
RO MAII IA

PROCES _ VERBAL
al gedintei extraordinare a Consiliului Judetului Galati

din 9 martie 20'15

Sedinta extraordinare a Consiliului Judetului Galati a fost convocata prin
Dispozitia Pregedintelui Consiliului Judelului Galali N.254 din 7 martie qi a fost
publicate in ziarul ,,Monitorul de Galati" din 7 - I martie 2015 (edifia onJine), respectiv
I martie 2015 9i arisatd la sediu, avand urmatorul proiect al ordinii de zi:

1. Alocarea unor sume necesare continuarii proiectului ,,Case deschise pentru
betranii str5zii" pentru sustinerea serviciilor socio - medicale din cadrul
Adepostului temporar pentru betranii strezii;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
2 Alocarea sumei de 115.000 lei din bugetul local al Consiliului Jude(ului Galati

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

lnitiator: NicolaeDobroviciBacalbaga
3. Modificarea Hoterarii Consiliului Judelului Galati nr. 58 din 29 aprilie 2014

privind aprobarea soliciterii adresate Guvernului Romaniei de trecere a unui
imobil (teren) din domeniul public al statului Si din administrarea Ministerului
Afacerilor lnterne - lnspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera lasi in
domeniul public al judetului Galati 9i in administrarea Consiliului Judelului
Galati, cu modificArile gi completerile ulterioare;

lnitiator: NicolaeDobroviciBacalbaga
4. Rapoarte, informeri, intrebSri, interpelari, diverse;

. Analiza Raportului de Follow-up al Camerei de Conturi Galali.

Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Costel Fotea - administrator
public al Consiliului Judetului Galati; Carmen Chirnoagd - director executiv adjunct,
Direc(ia economie gi finan,te; Laura Anghelutd - director executiv, Direc(ia de
dezvoltare regionala; Cristina Lupagcu - auditor, Biroul audit public intern; lonel Coca
- gef serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, sdndtate $i securitate in
munce gi asigurarea calitilii; N/erioara Dumitrescu - arhitect gel Directia Arhitect Sef;
Miticd Budescu - gef serviciu, Serviciul contencios gi probleme juridice; Daniela
Tecutd - consilier superior, Compartimentul cancelarie.

Au participat ca invitali: Dorin Otrocol - prefectul judelului Gala(i; Aurelia Alecu -
director executiv, Fundatia de Sprijin a Varstnicilor; Mariana Robea - director
executiv, Fundatia Familia.

De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmdtoarele institutii de
presd: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA l\ilEDlA S R.L. Galati; ziarul
,,lMPARTlAL"; ziarul ,,IVIONlTORUL DE GALATI"; TV Galali.

Domnul Presedinte de cuvantul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedinti

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

sunt prezenti 29 consilieri judelenifunclie + Pregedintele Consiljulgi lui Galati
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mi realitatea $edinlei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Puscag
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in funclie + Pregedintele Consiliului Judetului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite condiliile regulamentare pentru desfdgurarea acesteia.

Au lipsit urm6torii consilieri iudeteni: Dima cheorghe, Munteanu Gabriela,
Neicu Dan - Cristian, Pintilie Carmen gi Ursu Nicugor.

Domnul Presedinte informeaze ca potrivit art 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare 9i Functionare al Consiliului Judelului Galati, a fost prezentat la mapa
procesul-verbal al gedin,tei ordinare a Consiliului Judetului Galati din 27 februarie
2015.

in continuare, intreabe dacS sunt observatii in legdture cu procesul-verbal.
Domnul Tuicu Emil spune cA are o observatie
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judelean.
Domnul Tuicu Emil, adresandu-se domnului Pregedinte, aflrma cd existe o

gre$eala in acel proces-verbal $i anume faptul cd se specificd, Ia inceput, ce dansul
nu a fost prezent la gedinld de la inceput gi in momenlul electuirii prezentei nu era in
sale Spune ce e$e gresit - era in sale, a rdspuns prezent la apelul domnului
Secretar - c5 ar fi venit dupe aceea la gedinla gi roagd sA se modifice in procesul-
verbal.

Domnul Secretar precizeaza cA s-a retinut gi se rectilicA

Pg.tr.Eclele$cdflle anunle ce s-a relinut, se rectifice. Se mai intample.
ln mntinuare, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobe cu 29 voturi ,,pentu", 0 voturi ,,impotive" 9i o ,,ablinere" (Tuicu

Emil).
Domnul Presedinte intreabS daca sunt observatii cu privire la ordinea de zi a$a

cum a fost transmise la mape gi publicata in presd
Nefiind observatii, supune la vot ordinea de zi:

1 Alocarea unor sume necesare continudrii proiectului ,,CasA deschise pentru
betranii str5zii" pentru sustinerea serviciilor socio - medicale din cadrul
AdApostului temporar pentru batrenii strdzii;

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

pe anul 20'15, in vederea continuarii proiectului ,,Centru social comunitar
pentru mama gi copilul abuzat";

lnitiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
3. lvlodificarea Hotdrerii Consiliului Judetului Galati nr 58 din 29 aprilie 2014

privind aprobarea soliciterii adresate Guvernului Romaniei de trecere a unui
imobil (teren) din domeniul public al statului gi din administrarea Ministerului
Afacerilor lnterne - lnspectoratul Teritorial al Politiei de FrontierA lagi in
domeniul public al judetului Galati qi in administrarea Consiliului Judetului
Galati, cu modificerile 9i completerile ulterioare;

lnitiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
4. Rapoarte, i

. Analiza
5ri, intrebdri, interpeldri, diverse;

portului de Follow-up al Camerei de Conturi Galati
Se aprobd in imitate, cu 30 voturi ,,pentru"-

md realitatea gedintea.

SEcRETARUL JUDETULUT,

Nicolae Paul Pulcas
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Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Alocarea unor sume neoesare continudii proiectului ,,Casd deschisd, pentru

betanii strdzii" pentru suslinerca serviciilor socio - medicale din cadrul
Adepostului temporar pentru bdtanii sttdzii

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa
Domnul Presedinte mentioneaza ca, intre timp, s-a gasit urma rapoartelor de

activitate gi domnul Vicepre$edinte Vicleanu a fost intr-o inspeclie la cele doue
O N G.-uri.

in continuare, intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de hoterare
sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentat5
Se aprobd cu 29 voturi ,,penlru", O voturi ,,impotrivd" 9i o ,,abtinere"

(Hapeci Daniela - Simona).
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:

Atocarea sumei de 11s.UN lei din bugetul local al C.onsiliului Judetutui Galali
pe anul 2015, in vderea continuerii proiectului 

"Centru 
social comunitar

pentru mama Si copilul abuzat"
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte intreabe daca sunt observatii cu privire la proiectul de
hot616re sau la documentatia de fundamentare.

Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentat5
Se aprobd cu 29 voturi ,,penlru", 0 voturi ,,impotrivd" gi o,,ablinere"

(Hapeci Daniela - Simona).
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:

Modificarea Hotdrdii Consiliului Judetului Galati nr. 5E din 29 aprilie 2014
pivind aprobarea solicitdii adresate Guvernului Romeniei de trccerc a unui
imobil (taren) din domeniul public al statului gi din adminislrarea Ministerului

Afacedlor lnteme - tnspectoratut Teribrial al Poliliei de Frontiere bgi in
domeniul public al jude.tului Galali 9i in administrarca Consiliului Judetului

Galali, cu modificdile 5i completirile ufterioarc
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Domnul Presedinte Vecizeazd ci s-a cerut de cdtre cei de la lnspectoratul
Teritorial o formulare pe care, inilial, nu au considerat-o necesard; acum revin, ne
conformdm

in continuare, intreaba daci sunt observatii cu privire la proiectul de hoterare
sau la documentatia de fundamentare

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

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Rapoade, informdd, intrcbdn, interpeldi, diverce

. Analiza Raportului de Follow-up al Camerei de Conturi Galali.
Domnul Presedinte intreabd daca sunt observatii cu privire la informArile sau

rapoarlele prezentate la mapd

I inscrls rimi realitatea Sedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Puscaa
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S-a luat act de Raportul de follow-up al Camerei de Conturi a Judetului Galati,
inregistrat sub ff.729112 01.2015, privind modul de ducere la indeplinire a mdsurilor
dispuse prin Decizia nr 6012a.O7.2014 la Unitatea Administrativ Teritoriala judet
Galali, transmis prin adresa Camerei de Conturi a Judetului Galati nr
1 295 I 20't 4t 1 6.O1.20 1 5.

S-a luat act de lnformarea Biroului Audit Public lntern nr 1936i303.2015 cu
privire la modul de implementare al m5surilor stabilite prin Decizia N. 60128.07.2014
emis5 de cetre Camera de Conturi a Judelului Galati.

S-a luat act de lnformarea N. 194413.03.2015 a doamnelor Chirnoaga Carmen
9i Lupagcu Cristina cu privire la Raportul de follow-up N.729112.01.2O15 a Camerei
de Conturi a judetului Galati.

S-a luat act de Nota Serviciului Drumuri Si Poduri nr. 1956/09.03 2015.
Domnul Presedinte comunica faptul cA la acest punct al ordinii de zi, in mod

distinct,-se analizeazd Raportul de Follow-up al Camerei de Conturi a judefului
Galati ln continuare, o roagd pe doamna director executiv adjunct Chirnoagd
Carmen sd facd o prezentare.

Doamna Chirnoaod Carmen prezintd

<<lnformare cu privire la modulde ducere la indeplinire a mdsurilor dispuse pin
Decizia nr 60 din 28 iulie 2014|a U.A.T. judelulcala{i stabilite prin Raporlul de

follow-up
in perioada 05 mai - 27 iunie 2014 s-a desfisurat misiunea de audit financiar cu

tema "Auditul financiar asupra conturilor anuaie de executie bugetara pe anul 2014"
la U.A.T.J Galati.

Urmare constatArilor auditului consemnate in procesul verbal de constatare nr.
1295, conducerea Camerei de Conturi a emis Decizia nr.60 din 28 iulie 2014 cu un
numar de 8 mdsuri, termenul cel mai indepertat de ducere la indeplinire a masurilor
fiind 31 decembrie 2014.

impotriva masurilor entitatea a formulat Contestatia, iar prin incheierea nr. 222
Comisia de solu(ionare a contestatiilor constituitd in c€drul Curtii de Conturi a
Romaniei a dispus respingerea contestaliei. lmpotriva Incheierii a fost formulate
cererea de chemare in judecatd la Tribunalul Galati-Sectia Contencios Administrativ.

Deci, cu privire la mesurile parlial implementate:
MASURA nr. 1 - lnregistrarea in conturile de cheltuieli a studiilor cle

fezabilitate/prefezabilitate gi a studiilor intocmite de entitate pentru obiectivele de
investi,tii care nu sunt realizate, precum gi nerespectarea prevederilor legale privind
achizitiile publice

Entitatea a dus partial la indeplinire mesura nr. 1 dispusa prin Decizia nr. 60 ca
urmare a identificdrii unui numdr suplimentar de 11 studii de prefezabilitate gi
fezabilitate/proiecte tehnice in valoare de 638.900,95 de lei, fatd de cele I sludii
identificate de auditul public extern in sume de 530914,83 de lei, corectandu-se
inregistrarile contabile, dar entitatea nu a probat dacd acestea au fost supuse
analizei Consiliuluijudelului pentru a se decide prin hotdrare cu privire la necesitatea
implementarii\u prioritate a acestora, comparativ cu alte obiective de investitii

realitatea gedintei.
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SECRETARUL JUDETULUI,



9edinta din 9 martie 2015
Pag, nr. 5

Un alt punct la aceastS masura: se face referire la cele 6 contracte care au ca
obiect,,Servicii de proiectare pentru covoare bituminoase" care nu au fost respectate
procedura de achizitie a fost efectuata o misiune de audit care s-a finalizat cu un
raport in care s-au constatat cd au fost atribuite contractele de achizitie, avand ca
obiecl achizitionarea de servicii de proiectare, fere garantarea tratamentului egal gi

nediscriminatoriu al operatorilor economici.
Raportul de audit a fost transmis de conducerea Consiliului la D.N.A -

Serviciul Teritorial Galati conform adresei nr.6794.
O aftA mAsurd se referd la faptul cA U.A.T.J. Galali nu a calculat, nu a

inregistrat gi nu a incasat creanlele cuvenite bugetului propriu al judelului Gala,ti gi

anume:
- este vorba de veniturile obtinute din inchirierea sau utilizarea de cStre

persoane fizice sau juridice a amprizei gi a zonei de siguranta a drumurilor publice
judetene;

- o afte categorie de venituri se refed Ia cota-parte din 50% din veniturile
incasate cu titlu de chirie de cefe un numir de I titulari ai drepturilor de administrare
a spatiilor Si terenurilor aflate in proprietatea U A.T J. in valoare de 25.791 de lei.

Entitatea a dus pa(ial la indeplinire m5sura nr 2 prin dispunerea efectuerii de
controale de cetre biroul de audit intern in judet, a unor misiuni de audit ad-hoc
avand ca obiect verificarea respectarii prevederilor art. 295 alin. 5-6 din Legea
57112003.

in mntinuare, se vor verifrca in cadrul misiunilor de audit, care au ca termen de
finalizare 30 apnlie 2015, modul in care s-au calculat, inregistrat qi incasat creantele
cuvenite bugetului propriu provenite din inchirierea gi utilizarea amprizei Qi a zonei de
siguranti a drumurilor judetene.

MASIJM nr. 3 - Ptata contribuliei financiarc anuale la Fondul pentru
dezvoltare regionald

ln anul 2012 nu a fost aprobatd prin hotdrarea Consiliului Judetului valoarea
contribuliei fnanciare anuale a Judelului Galafi la Fondul pentru dezvoltarea
regionale, din care se finanleaze adivitatea A.D.R. Braila 9i a efectuat pleli in suma
de 450.000 de lei.

Aceasta a fost supuse aproberii Consiliului Judelului vizavi de oportunitatea
pleli 9i a fost aprobatd prin H.C.J. n.15412014.

Totodatd, au fost emise doue dispozitii de imputare domnului Lucean l\ilihalcea
gi Agache lvlaria, dispozitii care au fost ulterior revocate.

Camera de Conturi, in urma Raportului de follow-up, a propus ca mdsurd de .

ca entitatea a dus la indeplinire pa(ial aceastd mdsurd in sensul cd, conducerea nu
a dispus masuri pentru analiza ferd a se face o analize corespunzdtoare impreuna cu
autoritatea deliberative a continutului documentelor gi a raportului de specialitate 9i
expunerea de motive, precum gi raportul intocmit de comisia desemnate prin
Dispozi\ia ff. 424.

Propunerile la aceste fac referire la:
- Anularea revoc5rii Dispozitiei 521 motivat de existenta unui conflict de interese;
- Reluarea procedurii de emi a dispozitiilor de imputare Si

itatea Sedin!ei.

SECRETARUL JUDETULUI,

Paul Pulcag
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- Actiunea in instantS impotriva A.D.R.-ului pentru recuperarea prejudiciului.
MASUPA nr. 5 - Plata amenzilor civile gi amenzilor contraventionale aplicatd

de A.N.R.M.A.P.
Cu nota contabild a fost inregistrate corect in contul 473 ,,Decontdri din

operatiuni in curs de clarificare" contravaloarea amenzilor civile in valoare de
1 .1 14.950 de lei stabilite de instantele de judecatd pentru nepunerea in executare a
Sentinlei civile nr. 9676/2008, care face referire la vanzarea apartamentelor, gi
respectiv in sumS de 35.000 de lei care reprezintA sanctiunea contraventionald a
A.N.R.M.A.P-ului.

Punctul de vedere al Serviciul Contencios 9i Probleme Juridice este faptul c5:
Amenda civilS este rezultatul actiunilor in instante depuse de potentialii

cumpdrdtori ai apartamentelor in cauzA, prin reprezentantul acestora, domnul avocat
Savin Constantin.

Consiliul Judefului Galati a fScut toate diligentele legale pentru respingerea
actiunilor formulate de reclamanti, in condiliile in care aceste vanzdri nu se puteau
tace imediat, instantele neindicand preluri certe, iar preturile invocate de c5tre
reclamanti fiind derizorii Si neavand suport legal.

Amenzile au fost pldtite in urma pronuntdrii de cetre instantele investite, a unor
hotdrari judec5toregti irevocabile qi executorii.

Consiliul Judelului trebuie sd analizeze gi sa stabileascd dacd sanctiunea
contraveniionale este prejudiciu gi trebuie recuperat de la persoanele respunzdtoare
sau nu intruneste elementele conslitutive ale prejudiciului.

Un prejudiciu este cert atunci cend existenla lui este sigure, neindoielnicd gi,
totodatS, poate fi stabilitd intinderea sa in prezent

lvlenlionem cd aceastd mdsurd a fost contestate in instan!5.
Referitor la amenda conlraventionalS aplic€ta de A.N.R.M.A.P. in sume de

35.000 de lei a fost imputatd unui numer de 2 salariati.
Prin Hotdrarea Civi|d N. 123912014 se respinge apelul formulat de apelantul

Judelul Galati in contradictoriu cu A.N.R.M.A.P.-ul.
lar impotriva dispozitiilor de imputare s-au formulat cereri de chemare in

judecata. Procesele fiind incd pe rol.
MASURA nr. 6 - Alocalii din Fondul de rezervA bugetard la dispozilia

Con siliul u i J udelu lui Galali
Concluzia care se desprinde din Raportul de follow-up este ca masura

dispuse prin Decizia nr.60 a fost pa(ial dusd la indeplinire ca urmare a nefinalizerii
actiunilor de verificare a modului de ulilizare a sumelor alocate din fondul de rezerve
bugetari, iar aceasta nu se va realiza in anul 2015, a$a cum rezultd din Planul de
audit unde sunt prevdzute misiuni care vizeazd verificarea anului 2014, nu $i
perioadele anterioarc 2012-2013.

misiuni de audit cu aceasta temd.
in cont\uare se vor inainta catre structurile de specialitate adrese cdtre

U.A.T.-uri $i tra\miterea acestor date 9i informafii necesare in vederea intocmirii de
situatii financiare $i reale

m5 realitatea gedinlei.

INTE, SEC UI,

TotodatS, in planul de audit ulterior modificat au fost previzute o serie de

kEi'"9
Nicolae ici-Baca
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MASUM nr. I - Concesiunile de terenuri in Pddurea Gerboavele
Dosarele de concesiuni terenuri din Pddurea Gdrboavele au fost

reconstituite, acestea cuprinzand toate documentele referitoare la aceasta
operatiune existente in arhiva entitatii

ln vederea supunerii analizei Consiliului Judetului gi a factorilor de decizie a
oportunitdtii 9i legalitdtii menlinerii in vigoare a contractelor, precum gi a administrerii
in conditii stabilite prin contract a imobilelor concesionate in Pedurea Garboavele a
fost incheiat contractul de consultantd Si asistenti juridica nr. 5056 din 2014 cu
Societatea Civila de avocati Dumitriu, avend ca obiecl consultanla juridica privind
legalitatea acorderii concesiunilor de terenun.

Opinia cu privire la aceaste analize a legalitetii contractelor avand ca obiect
exploatarile situale in Pedurea Garboavele, a fost transmise conducerii unitilii sub
nr 5701 din 25 iunie 2014

Societatea Civile de avocali a constatat faptul ce respectivele contracte
analizate au fost incheiate cu incdlcarea dispozitiilor imperative ale Legii 219 ii a
Normelor de aplicare gi prin fraudarea acestora deoarece din cuprinsul actelor puse
la dispozitie se consta6 ce nu a fost respectatd nici o etape dintre cele prevdzute de
lege.

Punctul B reliefat in Raporlul de follow-up sunt: MAsurile care au fost duse la
indeplinire

Este vorba de:
- Mesuru nr 4 - Efectuarea pldlii nelegale la un nivel mai mare decat cel

stabilit potrivit legii, vizavi de sprijinului financiar acordat cultelor religioase.
Aceaste mesura a intrat pe cale administrative sub incidenla prevederilor

Ordonantei de urgent6 68 privind modificarea gi completarea unor acte normative.
ln consecinle mdsura nr. 8 a fost dusS la indeplinire.

- Mesura nr. 7 - Drepturile salariale
A fost indeplinitd tot pe cale administrativa sub incidenta prevederilor Legii

124 pnvind unele mdsuri referitoare la venituri de naturd salariale.
- Mdsura nr. I pct. i lit. a - Drepturi salariale
Aceasta mesure, de asemenea, a fost 'indeplinite prin Hoterarea 7656 prin

care Curtea de Apel Galati admite recursul formulat de U.A.T.J. Galati impotriva
Cu4ii de Conturi privind anularea masurii dispuse prin Decizia N 4212013

- MAsurc I pct. i lit. c - Plala unor servicii de consultanF gi asistenla juridice
fere aprobarea Consiliului.

L4dsuri indeplinitd prin anularea de cetre instanta de judecate a mesurii dispuse
de Curtea de Contud in Decizia 4212013.

- Mdsura 8 pct. i lit. I - Drcpturi salariale
indeplinitd prin sentinta civila 1341 prin care Tribunalul Galati a dispus anularea

deciziilor Camerei de Conturi a Judetului Galati.

intruc6t Consiliul Judeluluitsalali urmdregte modul de ducere la indeplinire a
masurilor dispuse pnn Decizia y'r.60 a Camerei de Conturi a judetului Galati, Camera
de Conturi a judelului Gallti solicite informatii cu privire la mdsurile luate de

mi realitatea gedinlei.
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autoritatea deliberativA pentru inleturarea abaterilor constatale in Raportul de follow-
up nr. 729 din 12 ianuatie 2015.))

Domnul Presedinle mullumegte doamnei director. Dore$te sa ptecizeze ce
bunurile acestei entitAli.- Consiliul Judetean, au fost supuse unor enorme presiuni din
partea celor pofticiogi. lncil nu-i trecute aicea o escrocherie imobiliard. prin care o
clidire a Consiliului Judetului - unde se afl5 acum Camera de Conturi - a fost trecutd
printr-un proces la care parte a fost un nonposesor: Primdria, in bunul altuia. Si toli
cei implicati, inclusiv unii care au intabulat fraudulos, au fost trimisi la Procurature.

Domnul Vicleanu lvlarian intervine: Camera de Come(.
Domnul Presedinte rectific5: Camera de Come4 - unu la mane Doi la manS: cu

Pedurea Garboavele precizeazd cd s-a inceput foarte greu, nu erau niciun fel de
acte, actele erau pierdute sau ascunse. Totodatd, transmite: ,,Eu multumesc doamnei
Vice, ce dansa a inceput aceaste muncd a lui Sisif. Am externalizat cercetarea cu
acegti avocali din afard pentru cd manaria s-a fdcut gi cu oameni din institutia
noastre, dupa pererea mea. Remane sd vedem cum se va rczolva, ce a trecut destul
timp, dar lucrurile nu sunt deloc O.K Este o situatie deosebit de grava cu
apartamentele Consiliului Jude(ean, unde cred ca ne afl5m in fala unei situalii
asemenetoare cu dosarul Bica gi Agentia de Restituire a ProprietStilor - ag zice ca
este tras la indigo - gi unde s-a impus de citre instante judecdtoregti in favoarea unor
oameni din lumea justiliei cumperarea la un prel de nimic, cat o sticlS bund de whisky
in anumite cazuri, a acestor apartamente pe baza unui fals. O hartie care emana, nu
de la constructor, cum cerea legea, ci de la dirigintele de gantier. Avocatul acestor
persoane, de o insistenle Qi o violen,te iegitd din comun, este sotul unei doamne care
a oblinut un apartament in ciuda legii, avand doue apartamente in posesie, pe baza
unei cereri ce doregte apartament pentru copilasul ei, in versta de cinci ani. Daca
aveti copila$ in varstS de cinci ani cereti Si dumneavoastrd apartamentl Noi am avut
curajul, eu unul, degi gtiu cam in ce md bdgam, se trimit dosarul la Procuratur5.
Procuratura a dat NUP, am contestat acest lucru, dace va fi nevoie ne vom adresa gi
C S.M.-ului. Pentru cd lucrurile, totugi, nu pot sta a$a. Si, sigur ce ei au actionat prin
amenzi. Sper ce in tara asta exisG bun simt nalional gi justitie in ciuda unor grupuri
organizate care dau sentinte definitive gi irevocabile pe baze de acte false. $i ag
putea continua mai departe, cdutem sd ne rdzbatem. Este demential ca se fii
considerat cE egti rdzbundtor numai pentru cd, atunci cend gesegti'hotia, trimiti
dosarele la D.N.A. Pentru cd dacd nu trimiti dosarele la D.N.A., pe de o parte egti
idiot, iar pe de altd parte egti complice. Eu, personal, cred cd n-oi fi eu foarte de$tept,
dar chiar idiot nu sunt, iar complice nu vreau sd fiu cu nimeni, nici cu oameni
apropiati mie; asla, a9a, ca mod de disculie. in ceea ce privegte banii cu Agentia de
Dezvoltare, de fapt, aicea am ajuns; aici, fard indoialS, dupa parerea mea, nu
exisE prejud\iu, ca banii nu s-au furat, cum s-au furat sau se incearce se se fure
apartamentele\ alte cladiri. Numai cd a fost clar o incdlcare de disciplind financiari
care nu a fost ta pe calea recunoagterii cd, domnule, pane la urma, cand
incalci un act de\sciplin6 financiarS, nu iti taie capul. S-a mers pe negare gi s-a
ajuns la prejudiciu di0 partea Cu4ii de Conturi. Dar, in tot cazul, sigur cd a fost p6nd
la urmd Si nesimtirea \or colegi de-ai mei care, cand trebuiau se dea gase ingi O.K.-
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ul ca sd plece toate aceste acte, pentru cd A.D.R.-ul e prevSzut de lege gi era
prevdzut'in buget. De asta spun ce nu este un furt, dar este o'incdlcare de disciplina
financiare. O parte 

^din 
orgoliu, o parte din pregedinti, nu s-au adunat, nu a fost

cvorum, s-a blocat." ln tot cazul, doregte sA se expund punctele de vedere gi, in mod
distinct, se analizeaze acest raport. Observatii cu privire la Raportul de Follow-up al
Camerei de Conturi a judelului Galali

Doamna Haoeci Daniela-Simona, adresendu-se domnului Pregedinte,
doregte, daca este posibil, sE ii dea cuvantul.

Domnul Presedinte spune ce da, sigur ce da gi o intreaba pe doamna
consilier judetean de ce sd nu fie posibil.

Doamna Hapeci Daniela-Simona ii multumegte gi ii respunde cA doar
dumnealui incuviinleaze acest lucru find pregedinte de gedinle, dumnealui conduce
gedinta gi trebuie s5 ii dea acceptul. in continuare, aflrme: .Aga cum era mentionat gi

in convocator, noi, astdzi, la Rapoafte, informAri, interpeldri, dlyerse va trebui sa
analizSm, nu doar se luem act de acest raport al Cu4ii de Conturi. 9i, m-am indreptat
spre dictionarul explicativ al limbii romane sA vedem exact, ln complexitatea lui, acest
vetb a analiza - ce inseamne? $i inseamnS ce noi trebuie se cercetdm un intreg
fenomen gi s5 examindm fiecare element in parte gi fiecare se avem un punct de
vedere diferit. $i consider ce ar fi trebuit luata fiecare mdsurd in parte, dezbetute,
analizate Qi a9a cum gi Curtea de Conturi ne-a indrumat sunt anumite masuri, care
sunt concluzionate nu doar cu o anaize a noastra, nu se doregte doar o analizA a
Consiliului Judetului, ci aga cum avem stipulate mesura nr. 1:entitatea nu a probat
dace aceste mdsuri au fost supuse analizei Consiliului Judetului Galati pentru a se
decide, a se hoteri cu privire la necesiiatea implementerii cu prioritate a acestora,
comparativ cu alte obiective de investilii cuprinse in buget. Aga cum ne-a prezentat ii
doamna Chirnoaga la masura nr. 1 este vorba de acele studii de prefezabilitate, cele
doud identificate de Curtea de Conturi, care nu erau oportune gi, ulterior, nu au fost
cuprinse in bugetul de venituri $i cheltuieli Deci, consider ca nu trebuie doar se
analizdm, ci mai trebuie sd lu5m 9i sa decidem Si alte aspecte vizavi de aceste
m5suri - aga scrie'in Raportul de follow-up. Noi, pand acum, noud nu ni s-a adus
decat la cunogtinld acest Raport prin citirea lui Si prin spicuirea acestuia. Consider ca
ar trebui se ne aplecem atentia mai mult asupra mdsurii nr. 1, 3, 5 9i 8, deoarece aga
cum am vdzut gi din lnformarea Compartimentului Biroului de Audit Public lntern al
Consiliului Judelului Galali, mesura nr 4 9i mesura nr. 6 va fl indeplinite de cetre
aceqtia. Deci, ca atare, la mesura nr 1 trebuie sa hoteram sau se decidem cu privire
la necesilalea acelor studii. La mesura nr. 3, intrebarea mea ar fi urmatoarea: aga
cum ali spus gi dumneavoastre nu se considera a fi un prejudiciu. Dar a avut loc o
platd nelegale, noi prin hotdrarea pe care am adoptat-o..."

Domnul Presedinte intervine: ,Nu, md scuzati. Se considerd. Deci, Curtea de
Conturi considerS cE este un prejudiciu."

spune: O K

D9EIULPTCSCIItrb tra ns m :',,Pane la urme, ei au dreptul sa considere, cine
se pronunle e justilia, iar punctul personal de vedere, care de fapt nu are nicio
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relevantd in balanta deciziei, este ca nefiind un prejudiciu pe fond, este o incelcare
clare de disciplinE financiara."

Doamna Haoeci Daniela-Simona spune cd a inteles. TotodatS, afirme: ,,lar,
totusi, Curtea de Conturi insistd prin recuperarea acestor sume gi noi, prin proiectul
de hotarare adoptat 'in luna octombrie 2014, nu am f5cut altceva decat sa lungim un
picut moartea acestui proiect 9i stau 9i mA gandesc ca prima platd din cei 455 de mii
de lei care au fost atribuili A D R -ului, prima plate a fost fecute la inceputul anului
2012. Mai avem putin gi termenul de prescriplie general cred ce se va incheia, pentru
cd noi dace dorim sa ne indreptdm impotriva A.D.R.-ului, a$a cum ne sunt relatate ca
$i mdsuri de Biroul Auditului Public lntern al Consiliului Judetului calati, avem ori
posibilitatea sa emitem o noud hotarare de Consiliu in care noi sa aprobdm
legalitatea 9i corectitudinea pl51ilor, ori ne indreptem impotriva A.D.R.-ului pentru
recuperarea prejudiciului sau emitem dispozitii de imputare aqa cum au fost emise,
dar au fost revocate " in continuare, doregte si intrebe cand a fost fdcutA prima plate
gi daci au depegit acel termen de prescriplie.

Domnul Presedinte concluzioneaz6 cd termenul de orescriotie nu s-a deo6sit.
din ce is-a comunicat. ln continuare, spune: ,Pe de altS parte, aceastd retractare a
imputerii, deci, imputarea am fdcut-o eu. Aceaste relractare a imputdrii s-a fdcut dupa
o disculie cu, Curtea de Conturi care a solicitat ca, consilierii sd constate legalitatea.
Ori, o colegd de-a noastre, economisti, c5reia ii mullumesc, ca gi dumneavoastre,
care vA multumesc, mi-au confirmat punctul meu de vedere, care nefiind om de
administralie, eu sunt doctor, da? Si eu consideram lucrul acesta. Noi, aici, consilierii,
nu suntem un organ care stabilim legalitatea, noi . legalitatea pldlii. Noi stabilim
oportunitatea unui lucru, ceea ce este complet distinct de legalitate Noi am stabilit
oportunitatea qi am considerat c5 am indeplinit cerinla Cu(ii de Conturi. Curtea de
Conturi a revenit nuanlendu-gi o pozitie, care dupa pdrerea mea nu a fost foarte clare
initial, cA de aici a aparut gi aceastd aparentS balbaiald, gi a spus: (nu, noi nu vrem
oportunitate, noi vrem legalitate). Legalitatea o stabilegte cel care de,,bun de plat5"
$i . Da, in tot cazul, sunt nigte structuri care nu au nicio leg5turd cu, consilierii
judeteni. Deci, noi nu avem, in momentul in care ne-am pronunta asupra legalitetii,
ne afl6m cel putin intr-un act de imposture. 9i, oricum, nu avem noi calitatea de a o
face. Din aceaste cauzd, dat fiind cd solicitarea initiala de retractare este semnati gi
de o persoand care este in conflict de interese, am hotirat ca aceastd retractare e
nule de drept gi imi asum aceastd rdspundere. Dar, incd o data, eu, personal,
chestiunea asta neavand nicio relevanta Si nu-i hoteratoare, cred ce dacd discutAm
pe plan moral nu ne afldm in fafa unei tendinte de fraudd, ci in fa[a incdlcarii cu bune
rntentii ca se finanFm A.D.R.-ul de care avem nevoie, de o incelcare totugi la mai
multe capitole, de care respund mai multe persoane, a unui act de discipline
financiarS. PlStile se fac in anumite conditii bine stabilite."

Doamna Haoeci Daniela-Simona intreabdt deci, mesura imediat urmetoare
pe care Consiliul Judetean o va lua cu privire la mdsura numerul

Domnul Presedinte rdspunde ce imputare gi, in acelagi timp, se va cere
A.D.R.-ului s5 le dea banii inapoi. Sunl doud mSsuri.

exprimi realitatea Sedinlei.
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Doamna Haoeci Daniela-Simona spune c5 da, exact asta ar Ii dorit 9i dansa
sE solicite.

Domnul Presedinte ptecizeazet doua mesuri.
Doamna Hapeci Daniela-Simona considerS ca la mdsura nr.8, aga cum este

stipulat in materialele prezentate fiecirui consilier jude[ean pe e-mail, la mesura nr. 8
li se solicitA si se facd o analizd cu privire la oportunitatea mentinerii acelor contracte
de concesiune in Pedurea Garboavele cu actualii concesionari. $i aici este ca gi .

nu constate... li se sugereaze ce pot solicita un studiu de oportunitate unor specialigti
in domeniu. in continuare, adresandu-se domnului Pregedinte, il intreaba ce parere
are gi cum va trebui se se procedeze.

Domnul Presedinte ii raspunde c6 dupd pdrerea dansului, acolo, lirma
Dimitriu a descoperit lucruri extrem de grave.

Doamna Hapeci Daniela-Simona intervine: Nelegale. Deja... proiectul.
Domnul Presedinte afirme: ,,Neleqale. Domnule, in fata unui lucru nelegal, eu

unul, ca minim spun: pas parole - ca minim in niciun caz, nL voi incerca sd validez
un lucru nelegal."

Doamna Hapeci Daniela-Simona, adresandu-se domnului Pregedinte, il
intreabe care va fi mdsura imediat urmetoare; adicd ce se va intampla cu aceste
contracte.

Domnul Presedinte'ii raspunde: ,,Ei, aici ne afldm in fata unei probleme,
pentru cd de cate ori cu avocalii plet!... cu juristii pldtili cu zece milioane vechi pe
lune ai C.J.-ului; avem un gef acuma la Juridic, care reugegte sd se descurce, dar
care este singurul care trage gi singurul apt. O se ceutdm se refacem gi Serviciul
Juridic. Nu gtiu, unii au fost de pdrere gi mi-au sugerat cA Serviciul Juridic a fost
distrus la C.J. inainte de venirea mea, aga cum sting unii lumina, ca se bage mena in
plaloul cu mancare. N-ag crede lucrul aceasta, n-ag vrea sd-l cred, dar in tot cazul,
sunt absolut convins c5 fSrd un Serviciu juridic beton vom fi permanenti jefuiti, cum
se incearca acuma jefuirea pe toate planurile a bunurilor C.J.-ului. Deci, vom ceuta
se facem optim ce se poate, dat fiind ce orice firmd private cu bani multi igi
angajeaze un avocat foarte bun 9i justitia nu inseamne dreptate, din pdcate "

Doamna Haoeci Daniela-Simona spune; din pdcate.
Domnul Presedinte afirma ca unii zic ce nu numai in Romania, dar in

Romania, in mod special.
Doamna Hapeci Daniela-Simona ridice afte doud aspecte: referitor la

Rapoade, informeri, interpelAfl, doregte sd mentioneze faptul cA de pe site-ul
inslitutiei Consiliului Judelului Galati lipsesc anumite institulii subordonate, jumetate
dintre acestea nu sunt stipulate in site-ul Consiliului Judetului Galati, se referd la:

Scoiile speciale, Centrul de asistente educalionalA, spitalele - in intregimea lor. $i un
alt aspect, vizavi de C.D.-ul depus la mapa consilierilor judeteni aferent gedintei din
29.01.2O15,la Rapoafte, informdri, interpeleri, erau cinci rapoarte din care doar unul
a unei institutii subordonale Consiliului Judelului Gala!i. intrebarea doamnei consilier
judelean este de ce celelalte institulii subordonate nu au prezentat rapoartele gi care
este periodicitatea qi obligativitatea lor de a intocmi astfel de rapoarte cetre
dumnealor.

exprime realitatea Sedin!ei.
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Domnul Presedinte precizeazd ce ele trebuie sd dea lunar; crede ce le 9i dau.
Nu au fost incluse Crede cd este bine s5 fie incluse pe...

Doamna Haoeci Daniela-Simona crede cd nu le-au dat gi ii spune ce
dintotdeauna urmaregte RapoatTe, informAri, interyeldri.

Domnul Presedinte $tie cd le-au dat lunar.
Doamna Haoeci Daniela-Simona ptecizeaz1 c5 niciodatd, nu toate institutiile

subordonate Consiliului Jude,tean - sunt nouesprezece institutii subordonate - ii
garunleazd cd la Rapoarte, informeri, interpeldrl niciodat5 nu au fost noudsprezece
rapoarte

Domnul Presedinte anunte ca o s5 cerceteze aceast5 problemd.
Doamna Haoeci Daniela-Simona transmite c6 gi-ar dori ca directorii

institutiilor subordonate s5 fie prezenli la gedintele Consiliului Judetean. $i, eventuat,
chiar dangii, daci au anumite lucruri mai importante pe care le-au desfequrat in luna
anterioard se le prezinte, nu doar sa Ii se atageze, iar in procesul-verbal de gedinte
se fie trecut la urme faptul ce s-a luat act de toate aceste rapoarte.

Domnul Presedinte spune ce da, crede ce ideea doamnei consilier este bund.
Doamna Hapeci Daniela-Simona ii multumegte
Domnul Presedinte da cuvantul domnului consilier judetean Tuicu Emil
Domnul Tuicu Emil spune c5 a primit o notd care probabil c5 vrea se facd

referire la solicitarea dumnealui din $edinla trecute, adici s5 se respecte
promisiunea fdcute la votarea bugetului, sa li se indice ce po4iuni de drum vor fi
lucrate in acest an. Dansul nu poate sd ia in considerare aceast5 not5, o sd o
considere o glum6, pentru cE li se ingiri aici...

Domnul Pregedinte spune ce nu, nu, nu. Nu la dumnealui, nu are nicio
legdture, esle o nota care arat5 cu ce se ocupe la ora actuale. ..

Domnul Tuicu Emil transmite cA nici intr-un caz Nu, aici este pomenit numele
dansului Si spune in urma solicitdrii pe care a fScut-o dansul, precizand cd nu a
solicitat niciodate aga ceva. Dansul a solicitat cu totul altceva. Domnul Fotea in
Sedin,ta cand s-a votat bugetul era acolo Qi a promis cd vor ajunge, din cate a inleles
la unii consilieri au ajuns, dansul cum este in procesul-verbal trecut...

Domnul Pregedinte intervine gi spune ci de drumuri...
Domnul Tuicu Emil continuS; p6n5 luni a spus cd. Adreseaza rugamintea de

a fi l5sat si termine ce are de spus.
Domnul Pregedinte, adresandu-se domnului coleg, ii transmite ca de drumuri

se ocupd domnul Fotea Totodatd, ii ptecizeaze cd a cautat, in linii mari, a cerut. in
rest, sigur cd domnul Fotea dacd i-a promis se va tine de cuvant. in continuare,
referindu-se la ce vrea se spund...

Domnul Tuicu Emil, concluzionand, spune cd nu numai dumnealui i-a promis,
ci tuturor celor care au participat la discutii

Domnul Presedinte afirma cd e problema domnului Fotea.
Domnul Tui transmite faptul cA ceea ce li se spune dumnealor ca o sa

taie vegetatie, cA o taie copaci, ca o s4... nu au nicio leg5turA cu lucrarile efective
lor sau...

realitatea Sedintei.
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Domnul Presedinte comunicA: ,Da. Deci, ce se intamplS pe drumuri judetene?
Acum, pe drumuri judetene se mai 'intampld lucruri interesante. Am terminat sd
punem 434 de semne de circulatie. Acesta este un efort important 9i logistic ai
financiar. Cum le-am pus, 15 buceti au gi fost furate. Deci, domnule, pana la urm5,
ele sunt in zona unor comune; comunele au polilist; politistul cel pulin ar trebui sa
gtie cine se ocupd cu taiatul. Vreau sA spun cd sunt tdiate cu drujba, deci sunt tSiate
de profesioni$ti. lvletalul acesta merge undeva, la un centru de primire Centrele
astea de primire ar trebui supravegheate ce au murit oameni, cd au cdzut in
canalzeti, ca s-au fural capace. Nu gtiu cum sunt supravegheate, dar'in tot cazul, din
434 in primele zile, cateva, nu multe, 15 bucdli au dispirut Ei, cam asta e" in
continuare, intreabe daca mai vrea cineva sa ia cuvantul.

Domnul Butunoi Adrian-Liviu, referitor Ia aceste furturi, intreabe dace se
inleleage ci nu s-a luat nicio masura? Nu au fost sesizate organele competente?

Domnul Presedinte intreabe cu ce? Cu furturile?
Domnul Butunoi Adrian-Liviu conlirma.
Domnul Presedinte spune cd s-au sesizat. S-au. . ,,Vox clamandi in

desertum".
Domnul Butunoiu Dorin, adresandu-se domnului Pre$edinte, doregte se ise

permita sd ia cuvanlul.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Butunoiu Dorin ptecizeaze cd in luna octombrie a anului trecut a

primit o informare legat de aceste indicatoare rutiere, care au fost instalate pe
drumurile judetene, in cadrul A.T.O.P -ului gi, totodata, a fdcut o discutie pe ordinea
de zi a gedinlei respeclive legat de aceste indicatoare gi faptul cd ele, cele dinainte,
au fost furate. Nu a Stiut ulterior ce s-a intamplat cu cele care au fost instalate dupe
octombrie 2014. A identificat - 9i colegii judeteni care sunt membri in cadrul A.T.O.P.
este convins cA igi aduc aminte de acea discutie - $i a identifrcat la momentul
respectiv ca posturile de politie, prin Sefii de posturi ai Politiei judetului Galati, sa
preia printr-un proces-verbal aceste indicatoare 9i si rdspunde legat de conditiile in
care sunt ele intretinute in fiecare localitate in parte sau in zona exterioard a
comunelor respeclive. A fdcut o informare legat de acest aspect cdtre domnul
Nevadaru. TotodatS, spune cd nu gtie daca s-a luat vreo mdsur5 in acest aspect.

Domnul Presedinte Stie. Deci, domnul Nivddaru a montat toate aceste
indicatoare pe teritoriul care tinea de comune in prezen,ta gefului de post; dar,
noaptea-i noapte. Afirmd; ,,$i au venit cu drujba, domnule, nici mScar meseriagi."

Domnul Butunoiu Dorin multumegte
Domnul Presedinte spune cd asta e. ln continuare, intreabS dace mai vrea

cineva se ia cuvantul. D5 cuvantul doamnei consilier judetean Bogdan Tania luliana.
Doamna Boodan Tania luliana spune: ,,lntorcandu-me la ceea ce ne cere

Curtea de Conturi, cred ce ar fi oportun'in baza a ceea ce ni s-a prezentat astezi gi
inleleg ce ne lSsali spre studiu, Consiliul Judetului in gedinta urmetoare sa propuna o
strategie in ceea ce privegte finalizarea masurilor pe care Curtea de Conturi cere ca
noi si le implementdm. Acolo unde s-au fdcut sesizeri la D.N.A. se gtim exact pe ce
subiect Si unde, unde se fac alti pagi pentru implementarea mesurilor si gtim care
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sunt pagii,'incat se ne dem Qi noi seama in ce mdsure Consiliul are in vedere ca se
pune la punct toate masurile cerute de Curte, sigur, cu limitele pe care noi le putem
avea in ceea ce privegte anumite decizii, pentru cd altfel lesdm impresia cd doar l-am
prezentat aici..."

Domnul Presedinte aduce la cunogtinte faptul cd s-a constituit o comisie,
condusS de domnul Vicepregedinte Vicleanu, care de fapt ar Ii trebuit sd rdspunde gi
sd prezinte aici in locul dumnealui gi care le poate preciza exact pentru ce oamenii
au depus un efort foarte mare. Afirme: ,,Din pacate, lucrurile vin din trecut - unele - 

^gisunt atat de incalcite, ca se nu zic imputite, ce n-ai de unde sd le apuci." ln
continuare, dA cuvantul domnului Vicleanu pentru a aduce precizari

Domnul Mcleanu Marian transmite; ,,Ag dori sd discutem cateva aspecte vizavi
de acest raport gi initial de dispozitiile date de cete Curtea de Conturi. in sensul c5,
acea comisie, dispus6 de domnul Pregedinte, a frcut o analiz6 pe fiecare masura in
parte 9i, ca atare, s-a dispus cateva analize pe fiecare punct gi ca ceea ce a
prezentat doamna director, acele mesuri care nu au fost duse la indeplinire, in sensul
ce cu A.D.R.-ul, eu am dat gi notS explicativd sd pot se sustin ceea ce... demersurile
pe care le-am fecut noi, in sensul cd am obtinut de la Agentia de Dezvoltare, in
Sedinta de la Tulcea din luna septembrie, unde m-am deplasat cu domnul Pregedinte
$i cu domnul l\,4ihalcea pentru a susfine punctul nostru de vedere gi sd obtinem acea
hotdrare prin care sa se justifice acea sumd de bani de 450 de mii de lei ca $i
contribulie flnanciard la Agentia de Dezvoltare. S-a motivat gi proiectele care au fost
oblinute 9i suslinute de cdtre Agentie in vederea dezvoltedi judetului Galati. Ca atare,
'in nota explicativS eu am justificat Si am spus c5 din punctul meu de vedere aceastd
mesura este indeplinita, Iiindcd nu pot se md indrept impotriva unei persoane care
sd imi creeze un prejudiciu atata timp cet nu existd o faptd ilicita qi care nu intrunegte
elementele constitutive a faptei ilicite ca sd me determine se gandesc ce exist5 un
prejudiciu gi s5 dispun o dispozitie de imputare asupra unor persoane. Domnul
Pregedinte a p.ecizat foarte bine in sensul ce putem discuta de nerespectarea
dispozitiei legale Si o sanctiune administrative, dar nu de un prejudiciu, fiindca in
condiliile in care vom da o alta dispozilie, din punctul meu de vedere nu este corect
$i o se mergem in instantd, o sd pierdem qi o se plStim cheltuieli de judecate, 99%
garantez acest lucru gi am facut studiu pe acest punct de vedere - aga. Doi: domnul
director, pe care il cunoagtem foarte bine, care este un om de bune credintd, $i la
solicitarea A D R -ului a fecut aceste plati. Nilai mult decet atat, in bugetul din 2012 a
fost prinsd aceastd sumd Si votatd de cetre Consiliul Judetean. Deci, iar nu pot gandi
existenla unui prejudiciu. Curtea de Conturi poate stabili abaterea gi un presupus
prejudiciu gi, atunci, Consiliul Judetean trebuie se dabileasc5 dace existS sau nu
existe prejudiciu; din punctul meu de vedere, nu existe. CealaltS problemd cu
contractele de concesiune pe care le-am studiat, le-am gandit cum e bine de
procedat in sensul cA aceste contracte de concesiune au fost incheiate in 1999, prin
hoterare de Consiliu Judetean. La momentul acesta, Consiliul ce trebuie se facS? Se
urmereasce acele contracte de concesiune, si incaseze redeventele gi se fie
respectate dispozili\e stabilite in acele contracte. Ca sd gandesc la momentul acesta
daca sunt legale, nu\unt legale gi se mi intorc in spate, dace sunt documente false,
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atunci se vor sesiza organele de cercetare penald, care sa stabileasce dace un act e
fals sau nu e. Dar, Societatea de avocature nu a tinut cont de alt aspect ca: aceste
persoane juridice, care au solicitat concesionarea acestor terenuri, sunt proprietari pe
imobile. $i atunci, noi cum ar trebui sd procedam? Sd anulSm in instanla, sd reziliem
aceste contracte? Chiar am stat de vorbe cu unul din cei care au... care detine un
asemenea contract $i spune; (da, bine mersi, anulati-|, pletili-mi investitiileD. Deci,
trebuie se facem o analize serioase vizavi de aceastd mdsurd, dacd este corect si
mergem in instantd se reziliem aceste contracte sau nu; discutdm dupe
cincisprezece ani. lvlai mult dec6t atat, Curtea de Conturi, in 2013, a stabilit se fie
stabilite garantii pentru aceste contracte, ceea ce s-a gi intemplat Deci, pSrerea
mea, $i doamna Bogdan Tania are dreptate, pane la gedinla urmatoare sE
prezentem, intr-adever, cu oamenii de specialitate, mdsurile concrete pe care noi
trebuie sd le ducem la'indeplinire. l\4ul1umesc."

Domnul Presedinte intervine: ,Din nefericire, scheletele din dulapul Consiliului
Judetean nu sunt mo4ii mei, nici mo4ii domnului Vicepregedinte Vicleanu, dar pute
de la noi, gtii? Este absolut imoral ce se intampld " ln continuare, intreabe dacd
doregte cineva se ia cuvantul.

Doamna Haoeci Daniela-Simona allrmd cd ince o mentiune ar avea
referitoare la aceste contracte privind concesiunea terenurilor de la Pddurea
Garboavele Unul dintre acesta a fost incheiat in anul 2008 gi ulterior a fost construit
pe acest teren. Deci,'intr-un fel...

Domnul Presedinte spune: fdrd aprobare, din cate gtie...
Doamna Hapeci Daniela-Simona confirmS, deci acolo,

se studieze mai in amdnunt, deoarece este ceva mai recent.
Domnul Presedinte concluzionand, ii transmite faptul

juridicd, este binevenita sa ii ajute.
Doamna Haoeci Daniela-Simona ptecizeazd cE arc

probabil, ar trebui se

ce avand pregetire

pregdtire economica.
Multumegte.

Domnul Presedinte ii spune: economico-juridice. in continuare, afirmd: ,,Deci,
la acegti patru oameni care sunt in comisie, orice consilier care vine gi vrea sd dea o
mend de ajutor, in mdsura priceperii lui, este binevenit. Ce trebuie se gesim o solulie
cat mai sigura, ca se nu sare pe noi, dupa aceea, ca i-am pagubit. Aicea-i cheia "

Doamna Haoeci Daniela-Simona multumegte.
Domnul Presedinte intreabd dacd mai vrea cineva sd ia cuvantul. Constatand

ce nu mai sunt luari de cuvant, multumegte gi ureazS: o zi bund.

Prezentul proces-verbal, fdre $tersdturi sau adeugiri, contine 15
(cincisprezece) pagini 9i a fost prezentat in qedinla ordinare a Consiliului Judefului
Gala(i din data de 30 martie 20'15.
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