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PROCES - VERBAL

al gedin$ei ordinare a Consiliului Judetului Galati
din 30 iulie 2015

$edinla ordinard a Consiliului Judelului Galali a fost convocatd prin Dispozilia
Pregedintelui Consiliului Judetului Galali nr. 431 din 23 iulie 2015 9i a fost publicatd
in ziarul ,,Via!a liberd" din 25 - 26 iulie 2015 9i in ziarul ,,Realitatea" din 27 iulie 2015
gi afigatd la sediu, av6nd urmdtorul 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
CORISALT SRL, pe traseul Galali - V6natori (DN 26, km B - SC Asil SRL);

lniliator: CornelHamza
2. Aprobarea protocolului de colaborare dintre judelul Galali, prin Consiliul

Judelului Galali 9i Agenlia de Pleg 9i lntervenlie pentru Agriculturd in cadrul
proiectelor finanlate prin Programul Operalional Sectorial,,Cregterea
CompetitivitSlii Economice" 2007 - 2013:

lnitiator: CornelHamza
3. Aprobarea protocolului de colaborare dintre judetul Galali, prin Consiliul

Judelului 
. 
Galali 9i Ministerul Afacerilor lnterne - Directia pentru Evidenla

Persoanelor gi Administrarea Bazelcl, de Date in cadrul proiectelor finanlaie
prin Programul Operational Sectorial ,,Cregterea Competitivitetii Economice"
2007 - 2013:

lnitiator: CornelHamza
4. Aprobarea protocolului de colaborare dintre judelul Galati, prin Consiliul

Judelului Galali gi Oficiul Nalional al Registrului Comertului in cadrul
proiectelor finanpte prin Programul Opera{ional Sectorial,,Cregterea
CompetitivitSlii Economice" 2007 - 2013;

lniliator: CornelHamza
5. Aprobarea Proiectului tehnic actualizat ,,Reabilitare instalatie electricd din

spital - Distrib^tllie gi alimentare cu energie electricd"- Spitalul'Clinic Judetean
de Urgenld <Sf. Ap. Andrei> Galali;

lniliatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaga,
Cornel Hamza, Dan Lilion
Gogoncea, Florinel Petru
Gasparotti

6. Ap.robarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investitie ,,lnstalalie de
utilizare g-aze naturale gi montare centrald termice de apartament gi instalalia
termica aferentd acesteia la amplasamentul Centrul de asistentd d victimelbr
traficului de persoane adulte, Localitatea Galati, strada Fotea lancu Maior nr.
4, Bl. DELTA, Scara 1, Apartament 7", jud. Galali;

lnitiator: MarianVicleanu
7. Aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investilie ,,lnstalatie de

utilizare gaze naturale gi montare central6 termicd de apartahent si insialatia
termicd aferentd acesteia -la amplqsamentul Casa Ana, Localitaiea Galdti,
strada Piala Dunarea nr. 60, Bl. PR4, Scara 3, Et.4, Apartament S4", jud.
Gala!i;

fil- exprimi realitatea gedintei.

lnitiator: MarianVicleanu
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8. Aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investitie ,,lnstala{ie de
utilizare gaze naturale gi montare centrald termicd de apartament gi instalalia
termicd aferentd acesteia la amplasamentul Casa Ciregarii, Localitatea Gala{i,
strada Strungarilor nr. 2, Bl. K1 , Scara 4, Et.4, Apartament 77", jud. Galali;

lnitiator: MarianVicleanu
9. Aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investilie ,,lnstalalie de

utilizare gaze naturale gi montare centrald termicd de apartament gi instalatia
termicd aferentd acesteia la amplasamentul Casa Floare de col!, Localitatea
Galati, strada Feroviarilor nr. 3, Bl. 42, Scara 3, Et.1, Apartament 45", jud.
Galali;

lniliator: CornelHamza
l0.Aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investitie ,,lnstalatie de

utilizare gaze naturale gi montare centrald termicd de apartament 9i instalalia
termice aferentd acesteia la amplasamentul Casa Miruna, Localitatea Galati,
strada Constantin Levaditti nr.3, Bl. ROZA 1, Scara 2, Parter, Apartament
20", jud. Galali;

lnitiator: CornelHamza
l l.Aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investilie ,,lnstalalie de

utilizare gaze naturale 9i montare centrald termicd de apartament gi instalalia
termicd aferentd acesteia la amplasamentul Casa Monica, Localitatea Galati,
strada Laminorigtilor nr. 10, Bl. G1, Scara 2, Parter, Apartament 31", jud.
Galali;

lnitiator: CornelHamza
l2.Aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investi{ie ,,lnstalalie de

utilizare gaze naturale gi montare centralS termicd de apartament $i instalatia
termicd aferente acesteia la amplasamentul Casa $tefan, Localitatea Galati,
strada Lebedei nr. 11, Bl. E6, Scara 2, Et.2, Apartament 32", jud. Galafi;

lni(iator: CornelHamza
l3.Aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investitie ,,lnstalalie de

utilizare gaze naturale gi montare centrale termicd de apartament gi instalatia
termici aferente acesteia la amplasamentul Casa Tudor, Localitatea Galati,
Cartier Aurel Vlaicu, strada Cluj nr. 7, Bl. DsC, Scara 1, Et.4, Apartament 18",
jud. Galali;

lni[iator: CornelHamza
l4.Aprobarea solicitdrii adresate Guvernului Romdniei de trecere a unui imobil

din domeniul public al statului gi din administrarea Ministerului Sdndtdtii -
Directia de Sdndtate Publicd a Judetului Galali in domeniul public al judelului
Galali 9i in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgentd ,,SfAntul
Apostol Andrei" Galali;

lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
1 5. Rapoarte, informdri, intrebdri, i nterpeldri, diverse.

Au participat ln virtutea obligaliilor de serviciu: Carmen Chirnoagd - director
executiv, Direclia economie 9i finanle; Laura Angheluld - director executiv, Directia
de dezvoltare regionald; Costel Nedelcu - consilier superior, Direclia patrimoniu;
Cristina Lupagcu - a Serviciul audit public intern; lonel Coca - gef serviciu,

resurselor umane, sinetate 9i securitate in muncd gi

fili exprimi realitatea g6din!ei.
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asigurarea calitelii; Mdrioara Dumitrescu - arhitect gef, Direc,tia Arhitect $ef; Mitica
Budescu - gef serviciu, Serviciul contencios 9i probleme juridice; Cucu Roxana-
Domnita - consilier principal, Compartimentul cancelarie.

Au participat ca invitali: Dorin Otrocol - prefectul judelului Galati; Gabriela Toma
- director adjunct economic, Muzeul de Artd Vizuald Galati; Floricel Maricel Dima -
director executiv, Camera Agricold a Judelului Galali; Groza Ciprian - director
general adjunct pentru protectie sociald, Direclia Generald de Asistenld Sociald gi
Protec,tia Copilului Galali.

De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmdtoarele institulii de
presd: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. Galati; ziarul ,,Viata
liberd"; TV GALATI; VOX TV.

Domnul Presedinte dd cuvdntul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedin!d.

Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaze cd dintr-un numdr de 33 consilieri judeleni in

funclie + Pregedintele consiliului Judelului Galati sunt prezenli 27 consilieri judeleni
in functie + Pregedintele Consiliului Judelului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite condi!iile regulamentare pentru desfdgurarea acesteia.

Au lipsit urmitorii consilieri judeteni: Buruiani Daniela Laura, Ciiuean
Anghel Coste!, lon Dumitru, Matei Remus, Pintilie Carmen 9i Zamfir Aurel.

A pirisit sala, inainte de votarea punctului 3 de pe ordinea de zi 9i a
revenit inainte de votarea punctului 5 de pe ordinea de zi, domnul consilier
judelean Zaharia Eugen.

A pirisit sala, dupi votarea punctului 6 de pe ordinea de zi, domnul
consilier judetean Gasparotti Florinel - Petru.

Au pdrisit sala, inainte de votarea punctului 11 de pe ordinea de zi,
urmitorii consilieri judeleni: Bogdan Tania luliana, Ursu Nicugor, Gaiu
Magdalena, Stdngi George Cdtilin, Cristovici Viorel, Grosu Constintin, lon
$tefan gi Butunoi Adrian - Liviu.

_ Domnul Presedinte informeazd ca potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
organizare gi Funclionare al consiliului Judelului Galali, a fost prezentat la mapd
procelsul-verbal al gedinlei ordinare a consiliului Judelului Galali din 26 iunie 2015.

ln continuare, intreabd dacd sunt observatii in legdturd cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verUat.
Se aprobd in unanimitate, cu 28 voturi ,,pentru,'.

. . Domnul Presedinte anuntd cd, pe ordinea de zi, se regdsesc trei proiecte de
hotdrari care nu sunt insolite de raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 2,
motiv pentru care acestea nu pot fi luate in dezbatere in cadrul gedinlei. Spune cd, in
lunile de vard, este o problemd sd se stabileascd... nu gtie, poite ar'trebui cvorumul
micaorat pe lunile de vard, cd acestea erau cumva o urgenld. o sd fie, probabil, o
extraordinard cu rectificarea, dar se pierde timp prelios; aceasta este situatia.

cu privire la ordinea de zi, solicitd completarea acesteia cu proiectul de hotdr6re
privind <validarea desemnirii nominale a unui membru al Autoritdlii reritoriale de
Ordine Publicd Galati>.

file exprimi realitatea Sedinlei.*o)
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in continuare, precizeazd cd proiectul de hotdrAre are avizele comisiilor de
specialitate.

Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdr6re privind <Validarea desemndrii nominale a unui membru al AutoritSlii
Teritoriale de Ordine Publicd Galati>. in continuare, intreabd cine este pentru...

Domnul lon Stefan il roagd sd spund care sunt cele trei proiecte, cd nu se gtie

ce se voteazS.
Domnul Presedinte se adreseazd domnului Secretar... Precizeazd cd proiecte

importante intr-un fel de. ..
Domnul Hamza Cornel il intreabd daci se referd la cele care se scot.
Domnul Presedinte confirme.
Domnul Hamza Cornel informeazd cd sunt cele cu protocoalele.
Domnul Pregedinte confirmd gi spune ci nu au...
Domnul lon Stefan susline cd nu se gtie care sunt gi, in continuare, invitd se se

vadd care sunt.
Domnul Secretar anunld cd cele trei proiecte de hotdr6ri care nu indeplinesc

condiliile pentru a fi dezbdtute in plenul gedinlei de astezi sunt: ,,Aprobarea
protocolului de colaborare dintre judelul Galali, prin Consiliul Judelului Galali 9i
Agen,tia de PlSti gi lntervenlie pentru Agriculturi in cadrul proiectelor finanlate prin

Programul Operalional Sectorial ,,Cregterea Competitivitdlii Economice" 2007 -
2013", proiect de hotdr6re privind ,,Aprobarea protocolului de colaborare dintre
judelul Galali, prin Consiliul Judelului Galali 9i Ministerul Afacerilor lnterne - Direclia
pentru Evidenla Persoanelor 9i Administrarea Bazelcr de Date in cadrul proiectelor
finanlate prin Programul Operalional Sectorial ,,Cregterea Competitivitelii Economice"
2OO7 - 2013" 9i proiectul de hotdr6re privind ,,Aprobarea protocolului de colaborare
dintre judelul Galati, prin Consiliul Judelului Galali 9i Oficiul Nalional al Registrului
Come(ului in cadrul proiectelor finanlate prin Programul Operalional Sectorial

,,Cregterea CompetitivitSlii Economice" 2007' 2013" .

Domnul Presedinte prccizeazd cd este chestia aceea electronice de inglobare.
Afirmd c5, in fine, ii intdzie aceastd situalie, din picate, dar nu vede o modalitate de
rezolvare.

Domnul Hamza Cornel informeazd cd lipsesc doi membri din comisie.
Domnul Pregedinte intreabd dacd existd vreo formd de a accelera. constatSnd

cd nu, precizeazd cd nu este formi legald de a accelera; aceasta este situalia.

in continuare, supune la vot completarea ordinii de zi'
Se aprobd in unanimitate, cu 28 voturi ,,pentru"-
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt alte observalii cu privire la ordinea de zi

fil; exprime realitatea gedin!ei.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Aprobarea Proiectului tehnic actualizat ,,Reabilitare instalatie electricd din
spital - Distrilqtie gi alimentare cu energie electricd"- Spitalul'Clinic Judelean
de Urgenle <Sf. Ap. Andrei> Galali;

lniliatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaga,
Comel Hamza, Dan Lilion
Gogoncea, Florinel Petru
Gasparotti

Aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investitie ,,lnstalatie de
utilizare gaze naturale gi montare centrald termice de apartament Si insialatia
termicd aferentd acesteia la amplasamentul Centrul de asistente d victimelbr
tralcululde persoane adulte, Localitatea Galati, strada Fotea lincu Maior nr.
4, Bl. DELTA, Scara 1, Apartament 7", jud. Galali;

Ap. roba rea proiectero r teh nice *"',?,1!':';[ct'I,i 1T Xi*frilJ,, r n sta ratie de
utilizare gaze naturale 9i montare centrale termicd de apartahent si insialatia
termicd aferentd acest-eia la amplasamentul Casa Aria, Localitaiea Galdti,
strada Piala Dunarea nr. 60, Bl. PR4, Scara 3, Et.4, Apartament 5a", jud.
Gala!i;

Aprobarea proiecteror tghnice 0""'*?,f':to::'o,,Li1T Xi*i,iJ ,,rnstaratie de
utilizar-e gFze naturale gi montare centrald termicd de apartainent 9i instalatia
termicd aferenti acesteia la amplasamentul Casa Ciregarii, Localitdtea Gala'ti,
strada Strungarilor nr. 2, Bl. K1 , Scara 4, Et.4, Apartament 77",jud. Galali;

lni!iator: MarianVicleanu
Aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investitie ,,lnstalalie de
utilizare gaze naturale 9i montare centrald termicd de apartament 9i instalalia
termicd aferenti acesteia la amplasamentul Casa Floare de colt, Localitatea
Galali, strada Feroviarilor nr. 3, Bl. A2, Scara 3, Et.1, Apartament 45", jud.
Galali;

lniliator: CornelHamza
Aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investitie ,,lnstalatie de
utilizare gaze naturale gi montare centrald termicd de apartament gi instalalia
termicd aferent6 acesteia la amplasamentul Casa Miruna, Localitatea Galali,
strada Constantin Levaditti nr. 3, Bl. ROZA 1, Scara 2, parter, Apartament
20", jud. Galali;

lniliator: CornelHamza
Aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investitie ,,lnstalalie de
utilizare gaze naturale 9i montare centrald termicd de apartament 9i insialalia
termicd aferentd acesteia la amplasamentul casa Monica, Localitatea Galili,
strada Laminorigtilor nr. 10, Bl. G1, Scara 2, parter, Apartament 31", jud.
Gala!i;

lnitiator: CornelHamza
9. Aprobarea Proiectelor tehnice pentrr,r obiectivul de investitie ,,lnstalatie de

utilizar.e gaze naturale gi montarb centrald termicd de apartilnerit si insiul"tii
termicd aferentd acesteia la amplasamentul casa stefin. Localitaiei 

-cilr'ii
strada Lebedei nr. 11, Bl. E6, Scara 2,Et.2, Apartament 32", juA. Gutiti; - -"

lnifiator: CornelHamza

fili exprime realitatea gedintei.
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l0.Aprobarea Proiectelor tehnice pentru obiectivul de investilie ,,lnstalalie de
utilizare gaze naturale gi montare centrald termicd de apartament gi instalalia
termicd aferenti acesteia la amplasamentul Casa Tudor, Localitatea Galafi,
Cartier Aurel Vlaicu, strada Cluj nr.7, Bl. DsC, Scara 1, Et.4, Apartament 18",
jud. Galati;

lnifiator: CornelHamza
l l.Aprobarea solicitdrii adresate Guvernului Rom6niei de trecere a unui imobil

din domeniul public al statului gi din administrarea Ministerului Sendte$i -
Direclia de Sindtate Publici a Judetului Galali in domeniul public al judetului
Galali 9i in administrarea Spitalului Clinic Judelean de Urgentd ,,Sf6ntul
Apostol Andrei" Galali;

lni$iator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
l2.Validarea desemndrii nominale a unui membru al Autorita$i Teritoriale de

Ordine Publicd Galali;
lniliator: DorinButunoiu

1 3. Rapoarte, informdri, intrebiri, interpeldri, diverse.
Se aprobd in unanimitate, cu 28 voturi ,,pentru".

Se trcce la punc"tul 1 din odinea de zi:
Eliberarea licenlei de taseu pentnt seruicii de transprt rutier public iudelean
de persoane prin curce rqulab speciale Fnfiu opratorul de transport SC

COR SALI SRL, pe trasanl Galali - Vflndtwi (DN 26, km 8 - SC AsiI SRL)
lnlliaton Comel Hamza

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

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatS.
Se aprobd in unanimitate, cu 28 voturi ,,pentru".

Se trcce la Punc{ul 2 din odlnea de zi:
Aprcbarea Proiecfului tehnic actualhat,,fuabllltarc instalalie el*tricd din

spital - Distribulie gt alinenbre cu erlergle el*tdce'L Spitalul Clinic Judetean
de Ugenld <Sf. AP. Andrcb Galali

!ni[iatori: Nicolae Dobtovici Bacalbaga,
Gomel Hamza,
Dan Lilion Gogoncea,
Florinel Petru GasParofti

Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de

hotdrAre sau la documentalia de fundamentare. Supune la vot proiectul.. '

Domnul cristovici Viorel se adreseazd domnului Pregedinte, dacd este amabil,
pentru a lua cuvdntul.

Domnul Pregedinte ii d6 cuvdntul domnului consilier judelean.

Donrrurl Cristovici Viorel ii mullumegte domnului Pregedinte. Spune: <Vreau sd

vd informez pe dumneavoastrd 9i pe colegii mei consilieri cd este pentru a doua oard

cdnd proiectdm un...
,,Reabilitare instalalie

facem proiectare pentru acest obiectiv 9i anume
. Dupd cum gtili, in 2008 erali gi dumneavoastrd in

Consiliu, am avut. . . am aprobat o datd in 2011 un proiect 9i vreau sd vd aduc la
nci cu acel proiect, fdcut de aceeagi firmd. S-a fdcut o

filA exprime realitatea gedinlei.
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proiectare privind reabilitarea instalaliei electrice gi s-a avut in vedere o minutd intre
proiectant 9i RENEL Ploiegti. Toatd filozofia acelui proiect s-a bazat pe acea minutd.
Dupd un anumit timp, dupd ce noi am aprobat proiectul gi s-a trecut la executarea lui,
RENEL-u| n-a mai vrut sd-gi facd partea lui de angajament, deci se monteze, daca
mai lineli minte, in incinta Spitalului, acel TMF, acel transformator mare, care sd
dea curent de unde sd se alimenteze Spitalul. A picat tot proiectul gi noi venim acum
cu alte costuri, costuri care sunt destul de mari: aproape un milion de euro. Acelagi
proiectant vine gi ne cere acum iardgi in jur de doisprezece mii de euro pentru
proiectare plus consultanla care este in jur, dacd nu mA ingel din cate am vdzut
devizul, de vreo doudzeci gi opt de mii de euro. In opinia mea, uitAndu-md pe
referatul verificatorului de proiect, pentru ce orice proiect trebuie sd aibd gtampila
unui verificator, am observat cd notele de calcul din care se fundamenteazd solulia
propusd nu sunt verificate, ci numai memoriul elaborat de proiectant, caietul de
sarcini, fazele determinate gi plangele desenate. Sd trag o concluzie: noi nu suntem
de specialitate, dar cineva, in momentul in care face gi verificd un proiect, trebuie
sd-gi asume responsabilitatea. Firma care a inceput lucrarea, dupd cum gtiti, a intrat
in faliment, de-asta este invocatd acum in memoriu gi dumneavoastrd sunteli
iniliator, impreund cu ceilalli colegi ai dumneavoastrS, ati invocat Curtea de Conturi,
pentru ce ne-au pus intr-o posturi jenantd - cineva nu gi-a fdcut treaba la acest
proiect. Cd este proiectantul, care fdcdnd acea minut6, sau verificatorul, noi am votat
de bund credinli, nefiind specialigti. Concluzia ar fi aceasta: sd avem grijd ce votdm
gi, in primul r6nd, sd ne uitim peste acte; peste... sA desemndm gi sd nominalizdm
pe cel care ne pune in fald aceste acte, in spetd verificatorul de proiect, care sd
rdspundd de proiect, sd nu ne mai trezim incd o dat5 cd acest proiect nu poate fi dus
la bun sf6qit.>

Domnul Presedinte, adres6ndu-se domnului coleg, concluzioneazd cd d6nsul
nu este de specialitate, nu se poate pronun,ta. Ce poate sd spund, este cd d6nsul
personal, ca om care a lucrat o viald in acel spital, a fost profund deranjat de lucrurile
care s-au int6mplat cu reabilitarea instalaliei electrice 9i falimentul respectivei firme.
Acum, ca trend, spitalul, fiind tehnologizat permanent odatd cu evolulia metodelor de
explorare medicald 9i tratament, devine un consumator din ce in ce mai mare de
energie. Din cdte a inleles, este legat gi de acest lucru, pentru c6 cei de la Electrica
cer un plus de putere de circa 20o/o - aga i s-a explicat. Dar, in tot cazul, din ceea ce
i-a sesizat, o si il roage sd ii facd o sesizare oficiald. in continuare, afirmd: ,,Eu o sd-l
rog pe domnul Vicepregedinte Vicleanu, care a fost procuror gi are o capacitate de a
inlelege gi dedesubturile lucrurilor, sd se ocupe 9i vom vedea exact despre ce este
vorba. Dacd cineva nu gi-a fdcut datoria, gi dacd nu 9i-a ficut cineva datoria, trebuie
si suporte consecinlele."

, - Qomnul lon stefan ar mai compreta gi ddnsul faptul cd este o situatie foarte
clari. 1n.2008, s-g.u lat nigte bani pentru a face acest proiect. Transmite: ,,Acum, noi
venim,.din nou, sd ddm alli bani pentru acela$i proiect in condiliile in care s-au mai
cheltuit acum gapte ani acegti bani. oricine vine, curtea de coniuri 9i orice organ de
control vine, vede cd s-au cheltuit de doud ori bani pentru acelagi obilctiv.,,

Y9
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Domnul Presedinte crede ce nu este acelagi proiect. Spune cd are impresia,
deci nu are certitudinea, are impresia cd este vorba din 2008 p6nd in 2015 de o
cre$tere semnificativd a necesarului de putere pentru Spital. Dar, incd o datd, pentru
cd nu este specialist, pentru cd nici domnul inginer care este mult mai avizat ca
dAnsul, cd are un domeniu tehnic, dar nu electric, sd facd o sesizare 9i se va face o
cercetare exact pe treaba aceasta.

Domnul lon Stefan comunice: ,,Bun, dar cred cd inainte de a vota trebuie sd
facem aceastd cercetare. Propun scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct,
pAnd in momentul in care putem vota in cunogtinld de cauzd."

Domnul Presedinte concluzioneazd cd d6nsul, deocamdatS, nu are impresia cd
este acelagi proiect votat 9i gtie cd Spitalul are nevoie. Spune cd nu trebuie sd se
piardd timpul. Afirm6: ,,1n tot cazul, implementarea lui - 9i asla vi-o promit - p6nd la
aceastd cercetare nu se va face." Deci, domnul Vicleanu... ln continuare, intreabd
dacd doamna arhitect gef este cumva in sald. Constatdnd ci se afl5 in sald, spune
cd nici doamna arhitect gef nu este... este un inginer care se ocupd de partea
electricd, care nu este prezent. Precizeazd cd dacd ridica in comisie treaba aceasta,
era mult mai simplu.

Domnul lon Stefan spune cd a ridicat-o.
Domnul Cristovici Viorel, suslnand acelagi lucru, se adreseazd domnului

Pregedinte pentru a lua cuvAntul incd treizeci de secunde.
Domnul Pre$edinte afirmd cd era bine ca la comisie se fie cu trei-patru zile

inainte.
Domnul Cristovici Viorel, adres6ndu-se domnului Pregedinte, spune cd are o

rugdminte, incd treizeci de secunde.
Domnul Pre$edinte ii dd cuvAntul domnului consilier judetean.

Domnul Cristovici Viorel comunicd: ,,Nu qtiu dacd dumneavoastrd ali remarcat
nuanla. Eu vreau sd vd pun 9i pe dumneavoastrd la adepost, se me pun 9i pe mine,
gi pe colegi."

Domnul Presedinte afirmd cd da, sigur cd da.
Domnul Cristovici Viorel spune cd d6nsul nu vrea sd propund 9i dAnsul nu vrea

se face politie, pentru cd rolul d6nsului este de consilier. Precizeazd c6 dAnsul vrea
sd fie pugi la addpost gi se se. ..

Domnul Pre$edinte intervine: ,,Ba trebuie sd facem. CAnd... la banul public

pe cele trei obiective marf Aveli dreptate. Eu at6t mi-am fdcut datoria: ca cei care
'avizeazd. 

aoaratul propril d ionsiliului sd fie foarte atenli in momentul in care

studiazd ioatd document{1ia, in spetd verificatorul. gtili cd am plStit noi sau pldtima, ln spela venTlElorul. 9uI ua allr Prdr'rt lrur ndu Prcr

de euro acestui domn verificator? Pentru care am tot

fili exprimi realitatea Sedinlei.g\
iT

a-".%,

acum trei mii noud

SECRETARUL JUDETULUI,



$edinla din 30 iulie 2015
Pag. nr. 9

respectul, ce presupun ce este de specialitate, dar dumnealui sd ne pund pe noi la
addpost." Aceasta este ideea pe care a dorit sd o scoate in evidentd gi multumegte.

Domnul Presedinte spune cA sigur cd da. ii transmite domnului consilier cd,
dacd avea o certitudine pe care o expunea aici gi gi-o asuma aici, bloca proiectul cu
riscul int6zierii. in continuare, afirme, dat fiind cd este numai un semn de intrebare,
d6nsul, in momentul acesta, deschide o cercetare; unul din vicepregedinli va relua
problema gi pdstreazi pe ordinea de zi acest proiect.

Domnul Prefect se adreseazd domnului Pregedinte...
Domnul Presedinte spune cd da, sigur cd da. Cd este inginer, in primul rAnd...

Susline cd pe l6ngd Prefect, este un excelent inginer.
Domnul Prefect ii mullumegte. ln continuare, transmite: ,,Stimali colegi, vd

reamintesc cd in primdvarS, datoritd unei pene de curent 9i sala de operalii gi
reanimarea gi tot ce inseamnd o functionare bund a spitalului a murit, da? Din cauza
unei pene de curent. Am fdcut atunci demersuri repetate, s-a lucrat in week-end,
sdmbdta atunci c6nd nu lucrau celelalte aparate 9i vd reamintesc cd a fost repus in
funclie sistemul datoritd contributiei in mod special al colegilor de la Electrica, care
au fdcut-o cum au fdcut-o, nu vreau sd intru in amdnunt. Eu ceea ce vreau sd v6 rog
este se aveli grijd cd a l6sa Spitalul Judelean fdrd puterea necesard electricd...
putere electricd ne va duce la necazuri. Eu nu cunosc amdnuntele, insd mi se pare
cd dumneavoastrd, cel pulin c6t am fost eu consilier aga am lucrat, trebuia sd fi
analizal foa rte serios proiectul de hotdr6re gi proiectul tehnic al chestiei acesteia in
gedinte-le de comisii. imi pare rdu sd vd zic chestia asta, dar cred cd aga era corect
sd vd fi informat inainte de gedinta de comisii sau la gedinla de comisii c6nd puteli
chema toli specialigtii, din oragul acesta gi din jude!, sd-i consultali. Mi se pare pulin
t6rziu. Nu vreau sd vd influentez sub nicio formd atitudinea, votul g.a.m.d. Doar vd
rog sd aveli in vedere cd a ldsa Spitalul Judelean fird puterea necesard nu este in
reguld. Mullumesc mult."

Domnul cristovici Viorel, ca ultimi intervenlie, adresAndu-se domnule prefect,
spune cd proiectul a intrat in posesia dumnealor pe 27. Nu era posibilitatea...

Domnul Prefect intervine: ,,Nu vreau si intru in disputd cu dumneavoastri, eu
doar mi-am exprimat un punct de vedere, da? Dumneavoastri sunteti cei care
hotdr6li. Da? Nu vreau sd intru intr-o disputd 9i nici in polemicd cu niciun consilier.
Multumesc mult."

_ Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresdndu-se stimalilor colegi, domnului
Pregedinte, domnului Prefect, spune cd nici nu se pune probl6ma sa fie"lisat spitalul
Judelean fdrd curent. in continuare, afirmd: ,,problema se pune de legalitate gi sd ne
punem la addpost, aga cum a spus colegul meu cdnd a luat cuv6ntui-anterioi. ldeea
este: eu zic sd ldsdm... deci, sd-l scoatem de pe ordinea de zi de astdzi, sd ne lisati
un rdgaz de o sdptdmani s6 putem studia; facem o extraordinara sa putem votl,pentru cd incd o dat6 vd spun: noi rdspundem ?n soridar gi civir 9i penar. Vi
mullumesc."

. Domnul Prefect transmite: ,,Deci, stimate coleg, nu am fdcut apel la
dumneavoastrd sd faceli o iregaritate. pdi nu, cd se inlelele oin ce i1i .pr"., ii.r,

realitatea Sedintei.
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eu v-ag fi cerut asta. Nu... Nu. Vd rog foarte mult si nu-mi interpretali... Deci, nu
v-am cerut sd faceli gi nu o sd vd cer niciodatd sd faceli ilegalitili. Mullumesc."

Domnul Goqoncea Lilion-Dan se adreseazd domnului Pregedinte...
Domnul Pregedinte ii comunicd: ,,Da. Eu o sd merg pe mana dumneavoastrd,

spun clar in ce hotdrdsc acum. Cd sunt impd(ite."
Domnul Goqoncea Lilion-Dan susline cd nu, nu-i vorba de mers. Spune c6 nu,

nici nu indrdznegte se igi imagineze cA se poate aqa ceva.
Domnul Presedinte ii precizeazd'. ,,Ba nu. Experienla dumneavoastrd este

importantd."
Domnul Goqoncea Lilion-Dan, concluziondnd, spune cd disculia cu domnul

Cristovici a avut-o in comisie. Au venit cei de la Tehnic, s-a discutat. A inleles sd
zicem... n-a intrat pe legalitate. Afirmd: ,,Ceea ce facem, ce este in program acum
trebuie dus la capdt, iar verificdrile pe care eu le consider corect fecute de domnul
Cristovici trebuie demarate."

Domnul Presedinte susline cd una-i una, alta-i alta...
Domnul Goqoncea Lilion-Dan spune sd se vadd ce s-a int6mplat in 2008, 2011,

in 2000... da? Dar proiectul acesta... cea mai bund metodd de a amAna duce la
rezultate proaste, de obicei. AfirmS: ,,Haideli sd ne facem treaba, vd votdm proiectul,
sd vedem cum se voteazd. lar cercetarea: sunt convins cd domnului Pregedinte i-a!i
servit o minge la fileu a int6ia. Da?"

Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotdrAre.
Se aprobd cu 79 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i 9 ,,abfineri"

(Hapeci Daniela - Simona, Bogdan Tania luliana, Ursu Nicugor, Gaiu
Magdalena, St6ngd George Cdtdlin, Cristovici Viorel, Grosu Constantin, lon

$tefan gi Butunoi Adrian Liviu).
Domnul Presedinte, adresAndu-se domnului inginer Cristovici, ii promite cd o si

facd anchetd fiindcd 9i d6nsul este interesat. Vrea s6 spund c5, atunci c6nd s-a

blocat toate treaba aceea cu inlocuirea conductorilor la Spital, dAnsul era sd facd
infarct.

Domnul lon gtefan soliciti sd fie specificat nominal cine s-a ab,tinut.

Domnul Secretar ii precizeazd cd este obligatoriu.
Domnul Presedinte spune cd da. $i se va vedea. Oricum nu se demareaze

imediat toatd treaba asta. Da? In continuare, spune cd deja sunt trei proiecte care...
gtii, fr6neaz5. se pierde, dupS aceea este vard, nu vin oamenii; aceasta este situa-tia.

Se trcce la punctul 3 dln ordlnea de zi:
Aprobarca Proiectelor/rihnicr- pntnt obi*tivul de inrestilie ,,lnstalfiie de

utiiizarc gaze nafrr6,te gi mon15,rc cen6glC aer77,lci de apar1p,ment 9i instalalia
termicd ifercnte accsleir Ia amplasamenful Centul de asistenti a viclimelor

traficului de percoane Localttatea Galafi, stnda Fotea lancu Mabr nr. 4,

Bl. A" Scarz 1, Apaftanrent 7", iud. Galali
lnilaator: Marian Vicleanu

observalii cu privire la proiectul de

de fundamentare.

filA exprimi realitatea gedin!ei.
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Domnul Cristovici Viorel, adres6ndu-se domnului pregedinte, daci este amabil,
spune cd tot ddnsul are, o sd fie foarte scurt, gi o se ia o singurd datd cuvAntul pentru
toate cele opt.

Domnul Presedinte ii dd cuv6ntul domnului consilier judetean.
Domnul Cristovici Viorel, adres6ndu-se domnului pregedinte, spune ci a

anuntat gi personalul propriu al consiliului Judetean gi a atras atentia cd in
expunerea de motive sunt trecute nigte norme gi prescriptii de iniliatori. Dar, normal
cd av6nd altd specialitate, puteau fi corectate lesne. in continuare, doregte sd
sublinieze faptul cd aceste norme gi prescriptii sunt, in opinia dAnsului, departe de
adevdr. Doregte se explice: normele invocate gi anume pr c9 - 2010 se referd la
cazane de aburi care produc mai mult de 0,6 tone sau cazane peste 400 de kW.
Precizeazd'. ,,Nu po!i, in expunerea de motive, sd faci referire la normele acestea.
Mi-am permis, gi ve rog gi pe dumneavoastrd, sd pun la dispozilie o foaie cu toate
normele gi prescripliile pe care trebuie si le cuprindd in momentul in care at6t
dumneavoastrS, vicepregedinlii, cdt 9i colegii nogtri, vor inilia proiecte de hotdr6re.
Sunt c6teva 9i le-am gi nominalizat - doamna Dumitrescu gtie despre ce este vorba.
ln primul r6nd, cd ne punem la addpost spuneam, este Normativul I 13, care se
referd la proiectare, peste tot, deci, putem sd... mereu si il trecem pe acesta -
proiectare pentru instalatii de incilzire; sunt cele doud norme: pT 41 9i pT C9 gi
normele de proiectare gaze." spune, concluziondnd, cd aceastd foaie va merge li
Compartimentul tehnic Ai toti cei care doresc sd...

_ Domnul Presedinte ar vrea sd o inainteze ca act oficial 9i o sd se distribuie gi
Compartimentului tehnic Ai tuturor consilierilor.

Domnul Cristovici Viorel precizeazd cd tuturor colegilor.
Domnul Presedintq susline: pentru cd ei, in momentul in care initiazd o

hotdrAre, sd fie cumva... inlelege cd sunt nigte centrale de apartament
Domnul cristovici Viorel informeazd cd de apartament. $i ele trebuie sd

respecte.. .

Domnul Presedinte spune cd da.
DSrnrul_gl5lqygiVgrcl continui 9i spune cd numai pu!in... pT 41.
Domnul Pregedinte afirmi cd in baza...
Domnul cristovici Viorel spune cd da. continud: prescriplia pr Al . susline: ,,sa

vd spun de ce lin foarte mult la chestiunea aceasta: cd ne pune la adaposi, lindndcont de Normativul I 13 - acolo spune foarte clar ce trebuie sd facd proiectantul. Nu
mai avem niciun fel de problemd gi anume: trebuie sd fac6 caiet de sarcini, trebuie sd
verifice proiectul; nu mai este problema noastrd. Dacd nu a respectat cerinla pe care
noi, prin expunerea de motive 9i prin proiect, nu mai este problema noastri 9i noi nu
mai avem nicio obligativitate sau nicio responsabilitate. Ve multumesc."

Psmnuleolca llieolae-Petrisor se adreseazi domnuIui piegedinte.. 
.

pOnlULefeSeOlnte ii dd cuv6ntul domnului consilier judelean.
Domnul Potec Nicolae-Petrisor ii multumegte. Vrea sd intrebe: aceste imobile,

pAnd acum, cu ce s-au incdlzit sau ce... cum erau racordate |a...
Domnul Presedinte ii rdspunde cd astea sunt imobile de blocuri.
Domnul Potec Nicolae-Petri$or spune: Aga.

fili exprimA realitatea gedinlei.
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Domnul Presedinte continue: ,,$i este exact situalia mea, ci pAnd nu mi-am pus

boiler, am stat cateva luni nespdlat, gtii? C5..."
Domnul Potec Nicolae-Petrisor spune: ,,Pdi, 9i situalia mea e la fel..."
Domnul Presedinte continud: Sau... superficial spdlat.
Domnul Potec Nicolae-Petrisor sustine cd acuma, acuma, acuma, s-a rezolvat'

da.
Domnul Presedinte transmite: ,,Noi, la ora actualS, ne confruntdm, in oragul

acesta, cu o situalie speciali de-o cunoagtem cu tolii. Dar, incd o datd, este perfect

adevdrat ci orice hotdr6re trebuie sd aibd o bazd tehnico-juridicd impecabild 9i de
aceea ne adunim aici ca sd contribuim cu tolii la aceastd bazd tehnico-juridicS.
Acesta este rolul nostru. Da."

Domnul lon Stefan, dacd ise permite, ar vrea sd remarce faptul cd aceste
proiecte 9i costurile la care sunt evaluate sunt umflate cam cu 50% fald de prelul de
piala. $i roage sd fie foarte, foarte atenli la cheltuirea banului public, pentru cd o
centralS, care se pune intr-un apartament cu patru camere, coste acum pe piald in
jur de opt mii de lei, iar acele...

Domnul Hamza Cornel intervine: Acordul la gaze--.
Domnul lon Stefan susline cd absolut tot. Absolut tot.
Domnul Prefect il intreabd dacd a pus centrald.
Domnul lon Stefan rdspunde cd a pus' $i de cur6nd.
Domnul Hamza Cornel intreabd: Calorifere, tot?
Domnul lon Stefan rdspunde: Absolut. $i, evaluarea...
Domnul Presedinte, concluzion6nd, spune cd legat de sesizarea d6nsului, o sd

il roage pe domnul Vicepregedinte Vicleanu sd verifice problema'

Domnul lon Stefan, adresandu-se domnului Pregedinte, ii transmite faptul cd

doregte se fie lSsatsd termine. intreabd dacd il lase sd termine.
Domnul Presedinte ii rdspunde cd da.
Domnul lon Stefan legat de al doilea

Pekigor Potec, este faptul cd p6nd acum
centralizat.

Domnul Pregedinte sPune cd da'
Domnul lon gtefan afirmd cd, acum, teama celor care au iniliat este faptul cd

gdlSlenii nu vor mai primi cdldurd. lntreabi dacd sd inleleagd acest lucru.

Domnul Pregedinte ii rdspunde: teama, in bund parte, justificatd.
pSmUlb!-'Stee! ii spune ci a inteles' Deci, dumnealui nu are incredere in

autoritatea locald ci va furniza. . .

Domnul Presedinte susline: nu, dAnsul nu este initiator.

aspect, pe care l-a sesizat gi colegul
gdldlenii s-au incilzit de la sistemul

este o mare

fila exprimA realitatea gedintei.
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Domnul lon Stefan doregte sd fie ldsat se continue, deoarece d6nsul nu l-a----...--
intrerupt. ln continuare, intreabS: ,,Ce trebuie sd facd restul de gdlateni, cinzeci-
gaizeci de mii de oameni, care sunt racordali la sistemul de incdlzire centralizat, daca
noi reugim sd dim bani pentru aceste opt centrale, cum putem sd vorbim gi de ceilalli
gdlSleni?" Pentru c6, iate, este o problemd foarte, foarte grave.

Domnul Presedinte spune cd iatd, sd i.l intrebe pe domnul iniliator Hamza.
Domnul Hamza Cornel ii rEspunde cd problema dAnsului la Primdrie trebuie sd

o pund, nu |a...
Domnul lon Stefan intervine: ,,Nu. Dacd dumneavoastrd aveti dubii cd vom primi

cdldurd, da? $i sunteli din acelagi partid cu administratia locald, eu cred cd este o
problemd pentru toli. Deci trebuie sd ne putem serioase intrebdri c6 in viitor, in viitor,
vom primi cdldurd in sistem centralizat."

Domnul Hamza Cornel ii precizeazd cd ...
analizat, cd prelurile sunt minimale...

Domnul Presedinte concluzioneazd cd o sd

fili exprimi realitatea gedinlet

n-are nicio legdturd... $i ddngii au

vadd domnul Vice. in continuare,
supune la vot proiectul de hotdr6re.

Se aprobd cu 26 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd,' gi o ,,ablinere,,
(Potec N icol a*Petrigor).

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprcbarca Prciecdor bhnlce pentu obi*,tivul de inveslitje ,,lnstatalie de

utilizate gaze naarnle ri mont,,re wftald termicd de apaftament gi instalalia
termicd afererrti acesleia Ia am{asat lrinhrl Casa Ana, L*alitatea Gatali,

strada Piala Dunatea nr. 6lt, Bl. PR4, Scam 3, Et l, Apafiament i4., jud. Galali
lnifiator: Marian Vicleanu

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

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentati.
Se aprobd cu 26 voturi ,,pentru,,, 0 voturi ,,impotrtvd', gi o ,,abfinere,'

(Potec N icola*Petri gor).
Domnul consilier iude{ean Zaharia Eugen a revenit in sald.

Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprcbarca Prciectelor bhnice pentu &l*fivul de invedilie ,,lnstalalie de

utilizare gaze natunle 9i montarc cqtnldlermicd & qaftament gi initatalia
termicd afercntd acesteia la atnplasamentul casa circgarii, Localiatea Galigi,

strada Strungarilor nr. 2, Bl. Kl, *ara l, EL1, Aparlament 7T',, jud. Gala(i

pomnut presedinte intreabd daca sunt observatii 
t:X'?:tJ;y",Jil[ffiX:

hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind obs-ervatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobd cu 27 voturi ,,pentru',, 0 votui ,,impotrivd', 

'gi o ,,ablinere,,
( Potec N icol ae- Petrt 9o r).

2S#Zc,t,
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Se trece la punctutG din ordlnea de zi:
Aprobarea Proiec'telor tehnicc pentru obi*'tivat de investilb ,tnstala{ie de

utllizarc gaze nafunle gi monbrc centald fe,rmlcd de apatlament gi instalatia
termtcd aferenti acesteia la amplasamaful Casa Floarc de col(, Localitatea
Galali, strada Feroviarllor nr.3, Bl. A2, Scan 3, Et.7, APailament 45", jud.

Galalt
lniliator: Comel Hamza

Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrdre sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentate.
Se aprobd cu 27 voturi ,,pentnt", 0 voturi ,,impotrivd" gi o ,,ablinere"

( P otec N icol a* Petri gor).
Domnul consilier judetean Gasparotti Florinel - Petru a pirisit sala.

Se trece la punc'tul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiedelor la,hnicc pnttt obi*tlvul & tnv*frlb ,,lnstalalie de

utilizarc gaze natunle gi monh e can&atd EimrtcE de aprfr,merlt gi instala[ia
termicd aferenfi acesieia la amplagamental Casa"ltlruna, Loalitatea Galali,

strada Conshnfrn Levdild nr.3, Bl. ROA 7, Scara 2, Pailer, Apaftament 20",
jud. Galali

lniliaton Gomel Hamza
Domnul Presedinte intreabd dac6 sunt observalii cu privire la proiectul de

hotir6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobd cu 26 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i o ,,ablinere"

(Potec Nicola*Petrigor).
Se trcce la punctul 8 din ordinea de zi:

Aprcbarca Proie&lor tehnicc Wntnt abter,ttval de investilb,,lnstalalie de
utilizarc gaze natunle gi monhrc cenfra/di temric5.de apaftartettt Si instalalia
termici afercntii accsteia la amplasamehful Gasa Monlca, Localftatea Galati'

stnda Laminorigtilor nr. 10, Bl. G1, Sal,a 2, Paft.r, Apaftanla,nt 31', iud- Galati
ln[iaton Comel Hamza

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

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.

Se aprobd cu 26 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i o ,,ablinere"
(P ote c N ic o I ae- Petri gor).

Se trcce h Punc{ul 9 dln ordinea de zi:
Apobarca Prcie&lor frlhnice pntru obiediwl de investilb ,lnstalatie de

utiiizate gaze na6tpte gi monbrc csfia6 7p,rmice de apaftament 9i instalalia
termicdlfercn6 acosq6 A amPtasanenfitl Gasa $iefan, Loelitatea Galali,

stada Lebdei nr. 1 l, Bt. EC Scara 2, Et 2, Apatbnent 32u, iud. Galali
lnlfiaton Comel Hamza

observalii cu privire la proiectul deDomnul Presedinte intreabd dacd sunt
de fundamentare.

file exprimi realitatea gedinfei.
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Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentatd.
Se aprobd cu 26 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd,' gi o ,,abtinere"

(Potec N icol a*Petri gor).
Se trece !a punctul 10 din ordinea de zi:

Aprcbarea Prci*{elor lrllnico pntru &i*frvul de investilie ,,lnstalalie de
utilizare gaze nafurale gi nrcn'F,rc c€,,fra//, Ermicd de apaftament gi instalalia
Ermicd alercntd acesierb la amplasnrcnlul Gasa Tubr, Localitatea Galali,

Caftier Aurcl Vlaicu, sdla Cluj nr.7, Bl. D5C, Scara l, Et.1, Apartament iEu,
Jud. @lali

lnitiator: Comel Hamza
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de

hotdr6re sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd.
Se aprobd cu 26 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd', gi o ,,abtinere',

(Potec N icol ae-Petrigor).
Se trccc h purctul 11 din ordinea de zi:

Aprobarca slicitdrii adrcsale Guwmului Romdniei de tecere a unui imobil din
domeniul public al slatului gi din dministanea llinisterului sdndtdlii - Direclia
de Sindtate Publicd a Judgului Galali in domeniul public al judeguiui Galagi 9i

in administranea spitalului clintc Judgean de urgenla ,sf6ntul Apostol Andrei,'
Galali

ln[iaton Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observa,tii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la documentalia de fundamentare? supune la vot proiectul de
hotdr6re...

Doamna Boqdan Tania-luliana, adresdndu-se domnului pregedinte, ii transmite
cd sunt observatii.

Domnul lon Stefan spune cd numai pulin...
Domnul Presedinte intreabd dacd au.
Domnul lon Stefan ii rdspunde cd da.
Domnul Presedinte ii spune cE bun, agteaptd.
Domnul lon stefan comunicd: ,,o avem, in sald, pe doamna director al Directiei

de Sdndtate Publicd gi am avut posibilitatea sd discutdm, in comisie, cu dumneaei.
La acest moment, din partea Ministerului Sdndtilii nu a venit niciun aviz, pentru cd
proprietarul de drept al acestui imobil este Ministerul sdnatdlii. lloi nu' iutem sa
trecem, fdrd avizul Ministerului sdndtdlii, acest imobil in niciun fel de formd.'$i atunci
cred cd ar trebui sd ii ascultdm argumentele doamnei director executiv, sd vedem
dacd d6nsa, fiind evacuatd, este vorba de o institulie foarte serioasd a judelului
Gala,ti: Direclia de sdndtate Publici, din ce ne-a transmis dumneaei, nu ie poate
desfdgura,.nu exist6 spaliu. pentru a se putea desfdgura activitatea in condilii optime
intr-o altd localie. Deci, noi incercdm sd elimindm [e cineva dintr-o anumitd locatie
fdrd sd cerem acordul Ministerului Sindtdlii, ii evacudm pur gi simplu, raia J'i"
oferim o variant5 in schimb acoro unde ar tiebui sd igi desidgoar" in'"onoilii op1ir"
activitatea. Mai mult de at6t, s-au cheltuit foarte multi bani pu'blici pentru acieditarea

\:IF
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fili exprimi realitatea gedintei.sy:!!t)* ,/-f..-- \,
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laboratoarelor existente la Direclia de Sdndtate Publicd 9i aceste laboratoare, odatd
relocate, trebuie sd se ia de la inceput aceasti procedurd. Cred ci ar trebui sd
scoatem de pe ordinea de zi acest proiect de hotdr6re, pdnd cAnd cerem 9i avem
avizul Ministerului Sindtdlii deoarece, cred gi sunt sigur de acest lucru, am fi intr-o
gravd eroare juridicd sd facem transferul unui bun al statului fdrd amrdul
proprietarului. Deci, acordul proprietarului este Ministerul... de acolo trebuie sd
scoatem acest aviz. $i atunci, pentru... pentru o justd clarificare ar trebui sd amAndm
acest proiect de hotdrAre pAnd c6nd primim acest aviz de la Ministerul Sanatelii. $i,
ag invita-o, ag invita-o, pe doamna director sd ne spund..."

Domnul Pre$edinte precizeazd faptul c6 domnul consilier nu are calitatea sd
invite, d6nsul are calitatea se accepte sau nu. ln continuare, fl intreabd pe domnul
Secretar dacd aga-i. Bun.

Domnul lon Stefan doregte se agtepte numai pulin...
Domnul Pregedinte spune cd domnul consilier are calitatea sd o propund, nu sd

o invite. Calitatea de a o invita o are dAnsul.
Domnul lon Stefan il intreabd pe domnul Pregedinte dacd a stat de vorb6 cu

doamna director.
Domnul Presedinte spune cd domnul consilier are calitatea de a propune sd fie

audiatS.
Domnul lon $tefan il intreabi pe domnul Pregedinte dacd a invitat-o pe doamna

director gi dacd a stat de vorbd cu dumneaei.
Domnul Presedinte ii transmite cd o sd ii respunde. in continuare, intreabd dacd

mai este cineva care vrea sd se pronunte.
Doamna Boodan Tania-luliana spune cd da, daci i se permite. Comunicd: ,,Am

citit cu foarte mare atenlie expunerea de motive 9i aveli acolo o grdmadd de proiecte

legate de aceaste clddire, care au apdrut acum, a9a, deodatS. Sigur, ele sunt foarte
frumoase, foarte tentante, dar am nigte semne de intrebare. in primul rAnd, noi avem

clddirea Spitalului Judetului in care investim 9i trebuie sd mai investim pentru cd este

departe, foarte departe, de a ardta cum trebuie. Avem gantiere deschise, investilii

neterminate, iata, gi cu instalalia electricd mari probleme gi vrem sd deschidem
modernizdri gi gantiere noi. Nu cied cd este momentul. in al doilea r6nd, de principiu,

nu poli si construiegti 9i sd 9i demolezi in acelagi timp. $i eu m-ag adresa aici 9i
profit ile prezenta domnului Prefect, care raspunde de gestionarea bunului mers al

deconcentrateloi din ludelul Galali, dacS domnia-sa, v5z6nd acest proiect sau auzind

de el, a chemalo pe doamna director sd intrebe cat este de rezonabila solicitarea

ani 9i cd am perturba sau..
funclioneazd bine, Pentru ca
pot fi rezolvate gi altfel, Pe

f li exprime realitatea gedinlei.
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ale Facultdtii de Medicind./Sunt convinsd ca :e pol regdndi spaliul. 9i. circuitul in
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inc6t sd ne modernizdrp--dp-adevdratelea. Dar acum, nu mi se pare deloc oportuna
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aceaste... acest proiect de hotdr6re. $i, iardgi, mi se pare pulin deranjant faptul cd,
iatd, gi aici in gedintd se refuzd opinia persoanei care conduce - viemelnic, este
a-devdrat - aceaste institulie, dar care sigur ce are un cuv6nt greu de spus. Agtept
rispunsul dumneavoastri, pentru cd principiul nu este bun, nu-i ?n reguld. MAine-
poimdine, ce o sd cerem? clSdirea altei institulii publice, sd facem ce vrem noi in ea?
Nu cred ci aga trebuie sd procedeze consiliui Judelului cdnd vrea sd dezvolte nigte
proiecte. Trebuie sd fim parteneri cu instituliile publice gi nu adversari cu ele.
Multu mesc."

Domnul Presedinte intreabd dacd mai are cineva observalii cu privire la
proiectul de hotdr6re. ..

Domnul Zaharia Euqen, adresdndu-se domnului pregedinte, doregte 9i dAnsul
sd spund cdteva cuvinte.

pOruuUrcSeOtlte ii dd cuv6ntul domnului consilier judetean.

. Domnul Zaharia Euoen sustine cd dansul a inteles altceva gi vrea sd fie ldmurit
dacd aga este. A inleles cd aceastd problemd a venit de la iolicitarea spitalului
Judelean ca fiind imperios necesar o extindere in acest spatiu. ceea ce vrea sd mai
spund este cd aproape nicdieri, in niciun jude!, Direclia de Senetate publicd nu este
intr-un spital. Este o^ institutie separatd care poate sd igi desfdgoare activitatea
oriunde ?n alti parte. in continuare, afirmd: ,,Este mai greu in schimb, in altd parte sd
mut o bucdticd dintr-un spital judelean care am inteles cd are aceaste necesitate.
Pentru colegul meu, consilierul $tefan, ca sd poatd Guvernul sd inilieze un proiect de
hotdr6re de Guvern pentru a ne da acest spaliu, int6i trebuie sd existe o hotarare de
consiliu Judelean prin care sd solicitdm acest lucru; acceptul celui care fl va primi,
respectiv _spitalul Judelean, 9i inleleg cd a fost o solicitare in acest sens. ca atare,
nu de la Guvern spre noi se incep lucrurile, ci noi, de la consiliul Judelean, trebuie
sd cerem acest lucru. ... Nu. Proprietarul nu vine gi intreabd: cine mai vrea sd mai ia
un spatiu de la stat?"

Domnul Goooncea Lilion-Dan intervine: Existd... existd acordul...
. Dpnlnul Zaharia Euoen spune cE aceea este o problemd la care le va rdspunde

domnul Pregedinte. Afirmd cd deja a inteles cd existd acordul ministrului.
Mul!umegte.

qomlgj_ Presgdulg afi rmd :,,Deci, acuma... gi dumneavoastrd.,'
Domnul Butunoi Adrian-Liviu transmite: ,,Domnule pregedinte, stimali colegi, cu

scuzele de rigoare, dacd tot doamna director este aici, eu cied cd mi se pare nJrmal
ca sd eluciddm situalia gi sd fim gi noi luminali un pic. sd o ldsdm sd ia cuv6ntul, sd
ne- expund cum vede problemele, pentru c5 d6nsa gtie exact. Ne ddm cu presupusul
gi incepem sd filozofdm. Vd mullumesc.

exprimA realitatea Sedintei.
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arhiva: o arhiva foarte mare; deci, nu aveam unde se o punem. M-am dus 9i m-am
zbdtut gi o sd oblinem o sculS performante de un milion de euro, pe un grant de

cercetaie, prin Ministerul Dezvoltdrii, de un milion de euro, un angiograf, 9i acela

trebuie sd aibd nigte condilii anume de amplasare g.a.m.d. Deci, chiar in condiliile in
care ne vom extinde, 9i ne vom extinde mai devreme sau mai tArziu asta este foarte
clar, noi nu vom satisface intr-un viitor toate aceste cerin,te. Probabil va trebui sd

incepem se construim gi aleturi diverse forme, pentru ca aceaste legislalie devine din

ce in ce mai expansive spalial. in ce privegte problema acceptdrii: deci, am vorbit cu

domnul ministru al Sdndtdlii, in amdnunt, am fost vreo 016 de-am stat de vorbd

despre treaba asta - este perfect de acord; am vorbit cu secretarul general al

Ministerului sdnatalii - este de acord. D.s.P.-ul are trei clSdiri. Nu existe niciun

laborator in respectivul spaliu. Deci, nimeni nu este abuziv. Este o necesitate
obiectivd, pe care trebuie s5 o facem cat mai repede. Nimeni... Nu-i o rdfuiald de

conturi. Nu e... Domnule, este un lucru pe care il facem pentru Spital 9i acest Spital

este un lucru vital pentru toli locuitorii din oragul Galali, din judelul Galali 9i pentru

fiecare din noi care stdm la masd, cd nu gtim cand vom ajunge acolo. Deci, aici, noi

trebuie s6 nu avem partizanat, cd suntem dintr-un partid, cd suntem dintr-un alt partid

gi, cel putin, la nivelul acestei realiteti numitd Spitalul Judelean trebuie s6 fim.unili 9i

sd impingem lucrurile inapoi... inainte, nu inapoi. Pentru cd, pentru cd, cum sd spun,

este foarte greu sd rezolvi ceva, iar un spital mare este un organism viu care se
modernizeazd permanent. Am reugit acuma, de exemplu, cu laboratoarele sd

modernizdm 9i s6 cdpdtdm aprobarea sd facem contract cu Casa. Toate astea cost5,

toate astea sunt un efort extraordinar. Deci, incd o datd, ne putem rdfui politic pe ce

vreli domnule, dar nu pe spitale. Eu oricum o sd-l pun... Domnule, deci, eu gtiu

despre ce vorbesc. Haideli cd suntem toli oameni in toatd firea. Puteli, vreli sd dali in
mine, dali-mi in cap c6nd trec pe sub bloc, domnule! Dar nu v6 bateli joc, fralilor, de

spital; cd Spitalul este ceva vital pentru fiecare din noi. Peste jumate de ord, eu pot

si fac sau domnul $tefan accident vascular cerebral sd ajungem la spital in comd.

Domnule, cum se s[un? Spitalul este ceva important. Deci, eu acum, chiar cu riscul

sd nu fie votat, il trec, pentru cd este important pentru congtiinta mea de om ca lucrul

acesta s6 fie. Deci, incd o datd: ministrul este de acord: secretarul general al

Ministerului Sdndtdtii este de acord 9i existd spalii.>
Domnul lon Stefan intervine: Documentul...
Domnul Presedinte spune: ,,Uite, documentul e suficient cd am spus eu;

dumneavoastrd nu aveli incredere, eu vd spun."

Domnul lon gtefan intervine: ,,Deci, domnule Pregedinte, cred ci nu mai suntem

in anii 40.50'in care dumneavoastre puneti pumnul in gur6 oricui. Este un... Este
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Domnul Presedinte :,,Nu, in anii 40'- 50', tovardgul $tefan cu origine

sdndtoasd triumfa 9i eu nu sd intru in liceu." Deci, supune la vot.

Domnul lon $tefan i

Publicd.
Domnul Presedinte in

cd aici este directorul Directiei de Sdnitate

ne: ,,Eu inteleg cd este liberal, dumneavoastrd sunteli

fili exprime realitatea gedinlei.
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Domnul lon Stefan propune sd i se dea cuv6ntul.
Domnul Presedinte transmite: ,,Dar interesele acestui jude! sunt altele."
Domnul lon Stefan intreabS: ,,Pdi, Direclia de Sdndtate Publicd nu are nicio

legdturd cu senetatea?"
Domnul Presedinte afirmd: ,,Deci, Ministerul... ministrul Senatatii are oarecare

legdturi cu sendtatea."
Domnul lon Stefan intervine: ,,Da!i-ne documentul. Nu aveli acest document.,,
Domnul Presedinte spune: bun. Supune la vot.
Doamna Boqdan Tania-luliana, adres6ndu-se domnului pregedinte, transmite

cd nu 9i il roag6 sd ii asculte pdnd la capdt.
Domnul Presedinte ii precizeazd cd a rugat si se ia cuvAntul.
Doamna Boqdan Tania-luliana este de acord.
Domnul Presedinte informeazd cA a agteptat sd se epuizeze ludrile de cuv6nt.
Doamna Boqdan Tania-luliana transmite: gi iatd cd nu s-au epuizat. Deci, mai

vrea sd mai aibd o interventie. Afirmd: <Deci, domnule Pregedinte, a face afirmatii de
genul: ,,cd nu ne intereseazd Spitalul" este gregit 9i nu a fdcut nimeni aceastd
afi rmalie. Singura problemd... >

Domnul Presedinte comunicS: ,,Deci, pentru cd dumneavoastre nu ati mai fost...
vicepregedinte..."

@ intervine: ,,Auzi!i, hai ldsati-o pe asta."
Domnul Presedinte continud: ,,Din simpatia excesivd a domnului pregedinte al

PNL-ului, s-a pierdut un milion de euro pentru drumul judelean de la Zdtun. Deci, din
punctul meu de vedere, este foarte clar ce se int6mpld aici."

Doamna Boqdan Tania-luliana, adres6ndu-se domnului pregedinte, spune:
,,Dacd nu era PNL-ul, Spitalul Judelean era intr-o mare incurcdturd aCum vreo doi ani
gi gtili bine lucrul acesta. Deci nu de spital este vorba 9i nu incercali sd faceti
diversiune."

Domnul Presedinte susline: ,,De dumneavoastrd este vorba. De dumneavoastrd
este vorba."

Doamna Boqdan Tania-luliana afirmd: ,,Vi rog frumos, md simt foarte bine cd
nu mai sunt vicepregedinta dumneavoastrd. Este foa rte pldcut chiar. ceea ce vreau
15 spun este cd este in joc buna funclionare a unei institulii publice - este vorba de
Direclia de Sdndtate Publica - iar dumneavoastrd povestili aicicu totul altceva. Da?,,

. Domnul Presedinte spune: ,,A9 vrea sd vada gdralenii cum, pentru ambitiire
dumneavoastrd liberale, votati contra."

Doamna Boqdan Tania-luliana ii transmite ci
il roagd sd nu vorbeascd odatd cu dumneaei.

mai bine construiegte... Totodatd,

. Domnul Presedinte spune: ,,A9 vrea sd vad5 girdlenii cum, pentru ambitiire
dumneavoastri liberale, votali contra.,,

fili exprimi realitatea gedin1ei.
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Doamna Gaiu Maqdalena ii transmite domnului Pregedinte cd face campanie
electorald.

Domnul Presedinte spune: ,,Deci, a9 vrea sd vadd geldlenii cum, pentru
ambi!iile dumneavoastrd electorale, votali contra."

Domnul lon Stefan intervine: ,,Minlili, domnule Pregedinte."
Doamna Gaiu Maodalena ii comunici domnului Pregedinte sd nu facd

campanie electorali in gedinld.
Domnul Presedinte spune: ,,Deci, a9 vrea sA vade gdldlenii cum, pentru

ambi!iile dumneavoastrd electorale, votali contra."
Domnul lon Stefan intervine: ,,Min!i!i, domnule Pregedinte. Minlili, domnule

Pregedinte. Minlili Si este rugine."
Doamna Boodan Tania-luliana spune: ,,Domnule Pregedinte, v-a!i tulburat. Ce

s-a int6mplat cu dumneavoastrd? V-a!i enervat foarte tare. Vd rog sd vd calmali 9i sd
incercali sd ascultali cuvdntul fiecdrui consilier judelean care are dreptul sd
vorbeascd."

Domnul Pre$edinte afirm6 cd i-a dat, la timp, cuvAntul.
Doamna Boqdan Tania-luliana transmite ca, iate, vorbegte.
Domnul Pregedinte comunicd cd este drept cd d6nsa s-a obignuit sd vorbeascd

in calitate de vicepregedinte, dar acum vorbeste in calitate de consilier, deci o datd'
Spune cd po(ia dubld dAnsei i-a dat-o in mod exceplional, dar nu pentru abuzuri.

Doamna Boqdan Tania-luliana intervine: ,,Deci, va trebui sd md ascultali, da?
Deci, dumneavoastrd nu ne puteti acuza cd nu ne ingrijim de Spitalul Judelului. Eu

v-am invitat..."
Domnul Presedinte spune: ,,Ba pot. Vd ingrijili, in primul r6nd, de postul

dumneavoastrd de vicepregedinte, cd de aceea s-a distrus un milion de euro, bani

gratis, pentru drumul judelean p6n6 la Zdtun, care nu au fost votali. Orice gdldlean..."
Domnul lon Stefan intervine: ,,Eu vd dau un exemplu care pentru... s-au pierdut

53 de milioane de euro, pentru faptul c6 dumneavoastrd nu v-a!i fdcut datoria. Nu..."

Doamna Boodan Tania-luliana afirmd: ,,Pentru cd vd purtali aqa... Pentru cd va
purtali aga... stimali colegi. .."

bomnul Presedinte spune: ,,...domnul $tefan, eu gtiu cd dumneavoastrd v-a!i

fdcut studiile la seral, dar degelelul nu-l impingeli la mine."

Domnul lon gtefan afirmd: ,,...53 de milioane de euro ali pierdut datoritd faptului

cd dumneavoastrd nu ali fost capabil..."
Domnul pregedintb spune: ,,gtiu cd dumneavoastre a1; fost foarte capabil la

seral."
Doamna Boodan Tania-luliana informeazd cd pentru comportamentul acesta,

nu-i gedinld, acesta nu-i presedinte de consiliulddngii se retrag din gedinld.
judelului. Spune: ,,Vd rog, g
interziceli sd avem i

abuziv, domnule Pregedinte.

pul liberal se retrage din gedinld pentru faptul cd ne

i publice pe subiecte foarte importante. Vd purtali

afirmd: ,,Dar ati avut intervenlii 9i numai dumneavoastrd

ne cd este directorul aici...

fili exprimi realitatea gedintei.
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Doamna Sandu Viorica intreabd de ce nu a venit la comisii doamna
directoare?... La Comisia nr. 1 n-a venit... ii pare rau, la d6n9ii n-a venit gi nici la 6
n-a fost deci, dacd vine numai unde doregte dumneaei... in continuare, spune ce
intelege ce existd spatiu excedent de |a...

Au pirisit sala urmitorii consilieri judeteni: Bogdan Tania luliana, Ursu
Nicugor, Gaiu Magdalena, Stingi George Citilin, Cristovici Viorel, Grosu
Constantin, lon $tefan gi Butunoi Adrian - Liviu.

^ Domnul Presedinte anuntd ce este in continuare cvorum de gedinla. Transmite:
,,lncd o datd, domnilor, ceea ce vd spun eu este extrem de important. Acest Spital nu
poate obline acreditarea, dacd nu se extinde. Sigur cd doamna director de Direclie
vrea sd rdm6nd in imensa sald de marmurd 9i in biroul acela de director; eu o
inleleg, este foarte greu sd pleci din condi,tii de lux, dar ce este important: gelelenii se
aibe un Spital care functioneazd." In continuare, afirmd ci ddnsul vrea sd se voteze
pentru cd acest vot rdm6ne pentru memoria gdldtenilor 9i este vorba, incd o datd,
despre Spitalul Judelean. Spune: ,,G6ndi!i-vd bine, este un lucru important, nu putem
sd cdpdtdm acreditarea dacd nu avem acest spaliu. incd ceva, gi acest spatiu este
mic..."

Domnul Potec Nicolae-Petrisor, adresSndu-se domnului pregedinte, ca pdrere
personalS, invitd si se agtepte extraordinara gi sd...

Domnul Presedinte informeazi ci o sd se agtepte extraordinara. Susline: ,,in tot
cazul, pe mine md doare sufletul cd eu, pentru spitalul acesta... cu totii ne-am zbdtut
9i ne zbatem; gi doud lucruri sunt importante in judelul acesta: spitalul Judelean 9i
drumurile judetene."

Domnul Potec Nicolae-Petrisor afirmi:,,Domnule pregedinte, dumneavoastrd
ali fost in alianld cu dAngii..."

Dg_ruU_EICEd.lnlg ii rdspunde cd nu e vorba de alianld, e vorba de Spital.
Domnul Potec Nicolae-Petrisor ii spune cd da, da, da. De acord.

. Pomnul Presedinte intervine: ,,incd o datd, putem sd ne injurim politic c6t vrem,
dar cAnd e vorba de Spital, dali-o naibii de treabd, mdi.,,

Domnul Potec Nicolae-Petrisor ii spune c6 are dreptate.
Domnul Presedinte susline ce e vorba de Spital.
Domnul Potec Nicolae-Petrisor afirmd c6 pdrerea dansului este sd o mai lase

pentru urmetoarea gedin!5...
Domnul Presedinte transmite cd nu, deci, nu, e semnat de ministru...
Domnul Potec Nicorae-Petrisor spune, in continuare, cd nu moare nimeni,

domnule, o sdptdm6nd sau zece zile - pdrerea d6nsului.
.. Domnul Presedinte afirmd cd, in fine, d6nsur a linut ca sd se vadd, incd o datd,cd interesele fundamentale ale acestui jude! sunt puse pe butuci de faptul cd

directoarea liberald a Direcliei sanitare nu vrea sd plece de la cabinetul ei de lux, c6
aici este fondul problemei... [n continuare, precize,azd cd aici este problema. Dacd
este patrimoniald sau nu.

_ Domnul Potec Nicolae-petripr spune cd este convins cd la gedinla viitoare nu
o sd se mai enerveze niciunul 9i o si fie lucrurile mult mai clare.

fili exprimi realitatea Sediniei.-
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Doamna Sandu Viorica ii rdspunde domnului consilier ce nu este vorba de
enervat. Spune cd da, au vorbit gi intreabd: Cum? N-au vorbit?

Domnul Presedinte, concluzioneazd, incd o datd, pentru d6nsul, problema

Spitalului Judetean este o problemi vitalS, cd dacd apa caldd este o problem5
importantd, Spitalul Judelean este o problemd vitald.

Domnul Tuicu Emil ar vrea sd fie luatd in considerare 9i propunerea domnului
coleg. $i, roagd frumos, se se amane...

Domnul Presedinte intervine: ,,S-o amAndm, da?"
Domnul Tuicu Emil continue: ,,Pe motivalia: pdnd vine avizul - ca sd indeplinim

9i doleanla colegilor nogtri. $i atunci nu o sd mai fie niciun fel de problemd, pentru cd
fiind hotdrdre care privegte patrimoniul Consiliului Judelului..."

Domnul Pre$edinte transmite cd punctul de vedere al ministrului este clar.
Domnul Tuicu Emil susline ci privegte patrimoniul, se mereqte patrimoniul.'.
Domnul Sandu Miticd spune cd este o solicitare la ministru. Ministrul poate sd

spund nu.
Domnul Tuicu Emil afirmd: ,,Deci, aveli incredere in ce vd spun, am rdspuns de

acest patrimoniu timp de patru ani de zile. Domnul Cristea a venit dupd mine. $i eu
vd spun cd trebuie doue treimi."

Domnul Presedinte invitd sd fie vdzut, p6nd la urmdtoarea gedinld, dacd este
vorba despre o problemd patrimonialS care cere...

Doamna Hapeci Daniela-Simona, adres6ndu-se domnului Pregedinte, ar dori sd
vind cu... sd intdreascd ceea ce a inleles cd invocd 9i domnul Secretar cd ar fi o
problemd legatd de patrimoniu. Susline: ,,La fel am p5!it 9i cu terenul pe care l-am

luat din Administralia lnspectoratului de Polilie Frontieri lagi pentru obiectivul
elicopterului SMURD."

Domnul Presedinte sPune cd da.
Doamna Hapeci Daniela-Simona concluzioneazd ci se vorbegte de patrimoniu.

Domnul Presedinte transmite: ,,Deci, e patrimoniu. Bun. Dacd e patrimoniu,

atunci o am6ndm."
Doamna Hapeci Daniela-Simona afirmd: ,,Ca sd nu ne mai gAndim daci e: da

sau nu."
Domnul Pregedinte transmite: ,,... Domnule, cum s6 spun? A-!i face ambilia ca

se remai intr-un birou de lux..." in continuare, intreabd ce fac?... Concluzionand,

d6nsul crede cd e bine sd fie am6nati. Spune cd poate o sd inleleagd 9i colegii cd

este vorba, de fapt, de interesul major al judelului. Deci, deocamdate, o sd fie retrasd

de pe ordinea de zi de astdzi.
Supune la vot retragerea de pe ordinea de zi.

Se aorobd in unanimitate, cu 19 voturi ,,pentru".' Se trcy'ela punctul 12 din ordinea de zi:
Validarea d*emnCrii n/minale a unui membru al Autoritdlii T*itoriale de

Odtne Publlcd Galati
lnifiator: Dorin Butunoiu

observalii cu privire la proiectul deintreabd dacd sunt
a de fundamentare.

file exprima realitatea gedinlei.

?''\2
rb

GALY

hotdr6re sa

SECRETARUL JUDETULUI,



$edin(a din 30 iulie 2015
Pag. nr.23

. Qomnul Butunoiu Dorin se adreseazd domnului pregedinte, dacd ii permite sd
ia cuvAntul.

_pS.t!!g! ftesCdjn]lg dd cuvAntul domnului consitier judetean.
Dgmnul Butunoiu Dorin precizeazd cd, in calitate de iniiiator al acestui proiect 9i

qlesgfilte al..Autoritdlii reritoriate de ordine pubticd, a inletes cd au fost nigtL
disculii in gedinlele de comisii gi, in aceastd calitate, a dat un telefon, l-a rugat pe
conducitorul, liderul acestei institulii - lsU Galali - s6 vind, sd se prezinte, pen-tru cd
nu a putut sd participe la gedinlele de comisii, gi-a venit, 9i-a ldsat toatd activitatea,
unii colegii probabil ce au vrut doar sd-l vadd 9i sd igi dea iu pdrerea, dumnealui gi-a
lesat toate treburile ce le avea la birou 9i a... $i, in continuare, informeazd cd domnul
colonel Burlacu este aici in sald gi ii mullumegte pe aceastd cale cd a venit sd
participe...

Pe_OIlul Presedinte susline cd este o aplicare a unei prevederi legale.
Domnul Zaharia Euqen invitd sd fie supusd la vot.
Domnul Presedinte, concluziondnd, afirmi c6 votul trebuie sd fie direct ci este

aplicarea unei hotir6ri legale.
Domnul Butunoiu Dorin este de acord.
Domnul Presedinte supune la vot.
Se aprobd in unanimitate, cu 1g voturi ,,pentru,,.
Domnul Presedinte adreseazi domnului colonel felicitdri.

Se trecs la punc{rl 13 din ordinea de zl:
_ Rapoatlr.,lnformlri,lntrcbill,intl@erfldlverse
Dornnul Presedinte intreabd dacd sunt observaiii cu pririre la informdrile sau

rapoartele prezentate.
S-a luat act de ingtiintarea domnurui corner Hamza - Vicepregedintere

Consiliului Judelului Gatali nr. 5006/29.06.2015.

. s-a luat act de Raportur deprasare extemd, inregistrat sub nr. 2213t7.07.2o1s,
al doamnei Florina Zaharia - consilier Cabinet pregedinte.

s-a luat act de lnformarea serviciului de management al resurselor umane,sdnitate 9i securitate in muncd gi asigurarea calitalii nr. s708t27.07.201s pnvind
componenla nominald a Consiliilor de ad_ministralie din cadrul instituliilor Ue [uttura
aflate in subordinea Consiliului Judelului Galali.

S-a luat act de Nota de colaborare a Direcliei economie 9i finan{e nr.
5708128-07.2015 referitoare ra punctur 4 9i punctur 5 din Nota nr. sroatzl ..oi.zolsprivind organizarea rezolvdrii problemeloi ridicate in gedinla ordinara a ion"itirtri
Judelului Galali din 26 iunie 2015.

s-a luat act de rnformarea Serviciurui ricitalii, monitorizarea serviciirorcomunitare de utiritate pubrici gi Urp privind stadiur proiectutur ,,Sisiem oeManagement lntegrat al Deqeurilor fn iudetul Galati,,.
s-a luat act de Nota de cora6oraie a Direcliei Arhitect gef - AutoritateaJudeleand de Transport public nr. i7ogt27.O7.2O1S. '

S-a luat act de llfol1r.lg3 Direcliei de Dezvoltare Regionald nr.57.08130.o.7.2015 privind proiectur "siguranla prin Achizifia de Vehicure"Eficiente inintervenliile pentru situalii dg - SAVE".

exprimA realitatea Sedintei.
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S-a luat act de Raportul de activitrate al Direcliei Judelene de Evidenld a

Persoanelor Galali pentru luna iunie 201 5.

Domnul preiedinte intreabd dac6 sunt observatii. in continuare, afirmd cd

ordinea de zi a fost mai mult decAt epuizatd; a fost chiar epuizantd'

Prezentul proces-verbal, fSrd gtersdturi sau adiugiri, conline 24 (doudzecigi

patru) pagini gi a fost prezentat in gedinla ordinard a consiliului Judelului Galali din

data de 27 august 2015.

SECRETARUL JUDETULUI

Paul Puscas
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fili exprimi realitatea gedinlei.
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