presedinte intreabd daci mai e cineva care vrea sd ia cuventul. Da

cuvantul doamnei consilier judetean Bogdan Tania-luliana.
Doamna Boodan Tania-luliana comunica: ,,lnsist se se construiascd un

departament care s5 se ocupe de muzeele de care rdspunde Consiliul Judetului, de
cele patru gcoli speciale, de spitale. Deci, nu existe in interiorul Consiliul Judetului o
structurd care sd se ocupe de sdnatate, invdFmant gi culturS. Mie mi se par domenii
extrem de importante care intr5 in atributiile noastre gi ar fi trebuit ca organigrama se
oglindeasc6 foarte clar lucrul acesta Si acest departament sd fie'in responsabilitatea
unui vicepregedinte, cum a mai fost deja candva Nu cred ce este normal pentru cd
astezi, in comisie, am dispute pe felul in care se face evaluarea institutiilor de

specialigti care se fac6 parte din comisii $i comisiile suntcultura, pentru c5 nu
oarecum aduc re celor eval ; prin urmare, cred cd existenta unui astfel

mi roalitatea Sedinlei.

ot

Q\
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SECRETARUL JUOETULUI,
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de departament ar fi benefice 9i pentru relalia noastra cu ceea ce inseamne aceste
institutii Si pentru linuta noastra ca institutie "

Domnul Presedinte spune: da Si mullumegte. in continuare, supune la vot
proiectul de hotarare cu amendamentul prezentat.

Se voteaze cu 12 voturi ,,penlru", 10 voturi ,,impotrive" (Bulunoi Adrian-
Liviu, $tefan lon, lon Dumilru, Cdluean Anghel Costel, Grosu Constantin,
Cristovici Viorel, Stengd George-Ce6fin, Gaiu Magdalena, Ursu Nicujor gi
Bogdan Tanialuliana) 9i I ,,ablineri" (Vicleanu Marian, Sandu Mifice, Matei
Remus, Munleanu Gabriela, Tuicu Emil, Zamfir Aurel, Potec Nicolae-Petriior 9i
Butunoiu Do n).

Domnul Secretar anunte faptul ca proiectul de hotdrare nu a trecut.
QgElltlelgsgd.ldg co nf i rme.
(Proiectul de hotdrare nu a fost adoptat, intrucat nu a intrunit votul

majoritelii consilierilor prezenli, in conformitate cu prevederile art.45 alin. (1)
din Legea N.21512OO1, republicate, cu modificirile gi completerile ulterioare).

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Asocierea Judqului Galali, Nin Constliul Judelului Galali, cu unitatea

administrativ-tedtoda6 comuna Valea Mdrului din judelul Galali, prin Consiliul
Local Valea Mdrului, in vederca acceptirii acesteia din urmd, in calitate de

membru al Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard ,,Serviciul Regional Apa"
Galali

lniliator: Comel Hamza
Domnul Presedinte intreabe dac5 sunt observatii cu privire la proiectul de

hotd16re sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotirere in forma prezentata.
Se aqobe cu 29 voturi ,,pentru", 0 votui ,,impottivd" 9i o,,abtinere"

(Cdluean Anghel Costel).
Se trece la punciul 4 din ordinea de zi:

Modificarea anexei la Hotdrarca Consiliului Judetului Galati nr. 2E6 din 31
august 2(ng pivind stabilirea aronddrii comunelor din iudetul Gala{ la

seryiciile pu ice comunitare locale de evidenli a persoanelor care
funclioneazd in judelul Galali, cu modificedle ulterioare

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinle inlotmeazd cd la acest proiect de hoterare existe un

amendament Si il roage pe domnul director executiv ChirnoagS Tudorel se-l prezinte.
Domnul Chirnoaoe Tudorel a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotiirare a Consiliului Judetului Galati privind modificarea
anexei la Hotdrarea Consiliului Judetului Galati nr. 177 din 22 decembrie
2014 privind stabilirea aronddrii comunelor din iudetul Galati la serviciile
publice comunitare locale d9 evidentA a persoanelor care funclioneazd in

' iudelul Galati
(inregistrat lui Galati cu nr 2695/30.03.20'15 )

rime realitatea Sedintei.

PRE9 INTE, SEcRETARUL JUDETULUT,

tr,ll.t O

PaulNicolae D

e
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Prin acest amendament se intentioneazd punerea in acord a proiectului de act
administrativ mentionat cu normele de tehnicd legislative, potrivit cdrora evenimentul
legislativ constand in modificarea unor dispozitii ale actului initial trebuie intotdeauna
sd se raporteze la acesta din urmA.

Concret, stabilirea arondSrii comunelor din judetul Galati la serviciile publice
comunitare locale de evidenlS a persoanelor care functioneaza in judelul Galali s-a
reglementat prin Hotdrarea Consiliului Judelului Galali nr. 286 din 31 august 2009 -
actul administrativ inilial -, Si a fost modificate prin Hotdrarea Consiliului Judetului
Gala\i ff. 177 din 22 decembrie 20'14

Prin urmare, in cazul de fat5, in titlul gi in textul proiectului, precum $i in
cuprinsul expunerii de motive $i a raportului de specialitate care il insotesc, in loc de
,,modificarea anexei la Ho6rerea Consiliului Judelului Galali nr. 177 din 22
decembrie 2014" se va citi ,,modificarea anexei la Hotdrerea Consiliului Judetului
Galati nr. 286 din 31 august 2009" .

Semneaze: Pre$edinte, Nicolae Dobrovici-Bacalbaga)).
Domnul Chirnoaoe Tudorel multumegte.
Domnul Presedinle anuntd ce accepte amendamentul. ln continuare, supune la

vot proiectul de hotdrare cu amendamentul acceptat.
Se aprohd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru"-

Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea asocierii Consiliului Jude.tului Gatali cu Fundatia SERA Romenia 9i
Direclia Generale de Asisbnfd Sociard 9i Protectia Copilului Galali in vederea

reafizerii unui obiectiv de interes judelean
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

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

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentatd
Se aprobe in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".

Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Completarea Regulamentului de organizare 9i fun4ionare al Seruiciului Public

Judetean de Administrare a Domeniului Public Ai Pivat al Jud4ului Galali
lni!iator Nicolae Dobrovici-Bacalbasa

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

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hot6rAre in forma prezentatd.

Se aprobe in unanimitate, cu 30 votuti ,,pentru",
Se kece la punctul 7 din ordinea de zi:

Modificarea anexei nr. I la Hotirarea Consiliului Jude?tlui Galati nL
181/22.12.2014 piyind aproharea taxelor 9i tarifelor la nivelul Consiliului

Judetului li pentru anul fiscal 2015

Domnul Presedinte

' Initiator: Comel Hamza
d dac6 sunt observatii cu privire la proiectul de

hoterare sau la documentatia d fu nd a me nta re.
Nefiind observatii, sup vot proiectul de hotdrare in forma prezentate.

me realitatea gedin!ei.

PRES SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pu6cas

'\_ \{-
(r,Nicolae
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Se aprobe in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte informeazd c5 in continuarea ordinii de zi existe gase

proiecte de hotdr6ri cu privire la persoane, pentru a ceror aprobare este necesare
procedura de vot secret. Propune organizarea unei singure proceduri de vot secret gi
supune la vot

Se aprobe in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte prezinta succint proiectele de hotarari, astfel:

La punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea rupottului final al evaludrii managerului Bibliotecii "V. A. Urechia"

Galali, pentru anut 2014
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

La punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea raportului final al evafueii managerului Centrului Cultural "Dundrea

de Jos" Galali, pentru anul 2014
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

La punctul l0 din ordinea de zi:
Aprcbarea rapottului final al evaludrii managerului Complexului Muzeal de

Stiintele Natuii "Resvan Anghelute" Galati, pentru anul 2014
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

La punctul 11 din ordinea de zi:
Aprobarea rapoftului final al evaludrii managerului Muzeului de lsto e "Paul

Pel6nea" Gatati, pentru anul 2014
lnitiaton Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

La punciul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea rapoftului final al evaludii managerului Muzeului de Afie Vizuad

Galali, pentru anul 2014
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

La punctul 13 din ordinea d6 zi:
Modificarea Hotdrdii Consiliului Judelului Galati nr. 310/29.09.2003 privind
patticiparea Consiliului Judetului Galali ca membru fondator la constituhea

Asociafei "TEHNOPOL - GALAT|"
lnitiator: Viorica Sandu

Domnul Presedinte pecizeazd cd la acest proiect de hotdrare exista un
amendament qi o roagi pe doamna director executiv AnghelutA Laura s5 il prezinte.

Domnul Butunoi Adrian Liviu intreabe dac.5 se voteaze secret, ce se face.
Domnul Presedinte ii rdspunde c5 da, precizend cd e vorba persoane, de

aceea
Doamna AnqheluE Laura a prezentat urm1torul:

rima realitatea qedintei.

PR EDINT SECRETARUL JUDETULUI,o-l lffi!ffi1 \ezl lrtffin_.ifll l<
>;NU/oo.
QFi",

Nicolae D Paul
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(AMENOAMENT

la proiectul de hotdrare privind modificarea Hotdrerii Consiliului Jude(ului
Galali nr. 310/29.09.2003 privind participarca Consiliului Judetului Galati ca

membru fondator la constituirea Asocialiei "TEHNOPOL - GALATI"
(inregistrat la Consiliul Judelului Galali cu ff.2712130 03.20'15\

Propunem introducerea urmdtoarelor modiliceri in textul proiectului de hotdrare:
- Art. 1 se completeazd cu un nou alineat (2) care va avea urmdtoarea

formulare:
<(2) Art. 3 va avea urmetoarea formulare:

,,Drepturile membrilor fondatori prevdzute in statut, vor Ii exercitate de dl. Marian
Vicleanu - Vicepregedintele Consiliului Judelului Galafi, in calitate de reprezentant al
Consiliului Judelului Galali."))

Data: 30.03.2015 Semneaze: Preqedinte al Consiliului Judelului Galati, Nicolae
Dobrovici-Bacalba$a D.

Domnul Presedinte ii dd cuvantul doamnei Sandu, in calitate de iniliator.
Doamna Sandu Viorica anunl5 cd este de acord cu amendamentul.
Domnul Presedinte intreabd dace sunt observatii cu privire la proiectele de

hotdrari sau la documentatiile de fundamentare. Da cuvantul domnului consilier
judetean $tefan lon.

Domnul Stefan lon, adresandu-se domnului Pregedinte, spune este ce astezi la
Comisia nr. 4 l-a ascultat cu atenlie pe domnul Celderaru, care a fost evaluat ca
manager al Muzeului de lstorie "Paul Peltdnea". ln continuare, afirm6: ,,$i, va rog se
me credeti ca timp de o ore am ascultat cu atenlie tot ceea ce a adus dansul
argumente cu privire la modul in care a fost facuti evaluarea qi raportul final gi

motivele pentru care a fost depunctat de cetre o persoand din comisie. Cred ce nu
trebuie sd trecem foarte ugor peste aceste aspecte din aceasta evaluare pentru ce
dansul, pe bunS dreptate, demonstreazd ce au participal persoane care nu au
cdderea sd-l evalueze pe dumnealui in calitatea de manager al lvluzeului de lstorie
gi, in acelagi timp, modul in care s-a fdcut depunctarea a fost absolut aleatoriu. Mai
mult de atet, dansul, in partea de diverse, arata cd sunt anumite abuzuri fdcute de
cetre angajati din cadrul Consiliului Judelului Galati cu privire la faptul ce ise cer
documente fere se fie cerute in mod oficial. Dansul, de bune credinla, a dat aceste
documente gi se trezegte, intr-un final, cu un raport pe audit pe care dansul nu l-a
semnat, nu a fost in mdsuri sd dea niciun respuns la ceea ce i s-a solicitat, gi cred
cA nu este normal. Chiar dace dansul are o alte culoare politice dec6t mine de
exemplu, nu pot sd nu recunosc ca este un adeverat profesionist, un om care a fecut
ceva pentru judelul Galdli, qi cred ce ar tebui sd tratem foarte serios acest aspect.
Vd propun retragerea de pe ordinea de zi a acestui punct, se-l tratem separat 9i eu
cred ce ar trebui facute o mediere intre cei care au fdcut aceaste evaluare gi domnul
manager pentru cd altfel ne putem trezi cu procese gi nu cred cd este cazul sd facem
acest lucru. Deci, propun retragerea de pe ordinea de zi a acestui raport final qi sd
incercem sd gesim o mediere intre cei care la ora actuale se afle in conflict pentru

bunul mers al acestei institutii. o in
^ie 

de prestigiu a judelului Galali, Si pe care

NT

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

,/..--)
$Y/

Nicolae ici-Baca 3fr1_
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noi trebuie sA o tinem la un anumrt standard gi cu o serie de profesionigti 9i eu cred
ce dumnealui este unul din profesionigtii din aceasta institutie. Va multumesc."

Domnul Presedinte ii multumegte 9i densul. O roagS pe reprezentanta Auditului
sa respunde la acuzaliile care s-au adus Auditului.

Domnul Stefan lon spune ci n-a adus
Domnul Presedinte ii transmite ce ba da, a adus in mod concret nigte acuzatii

Auditului. Auditului, Auditului, nu persoanei, Serviciului
Doamna Lupascu Cristina informeazd ce existS in derulare un ordin de serviciu

in baza cdruia s-a prezentat la lVluzeul de lstorie. Ordinul de serviciu vizeaze - este in
baza planului de audit anual - 9i vizeazd Consiliul Judetean. Este cu datd de pSnd in
30.04. - 15.01.-30.04. - este in derulare. in continuare, afirme: ,Unul din obiectivete
auditului a fost gi este in continuare, cA suntem in derulare, activitatea: verificarea
auditdrii activitetii de gestiune a patrimoniului. in cadrul actiunii de gestiune a
patrimoniului un subpunct il constituie incheierea, concesionarea de bunuri imobile
din patrimoniul public ai privat al judelului. in baza acestui ordin de serviciu m-am
prezentat, am cerut documentele la Muzeul de lstorie, nu fraudulos gi nu... Am toate
documentele care au avut in vedere obiectivul acesta. S-a incheiat un test, o foaie de
lucru, exact ceea ce facem noi la audit, in baza c5ruia mi-am intocmit figa mea de
identificare gi analizS a problemei existend o problemA acolo vizavi de - gi acuma o
sa vA zic de ce - de: clSdirea din strada [,4ihai Bravu 46 Constatarea, in ce consta:
incheierea de cetre l\,4uzeul de lstorie a imobilului aflat in administrarea.. in
administrarea, 'in administrarea lvluzeului de lstorie gi aflat in patrimoniul public al
judetului s-a fecut contractul de inchiriere cu Camera de Come( in calitate de locatar
Lre aprobarea, in prealabil, a Consiliului Judetului. Asta a fost problema "

Domnul Butunoi Adrian Livju o intreaba pe doamna Lupagcu Cristina in ce an
s-a fdcut primul contract.

Doamna Luoascu Cristina ii r5spunde cd va da toate contractele. primul
contract...

Domnul Presedinte il roaga pe domnul consilier s5 nu intrerupe, sd adreseze
intrebari dupe aceea.

Doamna LuDascu Cristina precizeazd faptul c5 a luat istoricul. Primul contract
este contractul din 25.06 1991 , al doilea este din 1997 9i informeaze ce s-a incheiat
gi un act aditional.

Domnul Butunoi Adrian Liviu o intreaba pe doamna Lupa$cu Cristina in ce an
Domnul Presedinte il roag5, iaregi, pe domnul consilier sa nu intrerupe. Le

spune acum.
Doamna Luoascu Cristina spune ce actul aditional este in 2OO7 prin care se

prelunge$te termenul de inchiriere pand b 31 .12.2O12. Da: 3j .j2.2012. Utterior dupa
se incheie actul aditional 'in 18.11 2011. Deci, in perioada cat acest act aditional era
inca valabil. Actul adilional dinainte...

Domnul Butunoi Adrian:Liyi! transmite ce va adresa intrebari la sfarglt

realitatea gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Doamna Lupascu Cristina afirmd; ,,Deci, pand la data de... degi exista actul
anterior incheiat cu terrlen inclus in perioada 18.1't.201't-31.12.20'12. Ca gi cauza a
fost trecute Legea 21/ qin ]Z\oiembrie 1998 privind proprietatea publicd gi regimul

----:---./ \
ltoef)

Nicolae
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juridic al acesteia. Da? Contractul de inchiriere se poate incheia, dupe caz, de catre
persoana fizica sau de cdtre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.
lncheierea... inchirierea bunurilor proprietate publicd a statului sau unitdlilor
administrativ-teritoriale se aprobd, dupd caz, prin hotdrare a Guvernului, a consiliului
judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuregti, in functie de... 9i trebuie sd
asigure exploatarea bunului inchiriat potrivit specificului acestuia."

Domnul Stefan lon intreaba cine este...
Doamna Luoascu Cristina continue: ,,Consecinle. Da... Nu au fost respectate

obligaliile administratorului stipulate la articolul 4 contractul cadru de administrare
directa intre Muzeul de lstorie, respectiv punctul 2: s5 posede gi se foloseascd
imobilul administrat potrivit destinatiilor sale; punctul 3: sA inventarieze anual pane in
luna noiembrie gi sd transmitd proprietarului listele de inventariere privind terenurile
gi clSdirile. Acest lucru nu s-a intamplat. Nu avem aqa ceva. Punctul 6: se nu se
schimbe destinatia imobilelor, teren gi clddiri. Este in contractul incheiat."

Domnul Butunoi Adrian-Liviu inlelege 9i, adresandu-se domnului Pregedinte,
intreabe dacd poate sd adreseze gi dansul...

Domnul Presedinte spune cA da, dar doregte se ii fie dat voie dumnealui sd
spune ceteva vorbe gi dupa aceea...

Domnul Butunoi Adrian-Liviu il roagi frumos Si ii transmite ci fl asculti cu foarte
mare atenlie.

Domnul Presedinte comunica: ,,Vd mullumesc. Este o gentilele politice
deosebita din partea dumneavoasta, pe care o apreciez. Numai ce aicea nu
discutam despre politicS, discutam despre lege qi despre respectarea ei gi aicea am
incredere in domnul Stefan c5, indiferent de politce, va intelege. Deci, este vorba de
o clddire care a intrat in vizorul nostru, dupe ce aceast5 proprietate a Consiliului
Judetean a fost printr-un proces pe care noi il considerdm mdsluit qi am trimis, de
altfel, la Procurature pe toti cei implicati, inclusiv cei care au intabulat fraudulos, 9i
Tribunalul a apreciat ca fiind relevante sesizdrile noastre gi a dat ordin de sistare a
trecerii acestei dediri din patrimoniul Consiliului Judelean in patrimoniul Seminarului
Teologic, actele sunt mesluite in mod cert, pot se intru gi in amdnunte. Dar cu
aceastd ocazie, am constatat uluit cd actualul sediu al Camerei de Come( este de
fapt un sediu de muzeu ceruia i s-a schimbat, in timp, destinatja la un mod discutabil
legal 9i care, dupe ce s-a prelungit aceaste schimbare de destinatie, inaintea
alegerilor pentru consiliul judelean, de preqedinte, de$i era o inchiriere care expira
peste un an, in mod absolut ilegal, pentru ce Muzeul nu era proprietar, avea in
administralie, deci nu putea se dea ca inchiriere, nici mecar pregedintele, numai
plenul consilierilor avea aceaste calitate. Deci, in mod ilegal 9i abuziv s-a prelungit la
un an, cand'incd era valabil, ca sd se evite sa afle eventual nou preqedinte nu gtia
cine va fi, tineti-va bine, pe zece ani. in aceste condilii inse, Uuzeul funcliona 'intr-un

spatiu care era in curs de retrocedare. Si a gi fost final retrocedat familiei Cavallioti.
Dupa care, asupra mea, ca pregedinte, s-au fdcut presiuni foarte mari se cumper
proprietatea Cavallioti. 9i ag fi fdcut-o, dar am considerat ce se producea un
lucru foarte grav in judelul - distrugerea Valului lui Traian - gi am preferat
banii ace9tia sa-i pun in rea unui mic segment din Valul lui Traian. Deci, eu,

PRE9E

realitatea Sedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Nicolae Do ci-Bacal
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ca presedinte, am ignorat total faptul ca N/uzeul avea un spatiu expozitional foarte
mare, care era inchiriat, nu mi s-a adus la cunogtintd. lvli s-au dus $i am acte scrise,
cereri de cumparare a unui alt spatiu, pe sume foarte mari, ceea ce ag gi fi facut.
Deci, aicea nu aS fi discutat acesle lucruri, dacd nu ridicati problema. Problema e
foarte grave, problema va merge probabil la Procurature. Vreau sa spun ce cei de la
D.E.F., care au fdcut evaluarea, iarS$i nu au vrut sd meargS la fondul problemei Si au
considerat ca abateri medii de la legalitate - nu sunt abateri medii - din p6cate sunt
lucruri extrem de grave. Deci, acesta este fondul problemei. imi pare r5u ce trebuie
sE vorbesc public, dar modul cum se pune... deci, nimeni nu este abuziv lar ca
formd de comisie, existe o comisie din care au fecut parte directorul Direc(iei de
culture qi adjunctul lui gi economistul la ora actuald gef al Consiliului Judetean, care a
mSsurat numai componenta economice a acestei gestiuni. Din p5cate, componenta
economicd are un oarecare caracter poten(ial penal, potential - nu $tiu daca e sau nu
e. Pot si merg gi mai in profunzimea lucrurilor, ce lucrurile sunt gi mai pargive, dar n-
o fac. Deci, vreau sa spun ci nimeni, mai mult, c5 beneflciarul acestei evalueri igi
mentinea statutul de director, nu se int6mpla nimic. imi pare foarte rau ce modul cum
s-a pus aceastd problemd aici m-a obligat se vorbesc de lucruri care nu sunt
singurile ilegaliteti pe care le-am gasit in acest Consiliu Judetean, din pdcate. Dar, eu
onul, unu: nu vreau sa intru in pugcdrie; gi, dol: nu vreau sd pa(icip la nicio formd de
talherie activ sau pasiv. Vd multumesc."

Domnul Stefan lon intreaba dac6 nu ar fi bine sA fie ascultat gi domnul director.
Poate c5 9i dansul are...

Domnul Presedinte ii rdspunde ca sigur, nu, lucrurile deja au luat deja un
caracter oficial

Domnul Tuicu Emil, adresandu-se domnului Pre$edinte, solicitd si ia cuvantul.
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judelean Tuicu Emil
Domnul Tuicu Emil spune ce nu o sd discute punctual, cu toate ca poate ar

avea de discutat pentru c5 la dangii, in comisie, s-a discutat foarte mult. Dansul o sa
discute despre forma in care s-a prezentat acest raport Si nu este in regula. in
continuare, afirme; ,,Deci, la fiecare din directorii pe care noi ii evaludm gi pe care eu
ii apreciez in toialitate, sunt nigte oameni deosebiti, legea prevede prezentarea unui
raport motivat. Atenlie! Aqa scrie in lege. Este, domnul Secretar? Da. Din pdcate,
niciunul din aceste . toate rapoartele prezentate, niciunul din ele nu motiveazd de ce
s-a acodat 8 33, 8.96, 8.72, 8 gi nu $tiu cat. Eu consider ce aceste rapoarte nu sunt
cu respectarea legii care spune; prezentarea unui raport motivat $i o se votez in
consecinta."

Domnul Presedinte comunice: ,,$titi ce se intempla? Acum cand am ajuns la
nivelul acesta de discufii nici nu mai are importanld retftigerea sau nonretragerea,
pentru ce lucrurile au intrat in domeniul organelor de vigilente juridicd a statului. imi
pare reu c5 s-a ajuns la chestiunea asta "

Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresandu-se domnului Pregedinte, spune ca
dorea sd ia gi dansul cuvantul.

Domnul Presedinte de uvantul domnului consilier judetean Butunoi Adrian-

exprimi realitatea gedintei.

\Y-,.-t
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Liviu.

Nicolae rovici-B

SECRETARUL JUDETULUI,
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Domnul Butunoi Adrian-Liviu transmite: ,,Am inteles, deci nu intrem pe fondul
problemei, n-am avut datele, deci ceea ce ati explicat dumneavoaske nu "

Domnul Presedinte, concluzionand, spune cd nu vroia se le face publice.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu a inleles.
Domnul Presedinte transmite ce sunt date, din pecate, extrem de neplacute.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu, concluzionand, transmite cA a vrut sa-i puna

doamnei ni$te intreberi. Spune: ,,Din ce cauzS? Nu este ilegal se inchei un act
aditional, iar pe durata derulerii unui contract poli. "

Domnul Presedinle ii rdspunde cd nu avea calitatea.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu, dorind sa fie ascultat, spune ca dansul a intrebat

datele doar, doar atat, datele Calitatea o sA o constate in instantS, o sd constate. in
sfargit... cei indrept6,ti(i. Transmite: ,,Eu vreau sA punctez un alt aspect: aceste
comisii de evaluare - vreau se vd aduc la cunogtinta cd au fost constituite gi sunt in
afara legii; nu indeplinesc conditiile legale. lvlembrii din... care sunt in componenta
acestor comisii, nu indeplinesc condiliile legale. Dacd toti managerii ne vor contesta
in instanta, cine o se rdspundA? Eu b5nuiesc ce sunt procesele-verbale cend s-a
votat, a fost tot vot secret, $i e o problema. Va respunde tot Consiliul Judelean,
inclusiv Si eu."

Domnul Presedinte intreabe ce nu sunt legale.
Domnul Butunoi Adrian Liviu ii indici sd intrebe aparatul de specialitate. Deci,

trebuie sd indeplineasce nigte conditii. Trebuie sd... Deci, 1a... spre exemplu: la
l\,4uzeu, deci trebuie sA fie evaluat de un specialist, nu de un contabil. Sustine: ,,Eu
n-am auzit ca un politist la circulalie sd dea amend5 la un avion. Haide sd fim
seriosi:

Domnul Pregedinte spune: da, avionul nu fure Avionul nu furdl ln continuare,
d5 cuvantul domnului Coca lonel, gef ai Resurselor umane, sA ii spund despre
legalitate.

Domnul Coca lonel comunicd: ,,Da. Legea prevede cd pentru fiecare categorie
de institutie de cultura se constituie o comisie distincte. Hotararea de consiliu prin
care componenta comisiilor de evaluare gi de contestalie a fost stabilitd prevede un
articol distinct pentru fiecare dintre institutiile de culturd care urmau a fi evaluate.
Faptul ce in componenta comisiilor se regesesc aceleagi persoane nu este de naturd
a afecta calitatea acestora, ei sunt desemnali in calitate de specialigti de cdtre
autoritatea competenta in aceastd materie gi anume: Direclia de Culturi 9i
Patrimoniu National Regula este ce din comisie fac parte in propo4ie de doue treimi
specialisti - cei desemnati de Direclia de Culturd; o treime - reprezentanli ai
autorititii, ai Consiliului Judelean. Aceasta este regula, acestea sunt regulile,
holararea a respectat aceste reguli - hot5rarea de desemnare a componenlei
comisiilor. lvlai mult decat atat, nu vdd ce ve pot spune."

Domnul Presedinte, concluzionand, spune: comisia este legale; de altfel, a fost
votate fiind legale gi pentru ea rispunde gi domnul Secretar ca legalitate pentru

acesta; a fost hotarerea validatd de cdtre Prefecture Legalitatea este certd.
Domnul Stefan lon t{ansmite cd s-au fecd nigte afirmatii foarte grave la adresa

domnului manager de la l\4uzeu. ce ar trebui sd fie ascultat, pentru cd dacd se

me realitatea gedintei.

PRE9 SECRETARUL JUDETULUI.

Paul Pubca$
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ascultd doar o singurS parte, nu crede cA este corect. Dansul a fdcut acest lucru
pentru c5 a ascultat ceea ce le-a spus domnul manager

Domnul Presedinte ii spune ce le-a prezentat...
Domnul Stefan lon crede ca normal ar fi sd fie ascultat...
Domnul Presedinte transmite: ,,Domnul coleg, eu v-am prezentat punctul de

vedere al Auditului, care a plecat de la o situatie gravS: pierderea unui bun de cdtre
Consiliul Judetean care acum se rezboiegte, geful Serviciului juridic. Totugi nu asta
discutdm. Sigur ce daca aceste date sunt inexacte, respunde cel care le-a constatat.
Dace aceste date sunt exacte, gravitatea lor face ca orice alta discutie se fie in plus."

Domnul Stefan lon insistd sd fie ascultat totugi.
Domnul Presedinte afirmd: ,,Deci, probabil ce, chestiunea asta va fi hotSrat5 de

justilie. Deci, inca o data, Stiti Si dumneavoastre foarte bine ce inchirierea oricarui
bun al Consiliului Judelean se poate face numai prin hot5rare a membrilor Consiliului
Judelean."

Domnul $tefan lon, concluzionand, propune se fie ascultat in plen, pentru ca
este o probleme foa(e grave gi acuma dangii trebuie neap5rat sd ia punctul de
vedere al Auditului ... inci nu este finalizat

Domnul Presedinte spune cd nu, punctul de vedere al Auditului..
Domnul Stefan lon invite se se ia punctul de vedere al managerului care gtie ce

a facut acolo
Domnul Vicleanu lvlarian, adresandu-se domnului Pregedinte, ar dori si

completeze.
Domnul Presedinte da cuvantul domnului Vicepregedinte Vicleanu l\,4arian.
Domnul Vicleanu lvlarian transmite: .Cred ce suntem putin in eroare vizavi de

situalia datS ii prezentarea de citre Audit. La momentul actual, noi suntem'in fata
unei hoterari judecatoregti delinitive care s-a cerul punerea in executare prin
executorul judecdtoresc. Analizand toate actele impreun6 cu Oficiul juridic am ajuns
la concluzia cd imobilul de la Mihai Bravu 64... aga, cei de la Teologie s-au judecat
cu Prim5ria in condiliile in care noi nu am fScut parte, n-am fost, n-am fdcut parte $i
nici nu am fost atragi in acest proces."

Domnul Presedinte spune: deci aceia alti banditi.
Domnul Vicleanu Marian comunice: ,,Numai in momentul in care s-a cerut

executarea a venit cu hotararea definitive ca sd o puni in executare gi se execute
Consiliul Jude(ean. Deci nu are nicio leg5turd cu contractul de inchiriere. Noi, la ora
actualS, am fdcut pl6ngere penale impotriva executorului gi a celor care au depus
documentele respeclive, prin faptul ce'in adresa de la Prim5rie se specificS clar ce la
acel numdrsunttrei imobile. Care din ele va trebui executat? Din cauza asta ."

Domnul Presedinte specifici; din care trei sunt ale Primariei.
Domnul Vicleanu Marian spune; ale Primeriei.
Domnul Presedinte precizeazS; gi unul era al nostru . . niciodatd al Seminarului.
Domnul Vicleanu lvlarian informeaze: ,,Mai mult decat atat, noi am facut

contestalie la executare gi am solicitat inclusiv suspendarea executerii pand la
iudecarea contestaliei."

aprobat.

trla exp.imd realitatea Sedin!ei.

Dom
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Domnul Vicleanu Marian transmite ce prin ordonanta pre$edintiald s-a aprobat
suspendarea executdrii. Din cauza asta dansul spune cE evaluarea vizavi de ceea ce
s-a intamplat cu acest imobil nu prea are legituri cu situalia de fapt, la ora actualS

Domnul Presedinte ptecizeazd.,,Numai c6, numai ce, cu aceasta ocazie, numai
ce cu aceaste ocazie, am aflat, ce alffel nu aflam, era bine ascuns, deci eu ca
pre$edinte nu Stiam ca de fapt aceea e cledirea noastra, ca este inchiriatd, cA este
inchiriati la un mod absolut ilegal gi, ascunzandu-mi-se lucrurile astea, mi s-a cerut
gi am acte in felul privind ceea ce afirm ca sd cumper alte spatii pe ban public. $i in
momenlul in care cumpdram acele spatii pe ban public, eram complice Dumnezeu
m-a ferit ce dace nu era necesitatea punerii sub protectie a Valului lui Traian gi nu
erau bani, probabil ce luam Casa Cavallioti. Eu de unde sd gtiu? Una este o
infractiune pe care ne judecdm Qi unde am gi dat la Procuraturd reprezentanlii
Seminarului, cd in numele Seminarului s-a fAcut, gi pe cineva care a intabulat
fraudulos gi deocamdatS suntem in ca$tig de cauze, de etapi, gi alta este inchirierea
in secret gi cu incalcarea legii a acestei clSdiri gi inchirierea... a semnat domnul,
deci..."

Doamna Luoascu Cristina spune: Camera de Comert. Cine a semnat actul
aditional? Este aprobate... inchirierea, pai actul adilional este aprobat...

Domnul Presedinte spune cd ultimul act este....
Domnul Stefan lon intreabd cine este semnatar.
Doamna Luoascu Cristina informeazd c5 semnatar este domnul director

Cdlddraru qi cu... gi are avizul ordonatorului de credite la acea data... a ordonatorului
de credite domnul Durbac6, domnul Chebac. Le prezintd, ca sd se vadS despre ce e
vorba.

Domnul Presedinte continue; ,,... Deci, nu avea dreptul, numai Consiliul are
dreptul. Ded cu ocazia asta am aflat ce dace nu popii nu feceau toate aceastd
migcare cu cladirea, habar nu aveam cd este cladirea noastre."

Doamna Boodan Tania-luliana, adresendu-se domnului Presedinte, doregte sa i

se permite sd ia cuvantul Spune ca are nigte neldmuriri Si vrea se se ldmureasc6
pentru cd chestiunea vine din 1997, cand domnul CAldararu nu era acolo, atunci a
fost inchiriate prima data dedirea. .. sau '91, da? fera, intelege, hotdrere de
Consiliul Judelului, nu gtie cum a fost inchiriat. Actul adilional, primul act adilional, a
fost semnat in mai 2007 gi avizat de Pregedintele Durbacd. Domnul Celdararu vine
director in iulie 2007, da? Deci nu a fdcut decat se mo$teneascd o situatie pe care
Consiliul Judelului nu a gestionat-o vigilent, ar spune.

Domnul Presedinte intervine; Nu, ilegal. Nu vigilent
Doamna Bood,an Tania-luliana intreab5 de cafi ani existA Serviciul Audit in

Consiliul Judelului. in conlinuare, spune: ,,De ce abia acum constatd Auditul cA un
act din 2011, nu-i in regule? Suntem in 2015. Doamna spune ci a fost 9i a fecut
audit, probabil ca a avut un ordin de serviciu pe care qi l-a inregistrat in Registrul
institutiei gi probabil ce domnul director a semnat nota de control, in cazul in care ea
a fost linalizatd; dar ir\teleg ce de un an gi ceva finalizali nota de...

Domnul Presedirlte inte]l4ile: ,,Deci, noi am pornit acum cu

exp.imi realitatea Sedinf ei.

PRE9ED

cercetarea, dati-mi

Nicolae Dobro
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Doamna Boqdan Tania-luliana, adresandu-se domnului Pre$edinte, spune ce
ceea ce vrea... $i doreste se termine ce are de spus.

Doamna Luoascu Cristina intervine: . .in 2015
Doamna Boodan Tania-luliana nu crede cE evaluarea directorului gi a intregii

activitd(i a Muzeului de lstorie trebuie s5 fie intinatS de o problem5 a Consiliului care
vine din vechi Si nu este gestionata cum trebuie. in continuare, afirma: ,,$i aici existd
Directia audit, exist5 Directie patrimoniu, pentru ce acest Consiliu este proprietarul
acelei clddiri. l\,4ai mult, vad in februarie 2015, Directia economie-finante face raportul
de evaluare gi incheie cu urmetoarea fraze, ceea ce nu se lipegte deloc de
concluziile evaludrii directorului: (urmerind corelatia dintre datele cuprinse'in raportul
de activitate al managerului gi prevederile contractului de management in ceea ce
priveste managementul financiar se poate constata ci pe parcursul anului 2014
managerul lvluzeului de lstorie a indeplinit in mod corespunzdtor gi in concordantS cu
prevederile legale in malerie atributiile cuprinse in contractul de management,
precum gi celelalte atributii in domeniul managementului financiar prevdzute in acte
normative specifice.)) Eu cred ca dace Consiliul are o problemd gi o problemi
serioasS, nu trebuie sd caute un tap ispesitor cu ocazia evaluSrii directorului
Muzeului de lstorie. Haideli sa vedem cum repar6m aceastd problema, pentru ca
trebuie s5 gi-o asume pregedintii care au avizat actele adilionale in 2007 - domnul
Durbaca, in 201 1 - domnul Chebac Ai cine a inchiriat in 2001 in 1991 , a$a. Deci, e
o problemd veche, nu po! se i-o torni in cap domnului Cdld5raru in ntciun fel, pentru
ci nu a fecut decat se mearga in virtutea ine(iei unor documente care au mai fost
intocmite in Muzeu 9i in Consiliul Judelului qi au avizul Consiliului Judetului. Deci,
haideli sd despS(im lucrurile gi se nu nedreptelim un om."

Domnul Presedinte, adresandu-se doamnei Bogdan, ii spune ce in momentul in
care s-a ficut prelungirea cu un an inainte de expirare, cu un an inainte de expirare,
9i, in continuare. spune se ise dea voie...

Doamna Boodan Tania-luliana transmite ci solicitarea Direcliei de Cultura gi
Patrimoniu...

Domnul Presedinte prccizeaz1.,,Acest act adilional, in agteptarea noilor alegeri,
dafi-mi voie sA mE indoiesc profund de buna credinti a celui care a fdcut-o "

Doamna Boodan Tania-luliana spune cd da, dar un pregedinte de consiliu 9i-a
dat avizul pe actul aditional, asta-i problema

Domnul PreSedinte transmite ce este profund ilegal.
Domnul Tuicu Emil, adresandu-se domnului Pregedinte, solicitS sd ia cuvantul.
Domnul Presedinte d5 cuvantul domnului consilier judelean Tuicu Emil
Domnul Tuicu Emil spune; ,,Eu gi dumneavoastre Qi multi din cei de aici avem

un contract de muncd in derulare. Dacd inainte de expirarea contractului de munca,
sd zic cd este pe termen, mi se face un act adilional, mi se mdregte salariul, mi se iau
din atributii, actul este valabil. Aceeagi situalie este 9i aici."

Domnul Presedinte informeaza cA un act aditional, in conditiile in care cel care
l-a fecut nu avea dreptul s5-l facd, pentru c5 era atributia consilierilor se inchirieze
sau nu. Si inainte... pai da Fi inainte a fost incorect Pdi sigur ci da. in continuare,

ungi_plobleme mult mai complexe decet o problemd

exprimi realitatea Sedinlei.

off",

afirme cd ne aflSm in
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individualS. Dar responsabilitdtile fieciruia in aceasta chestiune, dat llindci au fost
mai multi, nu inseamnA ce dispar.

Doamna Boodan Tania-luliana sustine ce oricum dangii evalueazd activitatea pe
anul2014, nu pe 201 1, nu pe 2OO7, pe 2O14.

Domnul Presedinte informeazd ca atunci cend pe domnul V6lcov l-au prins 9i
era ministru de finanle, ci ce a fecd acum patru ani l-au scos din ministru de finante.

Domnul Zaharia Euqen, adres6ndu-se domnului Pre$edinte, solicitS se ia
cuvantul.

Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judetean Zaharia Eugen.
Domnul Zaharia Euqen transmite: ,Avem doue solulii: prima solulie este ca din

vointa dumneavoastrS, sd retrageli proiectul de hotdrare, dacd nu.9i numai
dumneavoastrd puteli sd-l retrageli, rugemintea noastra este sd-l supunem la vot gi

se depa$im momentul."
Domnul Presedinte afirmA: ,,Pri eu cred ce supunem la vot, ca s5 ve spun de

ce: lucrurile la ora actuala sunt suficient de grave in sine, cE retragerea sau
nonretragerea nu mai are nicio o valoare, gtii? Pe fondul a ce s-a constatat Dar, in
general, s-a incercat sd se gdseascd o solutie smuls, moale. Nu s-a dorit aceasta
solulie moale, atuncea o se ludm solulia legald, completS. Vd propun sE votem
pentru dacd se mentine sau daca se retrage."

Domnul Butunoi Adrian-Liviu intervine, intrebandu-l pe domnul Pregedinte
dacd sa inteleaga cd d5ngii o se trebuiasc5 sd evalueze deci acest domn director
pentru activitatea anului 2014 9i i se.... deci, trebuie sd se lind cont de ce s-a
intamplat in 2012,2O11, '91?

Domnul Presedinle respunde: pei, la domnul Valcov, la ce s-a tinut cont cand
l-au scos din...

Domnul Butunoi Adrian-Liviu susline ce ... domnul Valcov in treaba lui, haide(i
sd fim seriogi. Se dau exemple... Dumnezeu este deasupra noastra, a tuturor, nu..

Domnul Presedinte $tie.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune: da. Pdi..

D9.t!.0-ulErc-$cdr-de: da.
Domnul Caluean Anohel Costel, adresendu-se domnului Pregedinte, nu $tie...

pand la urme, se voteaze dace fl...
Domnul Presedinte raspunde cd da, ddnsul zice ce o se se voteze. intreabd:

,,$i sd votdm cine este pentru evaluare? ... A! Da. Cine este pentru retragere?"
Domnul Potec Nicolae Petrisor, adresendu-se domnului Preqedinte,'ii transmite

c5 doar dansul poate retrage.
Domnul Pre$edinte spune cd nu e. Nici vorbd. ln continuare, de cuvantul

ptecizeazd. ,,Deci, retragerea poate fi realizata de catre
momentul acesta, existd o hotarare de
zi. Modiflcarea ei se face tot printro

initiator pend la probarea ordinii de zi in
consiliu jude(ean privire la ordinea de

strd."hotdrare a dumnea
Do resendu-se domnului Pregedinte, spune ca

avea qi d6nsul o prop

mA realitatea gedinlei.

PRE9ED

domnului Secretar
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Domnul Presedinte spune:,,Da. Deci, se supune la vot."
Domnul Potec Nicolae Petrisor, adresandu-se domnului Presedinte, doregte sa

intervina.
Domnul Presedinte da cuvantul domnului consilier judetean Potec Nicolae

PetriSor.
Domnul Potec Nicolae Petri$or transmite ca dac6 se supune la vot doar acest

proiect de hotarare, de retragere
Domnul Pre$edinte WecizeazS. Retragerea - despre el e vorba.
Domnul Potec Nicolae Petrisor afirmS cd o sd propund plenului s6 se retraga

toate proiectele privind toti managerii, deoarece...
Domnul Presedinte spune ca se voteazd....
Domnul Potec Nicolae Petrisor continue: deoarece este vorba de aceea$i

comisie la toli. Da€ cumva aicea sunt susptctunt .

Domnul Presedinte, concluzionand, transmite ce aici nu este vorba de comisie.
ln continuare, spune inca o datd: aici este vorba de fapte grave descoperite in
legature cu activitatea managerialS a unuia din cei evaluati. Comisia este absolut
legalS, gi-a fdcut datoria din punctul dansului de vedere, deci dacd se discute, se
discuia retragerea punctua16 a acestuia.

Domnul Stefan lon intervine: ,,Ca se ne eluciddm mai bine."
Domnul Potec Nicolae Petrisor se adreseaz5 domnului PreSedinte .

Domnul Presedintg transmite: ,,Domnule, oricare din dumneavoastri poate
propune 9i se voteazd." ln conlinuare, intreabd cine propune.

Domnul Stefan lon spune: ,,... am propus retragerea."
Domnul Presedinte afirmS ce domnul consilier propune retragerea. Atunci, pe

propunerea domnului consilier, nu? Se ..
Domnul Potec Nicolae Petrisor intervine gi spune cE nu a terminat, sa Stie, dar

asta e
Domnul Presedinte spune: ,,Bun... ramei neterminat." Da. Bun. in continuare,

intreabd cine este pentru retragere?. ..
Domnul Potec Nicolae Petrisor intreab6 dace mai are o propunere, n-o supune

gi pe aceasta la vot?
Domnul Presedinte ii transmite se agtepte, cd dupd aceea o sd o pun6 gi pe

aceea
Domnul Potec Nicolae Pelrisor a inteles
Domnul Presedinte spune ca pe rand. Concluzionand, intreabd cine este pentru

retragere? ...
Domnul Cdluean Anqhel Costel doregte si anunte ce numare voturile.

Domnul Presedinte spune ce se voteaze, da.

Doamna Sandu Viorica se ad domnului PuScaS...
retragere Totodatd, intreaba ceDomnul Presedinte intrea cine este pentru

nu-i clar.
Doamna Sandu Viorica i ne: ,,Stali un pic, se ne clarificem Deci, se poate

vota retragerea, VA rog..."

exprimd realitatea gedintei.
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Domnul Presedinte transmite cA aga spune domnul Secretar.
Doamna Sandu Viorica intreabe: nu initiatorul?
Domnul Presedinte spune ca dansul are studii medicale, nu de drept

administrativ. ..
Domnul Secretar transmite: ,,Existd hotdrarea dumneavoastra de aprobare a

ordinii de zi. lvlodificarea acesteia se .ealizeazd tot printr-o hoterare a
dumneavoastrS, deci tot printr-un vot."

Domnul Presedinte, concluzionand, afirme cd domnul Secretar le spune ca e
legal. Ca atare, propunerea domnului $tefan este de retragere. Se supune la vot
retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotdrare: (Aprobarea raportului final
al evaluarii managerului Muzeului de lstorie "Paul PdltSnea" Galali, pentru anul
2014tt.

Se aprobd cu 22 voturi ,,pentru" retragere, 1 vot ,,impotrivd" (Nicolae
Dobrovici-Bacalbaga) 5i 7 ,,ablineri" (Podaru Tinca, Gogoncea Lilion-Dan,
Vicleanu Marian, Sandu Viorica, Munteanu Gabriela, Matei Remus gi Gasparotti
Petru-Florinel).

Domnul Secretar anuntd c5 e clar: majoritatea pentru.
Domnul Presedinte sus(ine ce nu, nu e vorba de majoritate, nu e vorba de

majoritate, e vorba de fapt ce lucrurile au ajuns se fie discutate gi e bine.
Domnul Stefan lon transmite ce e corect.
Domnul Caluean Anqhel Costel se adreseaze domnului Pregedinte...
Domnul Potec Nicolae Petrisor se adreseaze domnului Pregedinte...
Domnul Presedinte transmite ce s-a votat.
Domnul Potec Nicolae Petrigor spune c5 nu. vrea sA se supund la vot gi

proiectul pe care i l-a propus, cu celelalte....
Domnul Presedinte anunte cd celelalte r5man. in continuare, invite sa se treacd

la vot.
Domnul Celuean Anqhel Costel se adreseaze domnului Pregedinte, dacd ii

permite...
Domnul Pre$edinte invitA s5 se ia o scufte pauze, tmp in care vor fi intocmite

buletinele de vot care vor fl predate Comisiei de numerare a voturilor.
Domnul Celuean Anohel Costel, adresendu-se domnului Pregedinte Dobrovici

Nicolae Bacalbaga, spune ce s-a inscris la cuvant gi il roaga frumos se ii permita

Domnul Presedinte intreabd cine doregte cuvantul, cd nu a vdzut.
Domnul Cdluean Anqhel Costel spune: departe
Domnul Presedinte dA cuvantul domnului consilier iudelean Celuean Anghel

Costel.
Domnul C5luean Anohel Costel dorea sd discute o chestiune de principiu vizavi

de aceste evaludri. Mullume$te colegilor manageri ai instituliilor care apa4in de
Consiliul Judelean pentru prezenld gi pentru respectul pe care l-au dat, venind la
comisii $i trage un semnal de alarme $i discutia dansului este de principiu; frumos ar
fi fost sa vind toti sa-Si prezinte proiectul de management la comisii. Atat a avut sa

md realitatea Sedinlei.
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Oomnul Pre$edinte spune cA da. Bun. Asta-i absolut corect. Acum. .

Domnul Potec Nicolae PetriSor se adreseaz5 domnului Pregedinte...
Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judetean Potec Nicolae

Petriqor.
Domnul Potec Nicolae Petrisor spune: ,Revin cu propunerea, nu de alta, dar le

faceti un bine colegilor nogtri. lvlai bine le retragem acum pe toate. in urmetoarea
gedinld, pdi decat se..."

Domnul Pr_esedinte sustine c5 aici nu vede de ce se se retragd. Comisia a fost
absolut legale. ln continuare, intrucat la lucrerile gedin_tei nu este prezent domnul
Ungureanu Cdtilin, membru al Comisiei de numdrare a voturilor aleasd pe intreaga
duratS a mandatului, roaga sd se faca o propunere de inlocuire temporara pentru
buna desfegurare a procedurii de vot secret din aceaste gedintd lnvite sd se face
propunere in locul lui Ungureanu Cetalin.

Domnul Vicleanu lvlarian propune pe domnul lvlatei Remus.
Domnul Pre$edinte anuntd cd a fost propus domnul lvlatei Remus. Supune la

vot.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte roagd Comisia de numarare a voturilor se-si intre in

atributiuni.
PauzA

Se reiau lucrdrile.

Domnul Presedinte roagd sd se race apelul nominal, in vederea inmanerii
buletinelor de vot

Domnul lstudor Giqel:
Bogdan Tania-luliana
BuruianA Daniela-Laura
Buruiane Natalita - abserf
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Bulurcd Octav
Cdluean Anghel Costel
C stovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Cornel -
Hapeci Daniela-Sim - absenl
lon Dum
lstudor

exprimd realitatea Sedin!ei.
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Munteanu Gabriela
Neicu Dan-Cristian - absenf
Pintilie Carmen
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor
Sandu MiticA
Sandu Viorica
Stangi George-CitAlin
Serban lulian-Marian
$tefan lon
Tuicu Emil
Ungureanu Cetilin - absenf
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel

Se ia o pauze pentru numdrarea voturilor.

Se reiau lucr6rile.

Doamna Sandu Viorica, adresandu-se domnului Pregedinte, intreabd dacS
poate da citire proceselor-verbale. Astfel:

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
<Aprobarea raportului final al evaluarii managerului Bibliotecii "V. A. Urechia" Galati,
domnul Zanfir llie, pentru anul 2014)). l.QygIumul necesary. + l din numdrul total al
consilierilor judeleni gCZClIl la gedinF, inclusiv Preqedintele Consiliului Judelului
Galali = 16; 2.Numerul consilierilor iudeteni in funcliet 34 Si Pregedintele Consiliului
Judelului Gala[i = 35, 3.Numdrul consilierilor judeleni prezenti la Sedin,td Si
Presedintele Consiliului Judelului Galali = 30'

Voturi
,,pentru"

Voturi
imDotrive"

Voturi
.,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

13 13 4 5

\LAZE: Nu
,,V. A. Urech

s-a aprobal rapottul final al evafudrti man
ia" Galali, domnul ZANFIR ie, pentru anul 2014.

Semneazd, Comisia de numdrare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stange George-Cetelin 9i Matei Remus.

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Aprobarea raportului final al evaludrii managerului Centrului Cultural "DunSrea de
Jos" Galati, domnul mitrescu Sergiu, pentru anul 2O1$).l.Cvorumul necesar'. y2 +

l din numdrul total a Iierilor jude_teni orezenti la gedinta, inclusiv Pre$edintele
Consiliului Ju etului 34 Sl

coNc
Bibliotecii ,

managerului

1

PRE9ED

5 realitalea sedintei.
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Pre1edintele Consiliului Judelului Galali = 35, 3.Numdrul consilierilor judeteni
orezenti la $edinq 9i PreSedintele Consiliului Judelului Galati = 30;

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotriv5"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

12 15 3 5

CONCLUZIE: Nu s-a aprobat raportul final al evaludrii managerului
Centrului Cultural ,,Dunerea de Jos" Galali, domnul DUMITRESCaJ Sergiu,
penlru anul 2014-

Semneaz6, Comisia de numarare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stangd George-C6talin 9i lvlatei Remus.

> Proces-verbal privind consemnarea rezul(atului votului secret privind
(Aprobarea raportului final al evaludrii managerului Complexului Muzeal de $tiintele
Naturii "Risvan Angheluld" Galati, domnul $erban N/dddlin lonut, pentru anul 2014)).
l.Cvorumul necesar: y. + 1 din numarul total al consilierilor judeleni prezenti la
$edint5, inclusiv Pregedintele Consiliului Judetului calali = 16:2.Numdrul consilierilor
iudeteni in functie.34 $i Pre|edintele Consiliului Judelului Gala'li = 35:3.NumArul
consilierilor judeleni prezenti la Sedintd Si Pre$edintele Consiliului Judetului Galati =
30;

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

13 14 3 5

CONCLUZIE: Nu s-a aprobat ruportul final al evatuerii managerului
9?rypl?xuhli Muzeal de itiinlele Natuii ,,Rdsvan Anghetuld" Gata,ti, domnut
SERBAN Mddelin lonul, pentru anul 2014.

Semneazd, Comisia de numerare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor
Gigel, Sandu Viorica, Stenge George-Cetelin gi Matei Remus.

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Aprobarea raportului ,inal al evaludrii managerului Muzeului de Ade Vizuale Galati,
domnul Nanu Dan Basarab, pentru anul 2014tt. l Cvorumul nocesar % + j din
numerul total al consilierilor judeteni prezenti la gedinte, inclusiv pregedintele
Consiliului 

.Jud-.elului Galali = 16; 2.Numdrul consilierilor iudeteni in functie: 34 9i
Pregedintele 9onsiliului Judetului Galati = 3St S.NumArul consitierilor' judele;i
prezenti la Sedintd gi Pre$edintele Consiliului Judelului Gatati = 30.

Voturi
,,Pentru"

Voturi
,,impotrivd"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

13 14 3 5

CONCLUZIE. Nu s-a
Muzeului de Artd

raportul final al evafuerii managerului
t, domnul NANU Dan Basarab, pentru anul 2014.

exprime realitatea gedinlei.
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Semneaze, Comisia de numerare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor
Gigel, Sandu Morica, Stangd George-Catdlin gi Matei Remus.

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Desemnarea domnului Vicleanu lvlarian, vicepregedinte al Consiliului Judetului
Galati, sd exercite drepturile membrilor fondatori prevezute in statut Si aprobarea
hotdrarii privind modificarea Hoterarii Consiliului Judelului Galali nr. 310/29.09.2003
privind participarea Consiliului Judelului Galali ca membru fondator la constituirea
Asociatiei "TEHNOPOL - GALATI",,. l.Qyglumul necesar. y. + 1 din numerul total al
consilierilor judeteni prezenti la gedinF, inclusiv Pregedintele Consiliului Judelului
Galati = 16; 2.Numdrul consilierilor iudeteni in functie:34 gi Presedintele Consiliului
Judelului Galali = 35i 3.Numdrul consilierilor jude,teni prezenti la $edintd gi
Pregedintele Consiliului Judelului Galali = 3Oi

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotriv5"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

15 15 5

CONCLUZE: Domnul WCLEANU Marian, vicepreqedinte al Consiliului
Judelului Galali nu a fost desemnat se exercite drepturile membrilor fondatori
ptevezute in statut, iar hotererea privind modificarea hoGfirii Consiliului
Jude,tului Galati nr. 310/29.(8.2003 ptivind padiciparea Consiliului Judelului
Galali ca membru fondalor la constituirea Asocialiei ,,TEHNOPOL - GALATr'
nu a fost aprobatd.

Semneazi, Comisia de numdrare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stangd George-Cdtdlin qi l\ilatei Remus.

Domnul Presedinte il roage pe domnul Budescu, care a fost in Comisia
contestatii, sd ia cuvantul, intrucat a fost cumva implicat in luerile anterioare
cuvant.

Domnul Budescu lvlitce spune: ,,Deci, am fdcut parte aldturi de ince doi domni
de la Culture din Comisia de contestatie, contestatie depusa de domnul Cilddraru.
Repet incd o dat6, din punct de vedere profesional, tot respectul fatd de domnul
director Celddraru, iar pe punctele pe care domnul Cdlderaru le-a ridicat in
contestatie, fdrd sd va relin prea mult, pe punctele respective, in unanimitate de
voturi cu o singurd abtinere la un punct, din Comisie fecand parte doamna Olteanu 9i
domnul consilier Mitrof de la Directia de Cultur6, i s-a respins aceastd contestalie;
contestatie care viza pur gi simplu doar procedura, modul de desldgurare a evaluerii.
Din punct de vedere procedural vreau sA zic cd existe act normativ care privegte

aceastd evaluare, iar punctul nevralgic ai punctul de discutie care a fost la un
moment dat ridicat de cetre domnul Calddraru privind o intrebare care privea spatiile
care densul le d\e in administrare, in anexa de la hotearea respective prevede exact
punctele care
in aceasti ar

Le atinse din punct de vedere minim in raportul fiecerui manager.

vorbire de modul
directorul respecti

clar gi faptul c5 in raportul respectiv trebuie sd facd
manageriate aceste spatii care le are in administrare

sta, Comisia are in vedere cd raportul dintre

exprimS realitatea ledintei.
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Consiliul Judetului gi managerul instituliei respective este un contract de
management. Din aceastd perspectiva vreau se spun ce, Comisia de contestatie in
unanimitate a respins aceastd contestatie, lete a lace o critica din punct de vedere
profesional domnului Cilderaru, pe proceduri - exact punctele pe care domnul
Celddraru le-a invocat in contestatie. Comisia a ajuns la concluzia ce nicaieri, in nicio
faze, nu s-a incalcat aceasta procedura, care repet: este clar prevSzute in actul
normativ cu pagii care trebuiesc respectati de cdtre Comisia de evaluare, incepend
de la cuantificarea punctajului pe anumite seturi gi teme de intrebari $i panA la
constituirea Comisiei. Toli pagii, le-am verificat, $i au fost respectati in aceastd
situatie. Asta este situatia vizavi... oricum, acuma, in situatia in care acest... deci,
evaluarea este respinsa de catre Consiliu, insi aga au stat lucrurile din punct de
vedere al procedurii. V5 multumesc pentru. "

Domnul Butunoi Adrian-Liviu dorea sa intrebe dace in Comisia de evaluare a
fScut parte 9i 

'in 2013. Totodate, intreabe dac5 a fost aceea$i comisie, aceleagi
persoane

Domnul Budescu lvlitice respunde ca nu, nu Deci, cum a fecut ptecizare,
dansul a facut parte din Comisia de contestatie acuma in 20'14

Domnul ButunoiAdrian-Liviu rectilica: de contestatie. Nu, nu
Domnul Budescu l\iliticd rSspunde ce nu, nu, n-a. .

Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune: ,,Nu? Am inteles. Oricum, in 20'13,
benuiesc cA s-a fecut. Sunt ferm convins cd s-a fdcut un inventar qi in 2012 gi in
2013. Nu e aqa, domnule..."

Domnul Budescu lvliticd transmite; ,,Deci, ag vrea ca din punct de vedere
colegial, pur gi simplu, degi eu nu sunt la rangul de... dumneavoastre de consilieri
judeteni, vreau s5 spun c5 problema principalS la domnul... la evaluarea domnului
Cdlderaru nu este acest... situatia acestui imobil. Acest imobil a fost la un moment
dat luat in considerare pentru faptul ci in modul intempestiv, pur gi simplu ne-am
lrezit cu executorul judecatoresc care a venit sd ne puni execu,tie pe cladirea care
fecea parte din patrimoniul nostru qi cred ca este cazul se fac o precizare: prink-un
subterfugiu juridic prin care hotdr5rea irevocabila a venit printr-o indreptare eroare
materiald. Deci, dupd ce s-a discutat, s-a judecat procesul in fond gi la calea de atac,
Si a fost vorba despre... era in discu(ie un imobil care avea o suprafata de teren de
340 de m.p. gi s-a judecat pe aceste date ale problemei cu fiqa imobilului respectiv,
la un moment dat, in apel, s-a fecut indreptare eroare materiale gi s-a spus in loc de
340 de m.p. sunt 1340 de m.p. $i s-a indicat imobilul respectiv. Asta a fost de
actualitate la timpul respectiv gi probabil c5, Comisia de evaluare a avut in vedere $i
intrebarea asta, care era o situatie destul de delicate, zic eu, pentru Consiliul
Judetului Galati se pierzi o clddire fard se ai posibilitatea sd te aperi. Deci, nu a fdcut
obiectul contestatiei situalia acestei clediri, pur $i simplu era vorba despre spatii la
modul genenc, de admintstrare a aceslor spa!ii." in continuare, intreaba dace mai
sunt intrebari gi multu

IP dat fiind rezultatele anunta ce se trece la
ultimul punct.

F
realitatea Sedintei.

SEcRETARUL JUDETULUT,PRE

Nicolae Dob t",,i,\"u
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Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Rapoade, informdd, intrebdd, interpeldri, diverse

Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la informerile sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapa de $edintd.

S-a luat act de Decizia Camerei de Conturi a Judelului Galati nr
1131201312109.03.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea mdsurilor
dispuse prin Decizia nr. 113 din 11 ianuarie 2014 referitoare la S.C. CONS
I\4ANAGEMENT PARC DE SOFT GALATI, transmisi prin adresa Camerei de Conturi
a Jude(ului Galali ff 295712013i0S.03.20'15, inregistrate la Consiliul Judefului Galati
sub nr. 212619.03 2015.

S-a luat act de Raportul domnului Fotea Costel, administrator public al
Consiliului Judelului Galati, N. 2393127 03.2015 privind punctul 2 din Nota nr.
2393118 03.2015 privind organizarea rezolvdrii problemelor ridicate in gedinta
extraordinara a Consiliului Judetului Galati din I martie 2015.

S-a luat act de Raportul Compartimentului relatii publice, organizare gi

funclionare ATOP nr. 2393125.03.2015 privind analiza, urmdrirea $i rcalizatea
sarcinilor prezentate Ia punctul 1 din Nota nr. 2303/18 03.2015 privind organizarea
rezolvdrii problemelor ridicate in gedint5 extraordinar6 a Consiliului Judetului Galali
din I martie 2015.

S-a luat act de lnformarea Compartimentului relatii publice, organizare Qi

functionare ATOP nr. 11504/30.03.2015 privind procedura de elaborare a proiectului
de hoterare al Consiliului Judetului Galati privind modilicarea anexei nr.8la
Hoterarea Consiliului Judetului Galali ff 181122.12.2014 privind aprobarea taxelor 9i
tarifelor la nivelul Consiliului Judetului Galati pentru anul fiscal 2015.

S-a luat act de adresa Administraliei Nationale APELE RONiIANE nr.
5800/DDC/25.03.2015, inregistratd la Consiliul Judetului Galali sub nr.
2633t26.03 2015.

Domnul Plescdiolc, la acest punct al ordinii de zi, ar vrea sd le spune un lucru,
care acum trei ani... ln continuare, spune ca nu, nu, cade, pentru ca nu exista
reprezentant... Da, da, deci nu mai este in... da, da. Comunica: ,Deci, acum trei ani
mi s-a spus cA unul din arborii seculari ai Galaliului - care se afla pe strada Regiment
11 Siret langd vechea bruterie, unde este acuma Penny - o splendoare de arbore,
totdeauna md uitam la el gi mi se umplea sufletul, se intenlioneazd a fi teiat de cdtre
noii posesori ai spaliului. Drept care, am intervenit, l-am anuntat pe fostul Prefect,
care, domnule, era la P.D., dar a fost extrem de energic ai i-a blocat... prefeclii, md

rog, apolitic, deci a fost apolitic, dar din punctul meu de vedere energic, am anuntat
Mediul g a.m.d. Dupe care, copacul a fost tuns, dupe aceea a mai fost tuns, inca o

datd, l-am anunlat pe domnul Prefect care s-a implicat $i is-a spus cd: domnule,

numai il toaletem Si nu ii facem nimic. 9i vreau sa spun cd au venit unii 9i au distrus

aceaste mandrete.de arbore, ce pane la urmd dupd trei ani de lupte am fost invins.
Unul din cei mai frumoqi arbori din Galati, care lua fala nu $tiu cerei prdvAlrr a fost

distrus, Si ce me scoate din mintt este cd au venit $i doi dupe ce am reclamat la
domnul Prefect - aq,venit 9i doi reprezentanli de la Mediu care au spus: domnule, de

putred deloc, era o mendrele de copac - 9i

me realitatea gedinlei.

E9EDINTE,
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punem noi trei cop6cei $i vreau si spun cd in tara asta, unde s-au furat la peduri,
ieri s-a spus: intre gapte $i opt miliarde de euro - ca de aceea avem inundatii gi toate
nenorocirile - divergi gmecheri, carora arbori seculad le iau fata, pot se infrange orice
cu sau fAri complicitatea instituliilor. l\y'd doare sufletul $i imi pare rdu c6 primdria -
domnul Otrocol s-a zbetut pentru bietul arbore gi ii multumesc, chiar dac.A arborele a
disperut dar vreau sd spun cE s-a fecut la comanda Primeriei, la A.D.p Dumnezeu
se ierte arborelel" Totodate, spune cd da, o porcerie. in continuare, intreabe dacd
mai are cineva ceva de spus.

Domnul Stefan lon transmite: ,Domnule Pregedinte, sa ne intoarcem gi la
probleme importante. Cred ce b Diverse ar trebui s5 aborddm cateva lucruri care
consider ce sunt foarte, foarte importante 9i anume: 'in judetul Galati, incepand cu
2006, cu O.G. 7, cum a fost qtiut, au inceput nigte investitii. Ne apropiem de
aproape .. Suntem aproape la zece ani de la'inceperea acelor investitii, e vorba de
aliment5ri cu ape, este vorba de sisteme de canalizare gi alte lucrdri, care nu sunt
finalizate nici in acest moment Am vrea ca pentru data viitoare s5 ni se prezinte un
raport cu privire la aceste lucrari gi in ce stadiu sunt fiecare gi cred ca ar trebui sd
facem un demers comun prin domnul Prefect, prin cei care au posibilitatea sa
intervind la Guvern pentru finaliza.ea acestor lucrSri, pentru c5 putem fi pugi in
situalia ca aceste lucrSri, dupe zece ani de zile, se fie fScute degeaba Ele sunt
facute pa(ial, sunt fecute... dau exemplu unei localiteti unde s-a inceput sistemul de
alimentare cu api, nu s-a reugit si se ajunga nici la puturi, vd inchipuiti c6 de zece
ani de zile pe acolo nu a circulat apa, nu se mai Stie ce mai este. Deci este o situatie
foarte grava 9i sunt foarte multe localitdti in jud;tul Galali in aceast6 situatie gi ar
trebui sa ne aplecdm cu atentie pentru cd apa $i canalizatea este un element de
siguranla a populaliei 9i cred ce trebuie sa gdsim solutii. Dol: situatia
CONSPROIECT-ului A$ vrea sE ne faceli o rnformare cu privire la aceastd unitaie,
care a fost ridicate in sldvi acum vreun an de zile gi acum este in faliment qi vrem sa
$tim care este situatia acolo $i ce se doregte a se intampla cu aceaste institutie,
pentru ca'in perioada urm5toare este nevoie de lirme de proiectare gi avand in
vedere exerciliul 2015-2020 cred c5 judelul Galati are nevoie de o asemenea
institutie, de personalul de acolo, gi trebuie se gasim o salvare, poate dac5 nu o sa
gesim salvarea CONSPROIECT-U|U|, mdcar sd reugim ca acegti oameni, care au o
anumitS e-xperientd, s5 poald sd lucreze in mod corespunzitor 'intr-o institulie care
se poatd fi in ajutorul Consiliului Judelean. Un alt lucru care mi se pare foarte, foarte

Textul me realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pu
Yl )r(yNicolae

DINTE,

urmdrirea banului pe care Consiliul Judetului Galati l-a acordat in acest mandat. Noi
am dat, sub diverse forme,
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sunt impracticabile, nu se poate circula pe ele. Trebuie sa gdsim solulii de urgentd
pentru ca aceste drumuri sa poata fi reparate Si ultimul punct la care aS vrea sa
facem referire: s-a trecut in gedinta din luna martie foarte ugor peste Raportul Cu4ii
de Contun Deci, noi. luna februarie. Eu cred cd nu am finalizat gi mrsurile pe care
Curtea de Conturi le-a dispus gi cred cd trebuie sd fie un punct distinct pe ordinea de
zi a gedinlei urmStoare. Deci, un punct pe ordinea de zi a Sedintei urmdtoare sa fie:
Raportul qi ducerea la indeplinire a acestor mdsuri."

Domnul Presedinte spune: ,Da. Atat ca dupd aceea nu mai tin minte sd
rdspund, da? Ajunge la puncte ce dupd aceea..."

Domnul Stefan lon sustine ci nu, a zis ultimul punct.
Domnul Presedinte rdspunde: ,,Deci, punctul unu: investitiile. Vreau se spun ce

banii care au venit, limitati pentru aceste investitii, au fost repartizati pentru investiliile
care erau de la 85% in sus. $i toate aceste investilii au fost finanlate, indiferent de
culoarea politicd Deci, eu am avut grije de chestia asta, respectivul procent de
finalizare, aproape totale, pe aceasta s-au dus cam toli banii."

Domnul Stefan lon intreabe daca vorbesc pe O.G 7

Domnul Presedinte transmite: ,,Da. Acum, eu unul am chemat, la modul
transparent, pe toti primarii din judet, iar59i indiferent de culoare politica gi, la un
moment dat, cu o parte s-a intalnit county-managerul, c5 eu am fost chemat la
Bucuregti in ziua respectivS, Si s-au prezentat absolut transparent toate alocSrile
Sigur ca aceste alocari ar fi de dorit sa fie mai mari Ne-am zbatut cat am putut
pentru a cregte aceste alocSri Drumurile judelene Drumurile judelene, domnule
consilier, cand eu m-am zbdtut de am adus, cu ajutorul domnului inginer Nevddaru,
doudzeci de studenti care terminau Facultatea de Construclii din Bucureqti, pe care
i-am invitat aici s, vade, pentru cA este foarte greu sa aduci un inginer constructor pe

leafa de functionar public care este scandalos de micd, oamenii acegtia sunt
mizerabil pletit. E! $i, la fel, s-a intalnit dumnealui cu absolventi, tot vreo doudzeci de
oameni de la Bucuregti, Drumuri Si poduri, care erau se vin5, $i urma sd scot pe

actuala organigrame trei posturi, cA de aceea m-am chinuit 9i am ceutat s5 le gAsesc
cum pot, ati blocat-o. Sd fie pe con$tiinla dumneavoastre! Eu, unul, mi-am fecut
datoda. ln ce prive$te drumurile judeten€, vreau sA spun cA grosul banilor de la
Consiliul Judelean se duce pe aceste drumuri judelene 9i nu gtiu dacS-i inginerul
Nev5daru aici, dar de c6nd e, degi a Iost injurat, a deranjat o multime de interese
g.a.m.d , nicio plombd puse sub controlul lui Navddaru nu a sdrit. CA acesta a
umblat, a mdsurat adancimea gropii, latmea gropii, are cartografia gropii. Am adus
un inginer constructor acum, urma si mai aduc trei. Pentru ce fdrd oameni care sd

stea acolo gi si controleze, chiar 9i dirigintele de gantier, care rSspunde cu pielea lui
pentru calitatea lucrdril, necontrolat, din pecate, in [ara noastre este o realitate
obiectivS, nu este o garantie a calita{i lucrdrii."

Domnul spune cd nu dansul a falimentat Drumuri gi Poduri. Crede ce
mai important era sE tinut Drumuri gi Poduri.

nsmite ce nici dSnsul nu a falimentat Drumuri gi Poduri.
in ceea ce
a domnului

SPROIECT-ul a fost o idee foarte bunA
Deci, s-a modificat legislalia gi daca

ste

EDINTE,

realitatea gedin!ei.
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'inainte loate U.A.T.-urile i$i feceau proiectele prin noi in mod legal, acuma fiecare
U.A.T. igi alege, iar ce s-a propus la un moment dat si mergem la U.A T._uri, si
facem presiuni, se putea numi trafic de influentd Qi fiind de cea mai bune intentie. ne
legau. Sigur c5 este pacat cd, CONSPROIECT-ul a ajuns cum a ajuns. Vre'au sd
spun cA pe langd modificarea legislatiei economice nalionale si administratiei
nationale care a dat U.A.T.-urilor dreptul de a alege cu cine si faca contractul, gi
CONSPROIECT-ul a avut hibele lui, pentru ca tot aici tin minte ca eram atacat pentru
proiectele de la Grddina Zoo, care apropo, cred ce la 1 iunie o pornim, $i toate acele
proiecte de la Grddina Zoo, ugor faraonice, au fost fecute de CONSPROIECT _ intre
noi fie vorba - care sigur cE erau usor faraonice; sigur ce puteau fi mult mai bune
Deci, aici s-au amestecat factori obiectivi impotriva CONSPROIECT_Ului, factori
subiectivi. Eu, unul, am cdutat se ii ajut cet am putut, am intrat gi in conflict cu o serie
intreagd de colegi pentru acest ajutor explicit, dar au fost situaiii cand, prin calitatea
prestdrii, nu mi-au meritat increderea." Cam acestea fiind problemele, crede ci a
raspuns la toate, nu? in legaturd cu Rapo(ul Curtii de Conturi o se o roage pe
doamna Chirnoag6, care a muncit foarte mult, 9i s5 spund doud cuvinte Deci, e o
probleme deja tehnic;, unde trebuie sd fie un...

Doa[na Chirnoaqd Carmen spune: ,,Deci, vizavi de Raportul Curtii de Conturi
urmeazd in $edinla urmetoare, pentru ce noi avem termen .15 aprilie pentru
Iinalizarca masurilor, probabil ca p6na in data de 15 aprilie va trebui sa mai aib6 loc
o qedintd de consiliu in c€re se stabilim de comun acord o serie de m6suri. Am
prezentat gi am avut astdzi o discutie cu domnii consilieri de la Comisia de
specialitate nr. 1, urmeaze se ne mai intalnim cu dumnealor gi luni gi, dupa aceea, o
s5 prezentam misurile in plenul Consiliulul. Multumesc.,,

Domnul Presedinte transmite: ,,$i ag vrea s5 spun un singur lucru. Deci, Curtea
de Conturi fed indoiald, posibil din motive politice, are o exigenla crescutA, poate
chiar excesiva, numai ce pdrintele Buga ne-a inv6lat ca dugnianii sunt numai nigte
prieteni mar €xigenti. Deci, ce a gasit Curtea de Conturi sigur cE este un lucru in
bune parte obiectiv, interpretarea sa este insd, dupd pirerea hea, in anumite puncte
subiective. $i anume, era vorba de banii dafi Regiunii de Dezvoltare Sud_Esi, care
este un O.N.G. impus de lege g.a m.d, unde ferd indoiala au fost abateri de
disciplinA financiard - deci, eu nu sunt implicat sub nicio form5, sub nicio semn5ture,
nu vorbesc c-u un parti-pris - gi unde, dintr-un exces de zel, s_a fdcut finantarea; .inci
o datS; incelcandu-se ni$te reguli financiare. Numai ca legalitatea are multe
componente gi o componentd esen{iale este oportunitatea Oportunitatea acestei
mSsuri este certe gi, de altfel, noi, consilierii, am gi votat_o. Chiar retroactiv putem
aprecia oportunitatea. Deci, in condiliile in care oportunitatea exista, nu avem un
prejudiciu, ca banii acegtia care au mers la Regiunea de Dezvoltare Sud_Est au fost
folositi gi am primit mult mai mult sub formd de fonduri europene de ne_am fScut
drumuri, canalizare g.a.m.d. Cd este o incdlcare de disciplinS financiara, fdrd
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este o idee, dupe pary'+a nd gregite inc5 o datd: parerea'mea nu
conteazS, Oentru cit duffica ey'e ghk de Co;turi; Curtea Oe Conturi Rxeaza niste

realitatea Sedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

indoiald, $r cei care au facut aceasta incalcare vor fl sanctionati. Dar, sanctionati
pentru incdlcare de reguli financiarg_1u pentru un prgj diciu; deq ideea preludiciuiur

Nicolae PaulPulcag

- tu'.l'.-.-.
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reguli 9i cere ca sd intr-un termen de sA iei banii de la cei pe care ii considere

vinovafi; obligajia Consiliului este sd ia ace$ti bani, nu cA ii vrea Bacalbaqa s5-i

laxeze, e tege. Dupi care, poli da in iudecatd ca institutie, respectiv Consiliul
Judelean, gi ca individ, care egti implicat. Aceaste poprire se blocheaza, iar singurii

care i'rotdrdsc in tara asta sunt Curtea de Conturi cu instanta sa superioard care, de
regule, confirmd ce face structura la nivel judetean - me rog, nu comentez eu

chestiunea asta - dup5 care intervine justitia Deci, din pecate, noi de la Consiliul

Judetean suntem numai nigte executanli a unor masuri prin care Curtea de Conturi
propune, noi suntem obligati sd le punem'in aplicare 9i prin adresare la justilie ele se

blocheaze pene sunt conlirmate sau nu de justitie Adic5, aq vrea sA se inteleaga
foarte clar pozitia. Deci, cand Curtea de Conturi a spus c5 s-au dat nigte drepturi

financiare ilegale gi aga le-a considerat, eu unul am fost obligat se fac popriri, dar in
acelagi timp, noi ne-am adresat justiliei, intre timp chestiunea s-a rezolvat prin

amnisiie financiari Dar, incd o data, nu suntem noi buni sau rdi la Consiliul

Judetean Qi luSm din banii oamenilor, suntem obligati si aplic5m un algoritm legal

foarte strict. inca o data, am spus-o public, am spus-o qi la Guvern' oamenii aceqtia

care sunt funclionari publici sunt scandalos de prost pleti!; se gtie lucrul acesta

Chestiunea asta face ca foarte des sd nu avem, deci nu avem jurigti de valoare Cd

ce jurist de valoare vine la zece milioane de lei vechi pe lune?"
Domnul Stefan lon spune: domnul Budescu...
Domnul Presedinte afirme cd domnul Budescu este un om cdruia trebuie sd i se

facd statuie, cd domnul Budescu este singurul care poate rezista prin experienla'
Domnul Stefan lon spune cd ii face capul
Donrn,.rl Presedinte comunicd: ,,Da. Bun Oa. Deci, din punctul meu de vedere,

domnul Budescu aduce enorme servicii acestei institulii Numai ca, in rest, la zece

milioane, vin oameni de zece milioane. Asta este." Totodata, crede c5 i-a respuns cat

de cAt la ce.
Domnul $tefan lon intervine; ...punct distinct pe ordinea de zi' da?-

Donrnul iresedinte ii transmite cd da, sigur cd da Deci, urma se fie, dansul qtia

ca u, f, in 'a"""ste 9edinl6, tot pentru cd problemele sunt spinoase 9i dificile o sa fie
g"Oinla urratoar", boatd chiaro se fie o extraordinard, se va vedea in continuare,

intrea'b6 dacd mai este cineva care dore$te sd ia cuvantul. Nemai,jind luAri de

cuvant, multumeSte pentru colaborare

Prezentul proces-verbal, ferd Qtersdturi sau addugiri' conline 30 (treizeci) pagini

$i a fost prezentat in gedinta ordinari a Consiliului Judelului Galali din data de

30 aprilie 2015.

PRE9EDINTE

Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

SECRETARUL JUDETULUI

le exprim5 realitatea gedinfei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Puscas

'"''(:1""u

ae Dobrov


