
RO]TtANIA

PROCES - VERBAL
al gedintei ordinare a Consiliului Judetului Galati

din 30 aprilie 2015

Sedinla ordinara a Consiliului Judetului Galati a fost convocata prin Dispozitia
Pre$edintelui Consiliului Judetului Galati ff. 297 din 24 apnlie 20'15 qi a fost publicatS
in ziarul ,Viata liberS" din 25-26 apilie 2015 gi afigata la sediu, av6nd urmetorul
proiect al ordinii de zi;

1. Constatarea incetdrii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
judetean al domnului Neicu Dan-Cristian;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2 Modilicarea organigramei qi statului de funclii pentru Directia Judeteand de

Evidenta a Persoanelor Galati;
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
AGRO-EDY 2008 pe traseul Fe4enegti - Gatati (Bdddlan);

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
4. Eliberarea licentei de traseu penlru servicii de transport rutier public judetean

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transpo( SC
ANDREEAS 95 EXIM SRL pe traseul Me$dcani - Vanetori (Tartaua 61,
Parcela 873H);

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
5. Aprobarea parteneriatului intre Consiliul Judetului Galati gi Consiliul local al

oragului Tirgu Bujor, judetul Galali, pentru organizarea evenimentului ,,Zilele
oragului T'irgu Bujor- Editia a lll-a";

6. intocurrea doamnei Robea r"n""r'3lt';:"";"lL"r*iiE?:il:::ffi"ffit;
organismelor private acreditate care desf5goare activiteli in domeniul
protectiei gi promov5rii drepturilor copilului, in Comisia pentru protectia
Copilului Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
7 Rapoarte, informSri, intrebdri, interpelAri, diverse.

Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Carmen Chirnoagd _ director
executiv, Directia economie gi finante; Laura Anghelutd - director executiv, Direclia
de dezvoltare regionald; Constantin Cristea - director executiv, Direclia patrimoniu;

ement al resurselor umane, senitate gi
rioara Dumitrescu - arhitect gef, Directia
erviciul contencios gi probleme juridice;

imentul cancelarie.

T

PRE9EDI

realitatea gedin!ei.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaga a i-o:.;,r9

SECRETARUL JUDETULUI,

A-socia{ia ,,Dincolo de Tdcere"; llie Zanfu - manager, Bibliotlca .,V. A. Urecnia,; Gatali;
Medelin-lonut $erbf{ - manager, Complexul Muzeal Je gtiintele Naturii ,,Razvan|--.j-.
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AnghelutS" Galati; Dan Basarab Nanu - manager, Muzeul de Artd Vizuald Galali;
Marlena Raluca lvlatei - consilier principal, Camera AgricolS a Judelului Galali;
Tudorel Chirnoage - director executiv, Directia JudeteanA de Evidenle a Persoanelor
Galati; Viorel Vali Sandu - director general, Serviciul Public Judelean de Administrare
a Domeniului Public Si Privat Galati.

De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmetoarele institutii de
prese; reprezentant de la S.C. |\,'1AJOR GALA MEDIA S.R.L. Galali; ziarul ,Viafa
liberS"; ziarul ,,MONITORUL DE GALATI"; ziarul ,,REALITATEA"; VOX TV.

Domnul Presedinte de cuvantul domnului Secretar Pu$ca$ Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedin[d.

Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeazd ci dintr-un num6r de 34 consilieri judeteni in

funclie + Pregedintele Consiliului Judelului Galati sunt prezenti 28 consilieri judeteni
in functie + Pregedintele Consiliului Judelului, deci gedinta poate incepe, fiind
intrunite conditiile regulamentare pentru desfequrarea acesteia

Au lipsit urmitorii consilieri judeteni: Buruiane Daniela, Neicu Dan -
Cristian, Pintilie Carmen, Sandu Miticd, Potec Nicolae - Petrigor $i $tefan lon.

Au peresit sala inainte de votarea ultimului punct de pe ordinea de zi
urmitorii consilieri iudeleni: lon Dumitru, Tuicu Emil gi Ursu Nicugor.

Domnul Presedinte informeaze cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare $i Functionare al Consiliului Jude[ului Galali, a fost prezentat la mapa
procesul-verbal al gedintei ordinare a Consiliului Judetului Galali din 30 martie 2015.

in continuare, intreabd daca sunt observatii in legdturd cu procesul-verbal.
Nefiind observatii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,Pentru".
Domnul Presedinte, in calitate de initiator, retrage de pe ordinea de zi proiectul

de hotdrare privind (Aprobarea parteneriatului intre Consiliul Judetului Galali 9i
Consiliul local al ora$ului Tirgu Bujor, jude[ul Galali, pentru organizarea
evenimentului ,,Zilele oragului Tirgu Buior - Edilia a lll-a")), cat 9i proiectul de
hot5rare privind (l\.4odificarea organigramei Qi statului de funclii pentru Directia
JudeteanS de Evidentd a Persoanelor Galati)).

De asemenea, solicitA completarea acesteia cu urmetoarele proiecte de

hotArari:
> Aprobarea Studiului de Fezabilitate ff. 14812015, a Proiectului Tehnic 9i

Detaliilor de Executie nr. 14912015, pentru obiectivul de investifie ,,Amenajare
GrSdina ZoologicS-Pedurea GarboaveleJudetul Galali", din cadrul

Complexului Muzeal de $tiintele Naturii"RSsvan Anghelut6" Galali;
> Necesitatea suspenderii activitatii de pescuit 9i agrement zona Zdtun 9i a

perceperii taxelor aferente acestor activite! pe perioada implementarii
proiectelor cu finanlare europeanAi

> bompletarea Hotararii Consiliului Judetului Galali nr. 63 din 29 aptilie 2014
privind preluarea de cdtre lvlinisterul Dezvolterii Regionale 9i Administraliei

i']ublice, prin Compania Nationale de lnvestilii ,C N l" S A, a unor sectoare de

drumuri iudefene, pe perioada realizdrii obiectivelor de investitii ,,Lucrdri de

m5 realitatea gedin!ei.

q
\ t<\\ lc,)/+
6E/Juo

SECRETARUL JUDETULUI,pneUeohre,

\\
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conditiilor de circulatie),,, cu
erii Consiliului Judetului Galati
de cdtre l\y'inisterul Dezvoltarii

e, prin Compania Nationate de lnvestitii

obiectiveror de investitii .,".r,., t'JiTi#iJt::"'.ff"3"1ff1,"".'T]r:i:
. (reabititarea condiliilor de circulatie),,, cu modificarile Si complet6rile ulterioare;> Desemnarea reprezentantuluj Consiliului Judelului balati in Comisia pentru

e-valuarea 9i asigurarea calitdlii, constituita la nivelul 'Liceului 
Tehnologic

,Simion Mehedinti" Galati;
> Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetului Galati in Comisia pentru

evaluarea gi asigurarea calitetii, constituite Gimnaziale
Speciale,,Constantin pufan', Gal;ti;> y_odifigarea gi completarea HotSrerii Con catati nr.
154130.102014 prin constatarea necesitelii Si contriOuii"i

- anuale aferente anului 2012 citre Regiune; de t grdila. -'-
ln continuare, face precizarea cA.proie;tele de hoterari au avizele comisiilor de

specialitate.

, .- Pomnql Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul dehot5rare privind (Aprobarea studiurui de Fezabiritate nr. r qanotli,- a proiecturui
Tehnic .gi Detaliilor de Executie nr. ctivul de investitie
,,Amenajare Gredina Zoologice_p6du Galati,,, din cadlul
Complexului Muzeal de $tiintele Naturii,,R ,. 

- -'
^ ,Se aprobe cu 27 voturi " Gdluean AnghelCostel) gi o ,,ablinere" (Hapeci D

, . _ Palnoql PIes+inte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectut dehotdrare privind (Necesitatea suspenderii activitetii de p"""rit ii aor.rent .on,Zitun Si a perceperii taxelor aferente acestor activitali pe periolda "imptementdrii
proiectelor cu finantare europeane).

... 5". 3er9Oj cu 28 voturi ,,pentru,', O votuti ,,impotive,, 9i o ,,abtinere,,( H a pec i D a n i el a-S i m o n a).
Domnul Presedinte supune la vot

hotdrare privind (Completarea Hotdrerii
apnlie 2014 privind preluarea de ca
Administraliei Publice, prin Compania N

,,rudra (reao rarea condiliilor de circulafie),,, cumodificdrile 9i compteldf{e ullerioare).

9EDINTE,

realitatea $edintsi.

lir
/.<;/
t-',/

Nicolae brovici
SECRETARUL JUOETULUI,
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Se aprobd cu 28 voturi ,,pentru", O voturi ,,impotrivd" $i o ,,ab,tinete"
(H a peci D a n iela-S i m o n a).' Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de

notarSie-priiino-ioesemnarea reprezentantului Consiliului. Judetului Galati in

Coriii" p"ntt, evaluarea 9i asigurarea calitSlii, constituitd la nivelul Liceului

iehnologic ,,Simion Mehedinlii Galati>. in continuare, intreaba cine este pentru '- 
ooi,nut Catu""n nnof,dt costet, adresandu-se domnului Presedinte, dore$te s5

i 
"e 

p"rmitE 
"alf "ru6ntrt. 

Comunici faptul cA initial a avutin intenlie s' ii propuna

arip.nart"" a trei proiecte de pe ordinea de zi, dar s-a gandit se vorbeasca cand se

va ajunge la fiecare.
Domnul Presedinte crede ca este

este pentru, cine este impotrive cine
concret.

cel mai bun lucru. Aici se voteaz5 clar: cine
se abtine Si, la fiecare din ele se discute

olntru'consitiite de administratie . Discutam . Nu. Dln cate gtiu' tot in Legea 215'

iot Legea 215 spune cA membrii in consiliile de administratie trebuie sA respecte un

algoritm politic, placa asta ali auzit-o in..."" Domnul Presedinte inlervine: ,,Taticu" aici nu discutdm de consilii de

Domnul Caluean Anqhel Cgstq! transmite: ',Dupd 
cum 9titi, in Legea 215 spune

cd propunerile pentru consiliul judelean sunt fdcute de consilieri sau^ preqedinte 
-'

administratie."
Oomriul edueadlghclQSsE! spune: OK Se discut6 despre '

cu totul altceva.

amendamente. in continuare,
Consiliului Judelean pe care le face doar Pregedintele'

Domnul P;esedinte ii rdspunde cd se pot face

spune cd domnul Secretar'ii va rdspunde.-'- 
bomnut Secretar comunicA faptul cA proiectul de hotarare are o nominalizare'

este 
===-doar o prop*ere. se pot formula amendamente, evident respectand

i"grfar;ntrf de oiganizare 9i functionare, cu pana la dou' ore inainte de inceputul

sedintei de consiliu.'-- OoonuLeaUeelrc, concluzionand' intreabS dace se pot Iormula 9i

alte propuneri.
Ftnmnrrl Sccrefar ii raspunde cA da. Cateqoric.
nomnul Cdluean Anqhel loostel afirme ci in ale zone a vrut se ajungS Crede

ci fortple politice nu s-au intalnit sA disc,]". i*"]: 11'li_'li11l^:'j^i':^ti:i
Oor'nuf ir"seOinte spune cd nu a'inleles foarte bine sintagma: fo4ele politice'

l\ilu ltu meEte.'"'-O"-,i"rf 
Caluean Anohel Costel Wecizeaze ,Care constituie Consiliul Judelean

Dumitru).

realitatea gedinlei.

c6. ntagma dansului

ore a.'

Se aprobd cu 25 Yoturi ,, (Cetuean Anghel

c""i"i ii'i-)oiireri" 6.p..i drian-Liviu si ton

PRES
SECRETARUL JUDETULUI'

-][=

Nicolae Do

INTE,
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, .- pelllul .Presellinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul dehot;rare privind ((Desemnarea reprezentanturui consiriurui Judeturui carati in
9gl:,q q1]l. evaluarea gi :slsulalea catitdtii, constituiti r"' ni*rui l""riiUrmnaztate Speciale..Constantin pufan, Galati).

^ S? apr?bd clr 2i uotui .p:ntru,:, 1 vot ,,impotrivd,, (Cdtuean AnghelCoste, 9i 3 ,,ablineri" (Hapeci Daniela-Simona, Butunoi Airian-Liviu Ei- lonDumitru).

. , DAI1n.ul Pregedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrere privind ([,4odificarea gi com iliului Judetutui calati nr.
154130.10.2014 prin constatarea ne ptatii cont,iOrtiei anlaie
aferente anului 2012 cdtre Regiunea Brdiia>.

^_ Se. aprobd cu 26 voturi ,,pentru,', 1 vot ,,impotrive,, (Hapeci Daniela_
Simona) 9i 2 

"ablineri" 
(Cristovici Viorel ii Stenge Georg*Cetefin).

Domnul Presedinte intreaba daca sunt alte observatii iu privire la ordinea de zi
a9a cum a fosl transmisa la mape gi publicat6 in presa locald.

. Nefiind alte observatii, supune la vot ordinea de zi cu modificarile solicitate:'1. Constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilierjudetean al domnului Neicu Dan_Cristian;
I

2. Eliberarea licentei de traseu pentru
qe- lers!,gle prin curse regulate sp
AGRO-EDY 2008 pe traseul F6rtine'l

I
4. Aprobarea Studiului de Fezabilitat

Delaliilor de Execulie nr. 14912015,
Grddina Zoologici-p5durea Ga
Complexului l\.4uzeal de $tiintele Nat

I
5. Necesitatea suspenddrii activitatii d

perceperii taxelor aferente acest
proiectelor cu fi nantare europeand;

6. comoterarea Horiririi c^nciri,,r,, ,::'lf]i:l'^]l:"11e Dobrovici'Bacalb^asa

RE$EDINTE,

tatea Sedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul

<:r-

otzl

(t'
l<

(vNicol Dobrovici-Baca
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'C.N 1." S.A., a unor sectoare de drumuri judetene, pe perioada realizerii

obiectivelor de investitii ,,Lucreri de aducere la starea tehnica initiald

(reabilitarea conditiilor de circulatie)', cu 
ffi-,"fr:lr""tl iril:letarile 

ulterioare;

' Viorica Sandu
Florinel Gasparotti

7. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judelului Galali in Comisia pentru

evaluarea gi asigurarea calitdtii, constituite la nivelul Liceului Tehnologic

"simionMehedinli"Galali; rnitiator: NicolaeDobrovici-Bacatbaga
8. Desemnarea reprezentantului Consilitilui Jude(ului Galali in Comisia pentru

evaluarea gi asigurarea calita1ii, constituita la nivelul Scolii Gimnaziale

speciale "constantin Pufan" Galali; 
rnitiator: Nicorae Dobrovici-Bacarbaga

9 inlocuirea doamnei Robea Mariana cu doamna Ldcatug Elisabeta, din partea

organismelor private acreditate care desfdgoara activitati in domeniul

pr6tecliei 9i promovdrii drepturilor copilului' in Comisia pentru Proteclia

copilului Galati; 
lnitiator: Nicolae Dobrovici'Bacalbaga

10 Modificarea gi completarea Hotdr6rii Consiliutui Judetului Galati nr'

154130.10.2O14 prin constatarea necesitSlii Si oportunit6!ii pl4ii contributiei

anuale aferente anului 2012 catre Regiunea de Dezvoltare Sud-Est Breila;
lnitiatori: MarianVicleanu' viorica Sandu

Florinel Gasparotti
'1 l.Rapoarte, informeri,'intrebiri, interpeldri, diverse

ie ZproOa cu 28 voturi ,,pentru", O Yoturi ,,imPotrive" 9i o ,,abtinere"
t H a Deci Da niela-Simona) -

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:

Consbtarea incetdii de drept, pdn demisie, a mandatutui de consilier iudelean
al domnului Neicu Dan-Cristian

lnitiator Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabd daca sunt'observatii cu privire la proiectul de

hotarare sau la document?lla de fundamentare-* GiiJ;;"-;;1ii, sufJ}qra vot proiectul de hotarare in forma prezentatd

litatea $edinlei.

SECRETARUL JUOETULUI'

Paul PuTai

.--{'\\.-

hotirare sau la documentatia de fundamentare-'- 
N"tiinJ oO""ruatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentate'

Se aprobe in unanimitate, cu 29 vo
Se trece la Punct

Elibenrea ticen ublic judetean

de persoane p transqort sc
AGR @ecldlan)

\ Dobrovici-Bacalbasa

Domnul Pl€scltdc 'intreabd daca privire la proiectul de

PRE9ED

(,

ffiD
Nicolae Do
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?! l=:, t: _:?:? lln icd in Natd (teabi tita,ea cona4ii toi ae-i'iilliti"t,,, ru
1:o IiI* :l::IJ.., - ar", ei,.n oti rari i 

-ciiii 
t ii"i' JiJ.i,ii, i i, t"trnr. 160 din 30 zw r+ pnvind preluarea de cetre Ministerul bezvott;ri

Se aprobe in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:

transport rutier public judelean
tru operatorul de transporf SC

cani - Vandbri (Tarlaua 61, parcela
873H)

pomnurpresedinteinrreabsdace",ll"ilt"k:ir:",",i""1:'ffi '.",fiiT::
hotrrare sau Ia documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterere in forma prezentat6
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru",

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea Studiului de Fezabilitate nr. 14A/2O15, a proiectutui Tehnic AiDetaliilor de Executie nL 149/m15, pentru obiectivut de investl4ie ,,Ameiaiare

Grddina Zoologicd-Pedurca Gerboavete-Judetut Gatati,', din cadrul
Complexului Muzeal de gtiintele Naturii,,Rdsvan Angieluld,, Gata(i

po m n u r p re sed i nre intrea b. d ace .,'jl'[*H:lf::" f,""?:'['i:?#,i"::
hotarare sau la documentalia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentatd.

.-. Se. lprobd cu 28 voturi ,,pentru,', O voturi ,,impottivd,'gi o,,abtinere,,
(Hapeci Daniela-Simona).

Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
/Vecesrtafea su.qpenddii activit ii de pescuit gi agrement zona Zdtun gi apercepeii taxelor afercnte aces&/ activ Afi pe perioada implementerii

proiecbtor cu finanlare europeane

po m n u r p resed i nte intrea bi d acd . JXI!';J:IJ[":T ,i,t#]f ';ff ::lli::
hoterare sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentate.

.., 5.. 1p2b-e cu 28 voturi ,,pentru", O voturi ,,impotriyd,, 
'gi o ,,ablinere,,

( H apec i Dan iel a-Simon a).
Se trcce la punctul 6 din ordinea de zi:

Completarca Hotdreii Consiliului Judelutui Galati nr.63 din E apritie 2014pivind preluarea hegionale si eaiinistratiei
Pultice, prtn Comp N.t." 5.n., i uro, i;;-;;;d!1:^"!_!",tu1:*, ti oti*avenr ae iiveitigii ,,Lucrdri de

Regionale gi
,,c.N.t." s.A.

PRESEDI

tiei::tb!ic:, prtn 
9gmpania Nalionald de tnvesti(ii

secto/re de drumui judelene, pe'perioaaa reatiiiii

realitatea gedinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paut Puicas

.--\nL,-

Dobrovici-
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obiectivelor de investi.tii ,,Lucdri de aducete la starca tehnice initia6
(reabilitarea condiliilor de circublq", cu modificd/,l,le 9i comptetdile ulterioare

lniliatori: Marian Vicleanu
Viorica Sandu
Florinel GasParotti

Domnul Presedinte intreaba dacd sunt observalii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documenta,tia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterere in forma prezentate

Se aprcbe cu 28 voturi ,,pentru", O Yoturi ,,impotrivd" 9i o ,,ablinere"
( H a pec i D a n i el a-S i mon a).

Domnul Presedinte aduce la cunostinld faptul ca in continuarea ordinii de zi

exste trei prorecte de hotdrari cu privire la persoand pentru a caror aprobare este

necesar5 procedura de vot secret. Propune organizarea unei singure proceduri de
vot secret Supune la vot.

Se aprobd in unanimitate, cu 29 Yoturi ,,Pentru"-
Domnul Presedinte prezinte succint proiectele de hotdrari, astfel:

La punctul 7 din ordinea de zi:
Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeqrlui Galati in Comisia pentru
evaluarea gi asigurarea calitdtii, constituiad la nivdut Liceului Tehnologic

,,5 i m ion Mehedinti " Galati
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreaba daci sunt observatii cu privire la proiectul de

hoterare sau la documentatia de fundamentare.
La Punctul 8 din ordinea de zi:

Desemnarea rep,ezentantutui Consiliului Judelutui Galali in Comisia pentru

evaluarea gi asigunrea caftefii, constituitd la niYelul 9colii Gimnaziale Speciale

,,Consbntin Pufan" Galali
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa

Domnul Presedinte intreabd dac5 sunt observatii cu privire la proiectul de

hote16re sau la documentatia de fundamentare
La Punctul I din ordinea de zi:

inlocuirea doamnei Robea Mariana cu doamna Lecetu9 Elisabeta, din partea

org a n is meto r Pivate acreditate
5i promoveii drcpfiJtilor copilu

Domnul Presedinte intreaba dacd

itatea gedin!ei.

PRE9 SEcRETARUL JUDETULUI'

-iff:
F

Nicolae Dobrovi

Hff";;, ;; ;;;i"Vdi"a{,osiicul acestei steri se race toarte sreu sunt
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diagnosticati sub 50% 9i cu cat diagnosticul se pune mai t6rziu, cu atet
recuperabilitatea scade. Doamna Lecetus s-a prezentat la Consiliul Judetean, am
sprijinit-o ce a fost singura care s-a prezentat. Vreau sd spun cE, in general, aceste
familii se izbesc de o dramd imensa care duce la destructurarea cuplului; din cinci
cupluri cu copii autigti rezistd unul singur; de obicei, remane mama cu copilul - asta
este realitatea ingrozitoare a acestei situatii. Mai existd o organizatie - am aflat - care
este sprijinitd de cetre Primerie. Va fi sprijinita gi de noi oricand va apela, care a
cagtigat un proiect european. Deci, problema noastrd nu este cine pe cine sprijina gi
scoatem ochii calului c5, calul este a lui cutare, ci rolul nostru de oameni, lds6nd la o
pa(e sarcinile pe care ni le-a dat societatea, ce aici reprezentem gestiunea unor bani
a oamenilor din acest judet, este sd rezolvam probleme, nu sd ne rezboim intre noi
prin copii autigti sau sa facem politce la modul in care populatia rom5 igi rezolvd
conflictele aruncand cu copiii in loc de proiectile. Asta am avut, bm tinut si o spun.
M-a afectat genul de comentarii pe care le-am auzit.

ln continuare, invite la o scurtS pauzi, timp in care vor fi inlocmite buletinele de
vot care vor fi predate Comislei de numerare a voturilor, odat6 cu procesele_verbale.

Roage Comisia de numerare a voturilor sd-$i intre in atributiuni.
PauzA.

Se reiau lucrarile.

Domnul Presedinte roaga se se fac6 apelul nominal, in vederea inmanarii
buletinelor de vot.

Doamna Sandu Viorica;
Bogdan Tania-luliana
Buruiane Daniela-Laura - absent
BuruianA Natalita
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Buturci Octav
Celuean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Cornel
Hapeci Daniela-Simona
lon Dumitru
lstudor cigel
Matei Remus

PRE9E

realitatea gedinlei.
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Gabriela
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Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor - absen,
Sandu Mitici - absenf
Sandu Viorica
Stange George-Cdtilin
$erban lulian-Marian
$tefan lon - absen,
Tuicu Emil
tngureanu Citilin
Ursu Nicugor
vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel

Se ia o pauzd pentru numerarea voturilor.

Se reiau lucrerile.

Doamna Sandu Viorica, adresandu-se domnului Presedinte, intreabS dacd ii
permite sd ia cuvantul.

Domnul Presedinte dd cuvantul doamnei consilier judelean.

Doamna Sandu Viorica dd citire urmetoarelor procese-verbale:

! Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judelului Galati in Comisia pentru

evaluarea gi asigurarea caliteli, constituitd la nivelul Liceului Tehnologic ,,Simion
Nilehedinli" 

-Galali>>. 
l.Cvorumul necesar: y" + 1 din numarul tolal. al consilierilor

ju ele Consiliului Judetului Galati = 15;

2. 9i Pre7edintele Consiliului Judelului

Gatati = 34 3.Numdrul consilierilor ju Drezenti la gedinld $i Preiedintele
Consiliului Judetului Galati = 29

CONCLUZIE:
Judelului Galali, a

ut HAMZA Cornel, vicePregedinte al Consiliului

in Comisia pentru e
Tehnologic ,,Simion

Semneazd, Comisi
Sandu Viorica, Stanga

> Proces-verbal
(Desemnarea unui re

evaluarea gi asigurarea
,,Constantin Pufan"
consilierilor

PR

desemnat ca reprezentant al Consiliului Judelului Galali
nrea gi asigurarea cafifilii, constituitd la nivelul Liceului
hedinti" Galati.
de nuinerare i voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,

orge-Cetdlin gi Ungureanu Cdtdlin
vind consemnarea rezultatului votului secret privind

zentant al Consiliului Judetului Galati in Comisia pentru

calit6tii, constituitd la nivelul Qcolii Gimnaziale. Speciale
,. l'.bvorumul necesar.. y" + 1 dn numerul total al

EE-]e qedintS. inclusiv Pre$edintele Consiliului Judelului

,(; realitatea Sedintei.

t-

Numele Si prenumele
candidatului

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotriv5"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

HAMzA Cornel 21 7 1 5

fo.o/zl(,)l

€;.'
Nicolae Do

DINTE, SECRETARUL JUOETULUI,
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Galati = 15: 2.Numerul consilierilor iudeteni in functiet 33 gi
Judelului Galali = 34, 3.Numdrul consilierilor judeleni
Presedintele Consiliului Judelului calati = 29.

Pregedintele Consiliului
prezenli la qedinlit Sl

Numele gr prenumele
candidatului

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

HAMZA Cornel 22 6 1 5

CONCLUZIE: Domnul HAMZA Comel, viceprcsedinte al Consiliului
Judelului Galati, a fost desemnat ca reprezentant al Consiliutui Judetutui Galati
in Comisia pentru evaluarea ti asigurarea calitetii, constituiB ta niielul gcoiii
Gimnaziale Speciale,,Constantin Pufan" Gatati,

SemneazS, Comisia de numarare a voturilori Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stangd George-Cdtelin gi Ungureanu Cet6lin

^ > Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
<lnlocuirea doamnei Robea Mariana cu doamna LecStug Elisabeta, din partea
organismelor private acreditate care des
promov5rii drepturilor copilului, in Co
l.Cvorumul necesar: 7., + 'l din numaru
gedinte, inclusiv Pregedintele Consiliului J
iudeteni in functie:33 gi Pre$edintele Consiliutui Judelului Galali = 34;3.Num1rut
consilierilor judeleni prezenti la gedintd ii pregedintele Consiliului' Judelului Galati =,o

Numele gi prenumele
candidatului

Voturi
,,pentru"

Voturi
imootrive"

Voturi
,,nule"

Buletine de
neintrebuin

vot
e

LACATU$ Elisabeta 25 4 5

CONCLUZIE: Doamna tACAfUg Elisabeta, din partea organismelor p vate
acreditate, a inlocuit-o pe doamna Robea Mariana in Comisia pentru protectia
Copilului Galali.

Semneaza, Comisia de numdrare a voturilor: Butunoi Adrian_Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stangd George-Citdlin gi Ungureanu Cdtalin

Au pdrisit sala urmetorii consilieri judeteni: lon Dumitru, Tuicu Emil gi
Ursu Nicugor.

Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:

1 siliului Judet rlui Galati nr.
opottunitdtii pldlii contributiei
de Dezvoltare Sud-Est Breila

lniliatori: Marian Vicleanu
Viorica Sandu
Florinel Gasparotti

daca sunt observatii cu privire la proiectul de
lundamentare. Da cuvantul doamnei consilier

Domnul Presedinte
hotdrare sau la d
judetean Hapeci

intreabi
ntatia de

mona.

mA realitatea gedinlei.

SEcRETARUL JUOETULUT,
PRE$ED

'tt6

Paul Pufag
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Doamna Haoeci Daniela-Simona mullume9te domnului Pregedinte. in
continuare, afirme: ,,Dragi colegi, m5 simt obligata sd iau atitudine 9i sA vA aduc la

cunogtinla de faptul cd modul in care noi ne rapodem fa\d de decizia Cu4ii de
Conturi, ioate .. atitudinea gi modul duc spre neprofesionalism 9i spre riscul de a fi
catalogati incapabili de a intelege solicitarea acestei institutii Pot preciza ca prin

aceastd hotdrare gi doar prin a adduga un singur cuvant necesltate, nu schimbem cu

nimic din punct de vedere juridic rSspunsul pe care noi trebuie s5-l adresdm solicitdrii
Cu4ii de Contud. Nu-mi doresc sd cred ci se intentioneaze la prescriere Si a nu se
rezolva aceastd probleme, ocazie cu care vinovatii vor rdspunde personal pentru

acoperirea acestui prejudiciu Motiv pentru care solicit sa rdspundem punctual la
solicitarea Cu(ii de Conturi, sd iniliem demersurile privind recuperarea prejudiciilor

de la A.D R gi sA retragem acest proiect de pe ordinea de zi. Consider c5 vor mai

fi... putem chiar gi in urmetoarele luni si addugem cate o frazd, cate un cuvent, qi ve
garantez ce aceastd institutie Curtea de Conturi nu va fi destul de mullumitd de
raspunsul pe care i-l vom acorda, a$a cum observ ci ne-ati inmanat la mape 9i o
solicitare a Cu(ii de Conturi privind modul in care noi trebuie sd analizdm acel raport

de follow-up pana la sfargitul lunii mai, in conditiile'in care a$a cum am mai discutat

Qi in cadrul unei gedinle de comisii, noi, la $edinta ordinard din luna februarie, am

adus in discutie acest raport gi considerem noi ca acesta a fost dezbetut 9i analizat
aqa cum am considerat noi la momentul respectiv. Vd multumesc."

Domnul Presedinte de cuvantul doamnei consilier judelean Sandu Viorica.

Doamna Sandu Viorica doregte sd faca gi dansa urmdtoarele precizeri fa15 de

expunerea acestui proiect Transmite: ,,Vreau sd anunt consilierii judeteni, sA le aduc

aminte, sd ii informez ca potrivit prevederilor Legii 315 din 2004' Consiliul Judelean
gi cele gase consilii care fac parte din Consiliul national au obligatia de a pldti

iceastd contribulie anual, deci prin statut Legea 315 prevede la articolul 7 9i
prccizeaze la articolul 7 9i stabileqte cuantumul acestor contribulii anuale Deci:

cuantumul, nu plata contribuliei De asemenea, vreau sa va prccizez cd la articolul 5

din Legea 315 se face ptecizarca ce aceastd contributie se pletegte trimestrial' Ca

urmare, eu apreciez ca plata acestei contribulii era necesare 9i oportund "

Doamna Haoeci Daniela-Simona, dorind sa ii fie dat voie si intervinA,

comunice; ,,9tim cu totii cd aceaste plata nu putea Ii efectuatd decat in momentul in
care s-ar fi adoptat la momentul respectiv un proiect de hoterare de cdtre Consiliul

Judetean, iar acesta ar fi putut fi initiat doar dace aveam acea hotdrere a C.D.R -ului,

aceasE hotarare atunci... a Consiliului de Dezvoltare RegionalS - am studiat legea

$edinla din 30 aprilie 2015
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orevazute in Leoea 315. Vd multumesc."
Doamna Sindu Vidrica pecizeazd Si dansa cA in aceaste lege se spune foarte

"lrr "a 
olat, ,iest"l 

"orttribrtii 
se face trimestrial. AfirmS: ..Legiuitorul nu spune nrmrc

cd in functie de rorn"n{rl in care se tine Consiliul,Regional. nu face nigio P':9'-t1l"l
Ca urmare, Consiliul Ju{etului a facut aceastd platd tri estrial conform Legii 315 qi a

rimd realitatea gedintei.

Nicolae

SECRETARUL JUDETULUI,

gi gtiu. Ca urmare, noi nu putem retroactiv sa venim 9i sd indeplinim o stare de a fi-in

legalitate la momentul respectiv !nand cont ca, atunci pl5ti,
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fdcut plata la nivelul anului anterior. Repet: Consiliul Regional ar fi aprobat cuantumul
sumei contributiei pe anul respectiv gi nu plata."

Doamna Haoeci Daniela-Simona vrea se mentioneze ce nu intampletor sunt
consilii judetene care nu au achitat aceaste taxd Este vorba de Consiliul Judetean
Constanta 9i crede ce mai sunt 9i altele, nu are acum lista in fatA. Sustine: ,,Vo;bim
de faptul ca nu este sustenabile aceaste plate. Nu a fost initiat un proieci de hotdrare
de cetre Consiliul Judetean, deoarece nu exista acea hotdrare privind intrunirea
C.D.R.-ului."

Doamna Sandu Viorica repetS; gedinta de Consiliu Judetean s-ar fi fecd dace
suma s-ar fi modificat. Deci, vrea sa precizeze ce: prin plata cotizatiei pe 2012,
Consiliul Judetului igi mentine calitatea de membru in primul r6nci in aceaste
asociatie 9i neplata cotizatiei ar fi prejudiciat Consiliul Judetului Galati prin limitarea
opo(unitdlii de a fi beneficiat de implementarea unor proiecte in cadrul programului
Operational Regional.

Doamna Hapeci Daniela-Simona afirmi; ,,Curtea de Conturi ne impune a stabili
dace acea.plate a fost legale. Legea ce spune? Cand putem efectua astfel de plrti?
ln- ce con-dilii? Avand un proiect de hotArare ce cu totji Stim ce nu a fost initiat ;tunci
cand ar Ii trebuit, iar acest proiect de hoterare, care ar Ii fost conditiile pentru a_l
inilia? Acea hoterare a C.D.R.-ului. Toate aceste lucruri lipsesc. Ca atare, plata nu
trebuia a fi efectuata. V5 multumesc "

Domnul Butunoiu Dorin se adreseazd domnului pregedinte, sd ii permita
putin... Se adreseazd doamnei Sandu...

Doanna Sandu Viorica repetd incd o date: deci, plata contributiei este stabiliti
prin statut incd de la infiintare. Afirma cd, Consiliul Judefului a fScut in 2012 plala la
nivelul contributiei din anul precedent, pentru ca in felul acesta a respectat un articol
din 315, unde legiuitorul spune ce aceaste plat5 a contributiei se face trimestrial.

Domnul Goqoncea Lilion-Dan informeazd cE dacd Constanla nu a pletit este un
abuz, pentru cd are lege care reglementeaze problema. Legea...

Doamna Sandu Viorica intervine: ,,Si poate nu a avut proiecte, poate nu a avut
interes."

Domnul Goooncea Lilion-Dan spune; ,,Nu, dar a fost un frecug politic pe care
toata lumea. . c5 am petit gi eu in 2001-2002, sd 9titi.,,

Domnul Butunoiu Dorin se adreseaze domnului pregedinte. 
.

Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judetean Butunoiu Dorin.
Domnul Butunoiu Dorin transmite ca aceasta problemd a fost dezbdtutd pe

toate pd4ile Ia o intelnire de lucru intre toli consilierii judeteni. Afirma: ,,Stim cu tolii ce
s-a intamplat. Acuma o sd stdm, inc6 vreo doua_trei zile, sa dezb;tem aceaste
problema."

Doamna Hapeci Daniela-Simona intervine: ,,$ti(i ca o sa mai stati vreo cateva
luni pane la momentul in care vd veli hotari asupr, proiectului hotararii cum ar trebui
sd sune fraza."

realitatea gedin!ei.

Nicolae

SECRETARUL JUDETULUI,

DoDnul Butuloiu D.orin o roag5 frumos, a lasat_o sa vorbeascd. in continuare,
spune: ,,Domnule Pregedinte, supuneti la vot acest proiect de hotdrare gi haideli si



facem aga cum doreste $i Curtea de Conturi 9i cum cred cd este normal sd
proceddm."

Doamna Hapeci Daniela-Simona afirme: ,,Curtea de Conturi doreste ca

dumneavoastre sd stabiliti dace este legalS sau nu plata, nu necesitatea 9i

oportunitatea Vd multumesc."
Domnul Presedinte comunici; ,,Domnilor, noi treim intr-o tare foarte interesantd

intr-o !ar6, in care Nicugor Constantinescu de la Constanla a inlrat, cu brdleri la
mana, in arest, cd n-a efectuat nigte plili - pentru asta a intrat Ca lumea zice ca a
furat sau nu qtiu ce Nu, domnule, exact pentru goldnia asta a fosl un om luat de pe

strad6, i s-au pus cdtuse, 9i a fost begat. Asta pe de-o parte Pe de alte parte,

acea$e spet5, deci eu discut ca unul care nu este initiator al respectivei hotarari. 9i,
realmente, disculia a plecat de la solicitarea Cu4ii de Conturi ca s5 stabilim
legalitatea sau nu a acestei pla\i. Ded de la bun inceput, solicitarea Cu4ii de Conturi

este o ilegalitate care ne impinge spre o ilegalitate. Noi aici suntem un organ care
stabilegte oportunite! privind banul public Ai niciun caz legalitatea. Legalitatea are
doue capete sau doua aspecte Unu: este legalitatea oricarei hotdr6ri emise de
Consiliu, pecareofac jurigtii Prefecturii - acesta este un tip de legalitate Si unalttip
de legalitate este legalitatea actelor financiare, spele cu totul Si cu totul diferita, care
nici nu privegte oportunitatea, 9i care este fdcutd de controlul financiar intern Acum,

toate povestea pe care o gtiu foarte bine a plecat de la ambitiile unor colegi de-ai
mei, pre$edinti de consilii judelene, care trebuind se se intruneasce la acel Consiliu

de Dezvoltare Regionald, domnule, unii nu au venit Chestie care a lesat pe toatd
lumea perplexd gi fiecare a incercat sd se descurce Cum s-a descurcat Galatiul, eu

nefiind implicat, sunt absolut linigtit, a fost o incercare de a respecta spiritul legii in
ciuda literei sale, chestiune care, de altfel, poate fi perfect acceptatd Din pecate,

Curtea de Conturi, care pe lenge dorinta acerbe de a pezi banul public poate are 9i

un parfum politic in momentul de fate, a mers pe aplicarea strictd a literei in ciuda 9i

chiar impotriva spiritului legii. Posibil ca acest caz de la G^alali sa remani in analele

unor cursuri universitare ca un conflict intre litere Si spirit. ln tot cazul, sub presiunea

a ceea ce ni s-a cerut, noi intr-o hot5rare care are numdr 9i pe care am citat-o am

votat cu totii oportunitatea 9i, dupi parerea mea, oporlunitatea este indiscutabila

9 a.m.d. Acum nu sunt Iilolog, cuventul necesifate nu Stiu cat $i cum se supune pe

oportunitate. Poate cd nu este perfect sinonim, dar in niciun caz necesitatea nu

inseamnd tegalitate. Ce eu dac5 sunt fldmend 9i am necesitatea de a mdnca, nu imi

permite lucrul acesta sd apuc o paine firi bani de la magazinul de paine, ce este

celebrul caz al lui Jean Valjean - Victor Hugo Furtul unei paini cu care incepe
povestea lui Jean Valjean $i (Mizerabilii)) este o problemi de necesitate fdrd

iegaliiate. lntrSm in domeniul moralitSli in tot cazul,-noi aici dacd votem, votem de

r"ii r"p"titi, ceea ce am votat deja gi tare 
"e 

modifrcdm fondul- problemei Fondul

problemei este altul: in ce mdsure/putem sa ne dezvoltim 9i se facem.nigte lucruri,
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i"nlru 
"a 

n.O.R.-rt este un lucru frevdzut de lege necesar pfln care obtinem fonduri

europene Adicd ne furdm propria ceciula, ca de tapt tondurile europene sunt banrr

romdnilor din care noi ffq accesafpne acuma mai putin decat am dat Europer, dar

care sunt controlati i de la Bruxelles daci vi dem banii voitri sau

realitatea gedinlei.
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nu ve d;m. Asta inseamnS fonduri europene. Ei, A.D.R.-ul este o etapa absolut
necesare pentru a accesa, prevdzut de lege, chit cd este ONG Acum, eu n-ar trebui
se fiu un tip care sd-l simpatizeze pe domnul Mihalcea pentru ca a incercat,
impreund cu alt5 gagce de functionari publici, ca sa nu se plateascd banii inapoi pe
ni$te sporuri incasate ilegal pe tardivitate 9i sd imi bage mie pe get acea$e
tardivitate Din rericire, ca doctor, am fost suficient de mancat de viate gi colegi ca sa
gtiu cum sd manevfez ni$te hadii gi lucrul acesta nu a mers. Existi cei responsabili
de tardivitate. Dar, ince o dat5, omul acesta care la ora acluald incearce s5-i bage
Curtea de Conturi gi asta o spun ca sa o gtie gi gdl5tenii despre ce discutdm, cd esle
foarte important, se transmite ce discutem aici, discut5m de prejudiciu. prejudiciu
este ca 9i cum lonescu a luat ni$te bani publici gi s-a dus cu amanta pe Coasta de
Azur Nici vorba, acegti bani au fost folosili pentru dezvoltarea judetului gi au adus
bani europeni sub form5 de cofinanteri. Deci, dupd p5rerea mea, 

' prejudiciu; nici
vorbe Este o gregeald majord de interpretare gi tendenfioas5. Dace s-a respectat
legalitatea din punct de vedere a Legii finantelor, deci prima chestiune bun-ul de
plata, evident ce s-au inc5lcat nigte legi financiare. Dar asta este o infractiune la
legile financiare care nu creeaz5, in niciun caz, prejudiciu. in ce mdsurd tot acest
dead end juridic in care s-a aflat judelul, 'impreune cu alte judete din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Est, poate fi interpretat intr-un fel sau altul, ired ca pe noi ne
depege$le. Noi suntem nigte oameni de bune credintd, care reiterem poate cu
termenul acesta de necesitate discutabil, dar care inc5 o datd nu se suprapune pe
legalitate oportunitatea gi, in rest, Dumnezeu cu mila! Dar, inci o dat5, constat ca in
[ara asta, prin aplicarea formale $i abuziv5 moral a literei legii, se incalcd dinamica
procesului economic absolut necesar pentru o iari care totugi trebuie sa se dezvolte
Deci, despre asta discut5m. $i degeaba ne certem intre noi, ce problemele nu le_am
creat noi, problemele le-au creat altii, unii care nu s-au prezentat la acea gedinl5,
lucru care mi se pare profund abuziv gi care a tradus orgolii, nici mdcar iltcevat
orgolii de indivizi, cine sd fie gef. intre cinci jude(e, sd fie gef pe ce? Dar, in fine. O
incercare a unora de a asigura un Ilux in ciuda lipsei unor iprobdri formale gi sigur o
incdlcare a disciplinei financiare. Ce dl mai tare a gregit il de a dat bun-ut ie [tate.
Hai sd votdm gi sd nu ne mai injurem intre noi, cd de iapt nu noi am creat problema
asta gi ceutem acuma cu tolii innebunili si rezolvim o problem5 in care se amestece
pasiuni omenegti extrem de indepArtate de problemele economice dramatice gi reale
ale acestui judet gi de problemele fiecerui cetelean din Galali.,, in continuare,
intreaba cine mai are ceva de spus.
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Domnul Zaharia Euqen ii transmite domnului Pregedinte sd supune Ia vot
hoterarea.

Domnul Presedinte supune la vot.
Se aprobd cu 18 voturi ,,pentru,',

Simona) 9i 7 ,,ablinei" (Butunoi Adrian
Constantin, Cristovici Worel, Stenge
Bogdan Tania luliana).

1 vot ,,impotrivd" (Hapeci Daniela-
LiYiu, Cdluean Anghel Costel, Grosu

George Cehfin, Gaiu Magdalena gi

realitatea gedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Domnul Presedinte spune ce da. Bun. Din pecate, iardgi, dup5 pererea
da nsului,
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Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Rapoarte, informeri, intreberi, interpeldri, diverse

Domnul Presedinte intreaba dace sunt observalii cu privire la informerile sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapa.

S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi a Judelului Galati privind modul de
ducere la indeplinire a mdsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up),
inregistrat la S C. CONS |\,4ANAGE|\,!ENT PARC DE SOFT S R L. sub nr

807118.02 2015.
S-a luat act de Raportul domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaga, Preiedintele

Consiliului Judetului Galali, cu privire la modul de indeplinire a atribu[iilor
Presedintelui Consiliului Judetului Galati $i a hoterarilor Consiliului Judetului Galati in
anul2014.

S-a tuat act de adresa Camerei de Conturi Galali ff. 767127 042015,
inregistratd la Consiliul Jude[ului Galali sub nr' 3455/29042015, referitoare la

Direcfia Generald de Asistenta Sociald gi Protectia Copilului Galali.
S-a luat act de adresa Asocia{iei de Dezvoltare lntercomunitare 'SERVICIUL

REGIoNAL APA GALATI" nr. 51/16 04.2015, inregistrate la Consiliul Judelului Galali

sub nr.2633/16 04.2015
Domnul Presedinte spune ci nu este nlmeni .

Domnul Butunoiu Dorin, adresandu-se domnului Pre$edinte, dore$te sd ia

cuv6ntul
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judetean Butunoiu Dorin.

Domnul Butunoiu Dorin informeaze cd a r5mas, p6nd la finalul gedinlei 9i

respect pentru dumnealui, domnul primar Laurenliu Gidei de la Tirgu Bujor care, din

cate a inleles, avea un proiect de hotdr6re pe ordinea de zi' a fost retras. 9i ar vrea

s6 i se dea cuvantul pentru ce are cateva cuvinte de spus
Domnul Presedinte este de acord gi il invitd pe domnul primar se ia cuv6ntul.

Domnul Gidei Laurentiu Viorel mul[ume9te Transmite cA este prima date cand
participd la o qedinte a Consiliului Judelean pentru cd 9i localitatea dumnealui avea

un mic punct nesemnificativ nici pentru bugetul Consiliului Judetean, nici pentru alte

aspecte, dar era foarte interesant 9i mare pentru comunitatea pe care o conduce'

Probabil nu a fost explicat gi nu a fost chemat la comisii pentru ce d^ansul a fost tot
timpul 'in Galali, aqteptend sa fle chemat la comisii' sd dea explicalii. lnlelege cA fiind

o gedinta ordinard, Comisia nr. 4 nu a avizat acest proiect de hotarare, Si adreseazd

rugdmintea domnului Pregedinte Si stimatilor consilieri poate reuqesc pand in data de

lOmai se organizeze o gedinta extraordinara, pe care sd fie reluat.. ln continuare,

comunicd: ,Sigur. Deci, i; 30 mai, 31 mai 9i 1 iunie, comunitatea mea organizeaza

aldturi de Consiliul Local, in unanimitate, organizdm a lll-a Editie a Zilelor oragului

Tirgu Bujor. in cadrul acestor manifesteri, avem activitd[i culturale, sportive 9i

"pJ"tr"oi". 
Am considerat n+esar, avand in vedere ce',Consiliul 

.J-ude\ean 
detine.in

oatrimoniu o scena dotata,/am considerat necesar sd o solicitam 9i noi pentru

manifestarea noastra la cafi participd peste trei mii de persoane, nu numai din

comunitatea oragufi\'irgu ff\ci 9i din localitSlile din jur,.pentru cd avem $i-noi
nevoie de astfei de n\nifd{tiri, \ fel cum se organizeaze in toate comunitelile

.realiiat€a gedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,
3\
t\tr
ll lJ
)/o)
in/

Paul Pu



$edinta din 30 aprilie 2015
Pag. N. 17

civilizate. $i am solicitat $i noi aceaste scena pentru a ne desfdgura activitatea
intr-un cadru cet se poate de normal. Vreau se fac o patanteze gi se va spun ca in
anii precedenli am utilizat. . am improvizat o scena, din scandurl, gi a fost singurul
element negativ din parcursul acestor manifestari. Totodati, vd idresez invitatia
tu-turor consilierilor judeteni de a participa aleturi de noi la aceste manifestari pentru
c5 nu sunt manifesteri politice, sunt manifestdri ale comunititii, manifestdri sociale,
unde fiecare dintre noi petrece doud-trei zile frumoase intr-o atmosferi pldcute Deci,
am rugdmintea gi fac un apel la dumneavoastrA se puneti pe ordinea de zi intr_o
gedinte extraordinard viitoare acesl punct de vedere pentru a avea gi noi o
manifestare cu o scena normale pentru ce, dacd este a Consiliului Judetea;, inteleg
c5 9i Tirgu Bujor este tot in judetul Galati $i am putea beneficia de ea. Vi
multumesc."

Domnul Presedinte, cu chestiunea aceasta, multumegte pentru participare $i
doregte un week-end pldcut.

Prezentul proces-verbal, fdre $terseturi sau adaugiri, contine 17
(Saptespre_zece) pagini gi a fost prezentat in gedinla extraordinari a ionsiliului
Judetului Galati din data de 14 mai 2015.

PRE$EOt SECRETARUL JUDETULUI

Nicolae
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PRE9EDINTE,

Nicolae Dobrovici-Bacalbasa

realitatea Sedintei.

SECRETARUL JUDETULUI,
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Paul Pulcaq
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