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PROCES–VERBAL 
al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi 

din data de 10 octombrie 2016 
 
 

         ŞedinŃa extraordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi a fost convocată prin 
DispoziŃia Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 478 din 8 octombrie 2016 şi a 
fost publicată în ziarul „Monitorul de GalaŃi” din 8 - 9 octombrie 2016 (ediŃia on-line), şi 
afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea preluării în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă-
Canal S.A. GalaŃi, a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeŃul GalaŃi”, bunuri aflate în domeniul public 
al judeŃului GalaŃi; 

IniŃiatori: Costel Fotea 
Florinel–Petru Gasparotti 

     2. Aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliile de execuŃie pentru obiectivul de 
investiŃie „InstalaŃie încălzire gaze naturale”- Muzeul de istorie <Paul Păltănea> 
GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
     3. Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016; 

IniŃiator: Costel Fotea 
4. Desemnarea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean GalaŃi în comisiile de 

concurs şi în comisiile de soluŃionare a contestaŃiilor pentru concursurile organizate în 
vederea ocupării funcŃiilor de director şi director adjunct al Centrului JudeŃean de 
Resurse şi AsistenŃă EducaŃională GalaŃi şi al unor instituŃii de învăŃământ special din 
judeŃul GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
     5. Rapoarte, informări, interpelări, diverse. 

 
 

Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: George Stoica – director executiv, 
DirecŃia economie şi finanŃe; Carmen Chirnoagă – director executiv adjunct, DirecŃia 
economie şi finanŃe; Aurelia DomniŃeanu – director executiv adjunct, DirecŃia de 
dezvoltare regională; Camelia Epure – consilier superior, DirecŃia de dezvoltare 
regională; Constantin Cristea – director executiv, DirecŃia patrimoniu; Florin Grigore – 
şef serviciu, Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităŃii; 
Angela LuminiŃa Ignat – consilier superior, Compartimentul cancelarie.  

Au participat ca invitaŃi: Dorin Otrocol – prefectul judeŃului GalaŃi; Aurica Vîrgolici 
– trezorier şef, DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice GalaŃi; Florina Zaharia 
– manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” GalaŃi; Ilie Zanfir – manager, 
Biblioteca „V. A. Urechia” GalaŃi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul de Artă 
Vizuală GalaŃi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
GalaŃi; Floricel Maricel Dima – director executiv, Camera Agricolă a JudeŃului GalaŃi. 
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         De asemenea, au mai participat reprezentanŃi de la următoarele instituŃii de 
presă: S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. GalaŃi; ziarul „ViaŃa liberă” GalaŃi; TV GalaŃi; 
TV EXPRES. 
 

          Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinŃei, adresându-se doamnelor şi 
domnilor consilieri, stimaŃilor invitaŃi, doreşte să salute prezenŃa alături de dumnealor a 
domnului prefect Dorin Otrocol. 
          În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeŃului Puşcaş Paul pentru a 
face apelul nominal în vederea stabilirii prezenŃei la şedinŃă. 
          Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal. 
          Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 33 consilieri judeŃeni în 
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi sunt prezenŃi 30 consilieri judeŃeni în 
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean, deci şedinŃa poate începe, fiind întrunite 
condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
         Au lipsit următorii consilieri judeŃeni: Bogdan Tania–Iuliana, Căluean 
Anghel–Costel şi Stan Marius. 
         Domnul consilier judeŃean Bălan Viorel a părăsit sala înainte de votarea 
ordinii de zi şi a revenit în sală înainte de votarea punctului 1 de pe ordinea de zi. 
          Domnul consilier judeŃean Căluean Anghel–Costel a sosit în sală înainte de 
votarea punctului patru de pe ordinea de zi.  
          Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare şi FuncŃionare al Consiliului JudeŃean GalaŃi, a fost prezentat la mapă  
procesul-verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi din 29 septembrie 
2016.  

  Întreabă dacă sunt observaŃii în legătură cu procesul-verbal. 
  Nefiind observaŃii, supune la vot procesul-verbal. 

     Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 7 „abŃineri” 
(Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Simbanu Ionică, 
Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

   Domnul consilier judeŃean Bălan Viorel a părăsit sala.       
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la ordinea de zi aşa 
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presă.    
        Nefiind observaŃii, supune la vot ordinea de zi: 

1. Aprobarea preluării în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă-
Canal S.A. GalaŃi, a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeŃul GalaŃi”, bunuri aflate în domeniul public 
al judeŃului GalaŃi; 

IniŃiatori: Costel Fotea 
Florinel–Petru Gasparotti 

     2. Aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliile de execuŃie pentru obiectivul de 
investiŃie „InstalaŃie încălzire gaze naturale”- Muzeul de istorie <Paul Păltănea> 
GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
     3. Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016; 

IniŃiator: Costel Fotea 
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4. Desemnarea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean GalaŃi în comisiile de 
concurs şi în comisiile de soluŃionare a contestaŃiilor pentru concursurile organizate în 
vederea ocupării funcŃiilor de director şi director adjunct al Centrului JudeŃean de 
Resurse şi AsistenŃă EducaŃională GalaŃi şi al unor instituŃii de învăŃământ special din 
judeŃul GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
     5. Rapoarte, informări, interpelări, diverse. 
     Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 7 „abŃineri” 

(Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Simbanu Ionică, 
Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Aprobarea preluării în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă-Canal 

S.A. GalaŃi, a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea 
infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeŃul GalaŃi”, bunuri aflate în domeniul 

public al judeŃului GalaŃi 
                                                          IniŃiatori: Costel Fotea 

Florinel–Petru Gasparotti 
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre 

sau la documentaŃia de fundamentare. 
   Domnul consilier judeŃean Bălan Viorel a revenit în sală. 

        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 7 „abŃineri” 
(Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Simbanu Ionică, 
Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliile de execuŃie pentru obiectivul de 

investiŃie „InstalaŃie încălzire gaze naturale”- Muzeul de istorie <Paul Păltănea> 
GalaŃi 

                                                                                                       IniŃiator: Costel Fotea                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre 

sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 7 „abŃineri” 
(Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Simbanu Ionică, 
Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016 

                                                                                                       IniŃiator: Costel Fotea                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre 

sau la documentaŃia de fundamentare. 
Nefiind observaŃii, fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea 

acesteia se realizează pe articole. 
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 
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        Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 7 „abŃineri” 
(Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Simbanu Ionică, 
Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 7 „abŃineri” 
(Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Simbanu Ionică, 
Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
        Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 7 „abŃineri” 
(Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Simbanu Ionică, 
Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Desemnarea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean GalaŃi în comisiile de concurs 
şi în comisiile de soluŃionare a contestaŃiilor pentru concursurile organizate în 

vederea ocupării funcŃiilor de director şi director adjunct al Centrului JudeŃean de 
Resurse şi AsistenŃă EducaŃională GalaŃi şi al unor instituŃii de învăŃământ special 

din judeŃul GalaŃi 
                                                                                                       IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaŃia de fundamentare. 

Domnul Cristache Cătălin are o observaŃie. Adresându-se domnului Preşedinte, 
doreşte să ştie care au fost criteriile prin care au fost selectaŃi consilierii judeŃeni care 
fac parte din aceste comisii. 

Domnul Preşedinte îi comunică faptul că a crezut că s-a observat că toŃi consilierii 
judeŃeni selectaŃi sunt consilierii care fac parte din Comisia de învăŃământ. 

Domnul Cristache Cătălin doreşte să fie clarificat un lucru... 
Domnul Preşedinte, amintind faptul că, consiliul judeŃean are în subordine doar 

patru şcoli speciale şi C.J.R.A.E, conchide, ca atare, că sunt cinci membri în Comisia de 
învăŃământ, cultură a consiliului judeŃean, sunt cinci membri în acele comisii.  

Domnul Cristache Cătălin doreşte să îi spună şi dânsului, referindu-se la faptul că: 
atunci membrii P.N.L. acolo fac parte din comisie, aici nu votează. Unde sunt comisii...  

Domnul Preşedinte susŃine că este întru totul de acord cu dumnealui. Îi spune, în 
continuare, că dacă propune altă modificare, se va modifica comisia acum.  

Domnul Cristache Cătălin îi propune să se tragă la sorŃi din consilierii care 
votează. Absolut toŃi.  

Domnul Preşedinte spune: Corect. În continuare, îi precizează că este întru totul 
de acord cu dumnealui.  

Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae doreşte să îşi exprime un punct de vedere. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae. 
Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae spune: „Vreau să explic domnului coleg că, 

de fapt, ne aflăm în situaŃia realizării în practică a unui oximoron, deci, o reunire a 
contrariilor care pare imposibilă, şi anume românescul: «şi cu dânsa într-însa, şi cu 
sufletul-n rai». Pentru că, consilierii de la P.N.L., avizi după bani, ca să nu-şi piardă 
indemnizaŃiile, au venit aici, îşi iau bănuŃul, şi votează la toate prin abŃinere, ceea ce mi 
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se pare o formă extremă de rapacitate care agresează propria demnitate umană. V-am 
explicat.”  

Domnul Preşedinte îl invită pe domnul secretar al judeŃului să le explice care este 
procedura legală pentru a se vedea cum se poate face. Dacă se poate… 

Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
Afirmă: „Pentru că a fost un atac la grupul P.N.L., am să îl rog să fie mai atent pe 
domnul consilier Cristache Cătălin. Consilierii P.N.L. au votat. Deci: abŃinerea este vot. 
Şi vă rog să fiŃi mai atent...” 

   Domnul Cristache Cătălin intervine: „Deci, domnule consilier, dumneavoastră doriŃi 
doar comisii şi atât, da? În comisii de evaluare, în comisii de peste tot? Dar, când e 
vorba de vot, aici, în consiliul local, vă abŃineŃi.” 

Domnul Ştefan Ion îi răspunde: „Nu am propus…  Noi am făcut un amendament şi 
propunerea nu este făcută de noi. Este propunerea făcută...” 

Domnul Cristache Cătălin precizează: „Bun. Propunerea mea este ca să tragem la 
vot din cei care votează, că aşa mi se pare normal.” 

Domnul Ştefan Ion conchide că, consilierii P.N.L. au votat. Întreabă care este 
problema. 

Domnul consilier judeŃean Căluean Anghel-Costel a sosit în sală. 
Domnul Preşedinte îl invită pe domnul secretar al judeŃului să le specifice exact 

care este baza legală şi cum trebuie să se procedeze într-o astfel de situaŃie. 
Domnul secretar al judeŃului informează că un proiect de hotărâre poate fi 

modificat numai pe calea unui amendament care se depune cu până la două ore înainte 
de începerea şedinŃei de consiliu. Deci, în momentul acesta, nu există temeiul legal 
pentru propunerea unui amendament. Altă modificare la hotărâre, pe o altă cale, nu 
poate fi adusă.  
        Domnul Cristache Cătălin, adresându-se domnului secretar, doreşte să îi spună 
atunci: „dacă consilierul P.N.L. se va abŃine de la acea comisie, nu se va duce, ce vom 
face atunci? Refacem iarăşi şedinŃa de consiliu?” 

Domnul secretar al judeŃului doreşte ca domnul consilier să fie mai explicit. 
        Domnul Cristache Cătălin spune: „Păi, cum dumnealor se abŃin în toate şedinŃele... 
dacă nu se duc la acele comisii?” 

Domnul secretar al judeŃului afirmă: au votat asta… Îi precizează: „Nu ştim ce vor 
face.” 
        Domnul Cristache Cătălin îl întreabă dacă se vor duce sau nu la comisii. Asta-i 
întrebarea. 

Domnul secretar al judeŃului îi răspunde că nu poate şti ce se intenŃionează. 
Domnul Dănăilă Sorin, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia cuvântul.  
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
Domnul Dănăilă Sorin comunică: „Aş vrea să îi spun domnului coleg Bacalbaşa că 

şedinŃa extraordinară nu se plăteşte, iar noi n-am venit aici pentru bani şi nu cred că-i 
frumos să fim acuzaŃi că venim aici pentru bani. Îmi pare rău, am avut toată consideraŃia 
pentru dumneavoastră, domnule Preşedinte. Îmi pare rău, dacă ne jigniŃi în halul 
acesta, chiar nu mă aşteptam la aşa ceva.”  

Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae se adresează domnului coleg...  
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Domnul Dănăilă Sorin conchide că dânşii nu au venit pentru bani aici, azi. În 
continuare, spune: „Şi nici nu venim pentru bani.” 

Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae, adresându-se domnului coleg, doreşte să îi 
explice: „Dacă consideraŃi că această şedinŃă este ilegală în condiŃiile unei dispute 
legate de o hotărâre judecătorească, despre care mi-am exprimat de altfel punctul de 
vedere tot aici, n-aveŃi decât să nu veniŃi. Dar a veni şi la această şedinŃă şi la altele 
pentru a vă abŃine permanent, mi se pare mie, poate nu sunt un tip suficient de 
inteligent şi greşesc, dar mie mi se pare, cu absolută sinceritate, ca fiind o atitudine 
imorală. Şi o spun, că eu toată viaŃa am spus, indiferent că am avut de plătit pentru 
această sinceritate uneori brutală.”  

Domnul Dănăilă Sorin, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
Domnul Preşedinte informează că aceasta este ultima intervenŃie. Nu se 

transformă această şedinŃă... 
Domnul Dănăilă Sorin, adresându-se domnului Preşedinte, spune că nu i se pare 

imoral să se respecte legea. În continuare, susŃine: „Deci, noi, liberalii, aşteptăm o 
decizie din partea instanŃei şi aşteptăm ca legea să hotărască. Nu mi se pare deloc 
imoral să facem acest lucru. MulŃumesc.” 

Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae, adresându-se domnului coleg, îi spune că 
legalitatea şi moralitatea nu se suprapun. 

Domnul Preşedinte informează că, din momentul de faŃă, cuvântul îl dă doar 
dânsul. 

Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean Butunoiu Dorin, cu 
menŃiunea să expună pe scurt. 

Domnul Butunoiu Dorin informează că astăzi a avut loc şedinŃa de Comisie nr. 2 şi 
dânsul a avut câteva nelămuriri la acest proiect de hotărâre. Din păcate, din partea 
consiliului, nu s-a prezentat nimeni pentru a aduce anumite argumente legate de 
anumite nelămuriri pe care le-a avut la momentul respectiv. Afirmă: „Dacă tot este 
secretarul consiliului în sală, aş dori să îmi răspundă - pentru că n-a avut cine să îmi 
răspundă la şedinŃa de comisie - dacă din aceste comisii de concurs mai fac parte şi 
alte instituŃii în afară de consiliul judeŃean. Pentru că, logica mea a fost în felul următor: 
un consilier judeŃean nu cred că are capacitatea pe deplină de a verifica legal acest 
concurs. Şi, dacă alte instituŃii fac parte, mi se pare normal să dau girul şi încrederea 
deciziei dumneavoastră de a merge mai departe cu acest proiect de hotărâre şi 
propunerile care au fost făcute.” 

Domnul Preşedinte întreabă dacă domnul Coca Ionel este în sală. În continuare, 
precizează că, în afară de reprezentanŃii consiliului judeŃean, în comisiile respective 
sunt şi inspectori de la Inspectoratul şcolar bineînŃeles şi alte două cadre didactice din 
şcoli.  

Domnul Butunoiu Dorin se declară mulŃumit de răspuns. 
        Doamna Gaiu Magdalena, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul, menŃionându-i că lucrând în domeniu... Spune că domnul Coca probabil că a 
citit metodologia de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor de director şi 
director adjunct în şcoli. Informează că din aceste comisii de concurs fac parte: 
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preşedinte - un reprezentant al inspectoratului şcolar judeŃean; membri, patru membri 
din unitatea şcolară pentru care respectivul profesor dă concurs pentru ocuparea 
postului de director - şi, în aceşti patru membri, intră două cadre didactice, un 
reprezentant al părinŃilor, un reprezentant al elevilor - şi doi reprezentanŃi ai unităŃii 
administrativ-teritoriale care asigură bugetarea acestor unităŃi şcolare. Deoarece 
consiliul judeŃean asigură bugetarea şcolilor speciale, a celor patru şcoli speciale din 
judeŃul GalaŃi şi a Centrului JudeŃean de Resurse EducaŃionale, este normal ca aceşti 
doi membri să fie nominalizaŃi de către reprezentanŃii consiliului judeŃean. În continuare, 
specifică: această participare, în aceste comisii, nu este plătită; reprezentanŃii consiliului 
judeŃean vor asista la corectarea lucrărilor scrise şi vor participa la prezentarea CV-ului 
şi a proiectului managerial pe un an de zile a candidatului la funcŃia de director la şcoala 
respectivă - atât. 

Domnul Preşedinte susŃine că aşa este. Membrii, în comisiile de concurs, nu sunt 
remuneraŃi. Ca atare, nici nu corectează acele lucrări; că dacă cineva crede că poate 
lucrările acelea sunt corectate de către reprezentanŃii consiliului, se înşeală. Deci, ca 
atare, tot de profesionişti vor fi corectate.  
        În continuare, Ńinând cont de faptul că este o hotărâre cu vot secret, invită la o 
scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de vot care vor fi predate Comisiei 
de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale. Totodată, îl invită pe domnul 
secretar al judeŃului să explice şi procedura. 

Domnul secretar al judeŃului informează că, conform Regulamentului de 
organizare şi funcŃionare, în situaŃia de faŃă votul este plurinominal. Un vot plurinominal 
este atunci când miza competiŃiei electorale constă în mai multe funcŃii. Pe buletinul de 
vot se trec numele şi prenumele candidatului, funcŃia pentru care acesta candidează şi, 
după caz, partidul din care face parte. Redactarea buletinelor de vot va fi fără echivoc şi 
fără putinŃă de interpretări diferite. Pe verso, în colŃul din dreapta sus, buletinul de vot va 
fi ştampilat cu sigiliul consiliului. Pentru exprimarea opŃiunii se va folosi cuvântul „da” 
sau „nu”. Acestea vor fi încadrate în patrulaterele aflate pe buletinul de vot în dreptul 
numelui şi prenumelui candidatului respectiv.  
        Votul se desfăşoară astfel:  

• consilierul judeŃean votează „pentru” prin bararea cuvântului „nu”. Acesta 
votează „împotrivă” prin bararea cuvântului „da”.  

• sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat şi cele 
care nu respectă tehnica votării stabilită prin prezentul Regulament.  

Domnul Preşedinte roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuŃiuni. 
 

Pauză. 
....................................................................................................................................... 
        Se reiau lucrările. 

 

       Domnul Iaru Romulus–Lucian face  apelul nominal în vederea înmânării buletinelor 
de vot: 
 

ADUMITROAIEI Răzvan–IonuŃ 
BĂLAN Viorel 
BOGDAN Tania–Iuliana – absent 
BURUIANĂ NataliŃa 
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BUTUNOIU Dorin  
BUłURCĂ Octav 
CAMBANACHE Liliana 
CĂLUEAN Anghel–Costel 
CRISTACHE Cătălin 
CRISTOVICI Viorel 
DĂNĂILĂ Sorin  
DIMA Gheorghe  
DOBROVICI–BACALBAŞA Nicolae 
FOTEA Costel 
GAIU Magdalena 
GASPAROTTI Florinel–Petru 
GOGONCEA Lilion–Dan 
GROSU Elena 
IARU Romulus–Lucian 
ISTUDOR Gigel 
MIRCEA Iulian 
NAGGAR Andreea–Anamaria 
NECHIFOR Alexandru 
PALADE Cătălin 
RADU Valentin 
SANDU Mitică 
SANDU Viorica 
SIMBANU Ionică 
STAN Ionel 
ŞTEFAN Ion 
TRANDAFIR Avram 
URSU Nicuşor 
ZAHARIA Eugen 

 

         Se ia o pauză pentru numărarea voturilor. 
...........................................................................................................................................           

         Se reiau lucrările. 
 

         Doamna Sandu Viorica dă citire următorului Proces-verbal privind consemnarea 
rezultatului votului secret privind «DESEMNAREA REPREZENTANłILOR 
CONSILIULUI JUDEłEAN GALAłI ÎN COMISIILE DE CONCURS ŞI ÎN COMISIILE DE 
SOLUłIONARE A CONTESTAłIILOR PENTRU CONCURSURILE ORGANIZATE ÎN 
VEDEREA OCUPĂRII FUNCłIILOR DE DIRECTOR ŞI DIRECTOR ADJUNCT AL 
CENTRULUI JUDEłEAN DE RESURSE ŞI ASISTENłĂ EDUCAłIONALĂ GALAłI ŞI 
AL UNOR INSTITUłII DE ÎNVĂłĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEłUL GALAłI». 
1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeŃeni prezenŃi = 17; 
2.Numărul consilierilor judeŃeni în funcŃie: 33; 3.Numărul consilierilor judeŃeni prezenŃi la 
şedinŃă: 32;  
 

I). Desemnarea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean GalaŃi în comisia de concurs 
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcŃiilor de director şi director adjunct 
ai:  
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(A) CENTRULUI JUDEłEAN DE RESURSE ŞI ASISTENłĂ EDUCAłIONALĂ 

GALAłI 
 

Numele şi prenumele 
candidaŃilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule1 

Buletine de vot 
anulate2 

Nechifor Alexandru 24   9 

Cucu Doina 24   9 
 

 
(B). LICEULUI TEHNOLOGIC „SIMION MEHEDINłI” GALAłI: 

 
Numele şi prenumele 

candidaŃilor 
Voturi  

„pentru” 
Voturi  

„împotrivă” 
Buletine de vot 

nule 
Buletine de vot 

anulate 
Căluean Anghel–
Costel 23 1  9 

Cucu Doina 23  1 9 

 
(C). ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE „EMIL GÂRLEANU” GALAłI: 

 
Numele şi prenumele 

candidaŃilor 
Voturi  

„pentru” 
Voturi  

„împotrivă” 
Buletine de vot 

nule 
Buletine de vot 

anulate 
Adumitroaei  
Răzvan–IonuŃ 24   9 

Cucu Doina 24   9 

 
(D). ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE „CONSTANTIN PUFAN” GALAłI: 

 
 

Numele şi prenumele 
candidaŃilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de vot 
anulate 

Dobrovici–Bacalbaşa 
Nicolae 24   9 

Stoica George 24   9 

 
(E). ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE „CONSTANTIN PĂUNESCU” TECUCI: 

 
Numele şi prenumele 

candidaŃilor 
Voturi  

„pentru” 
Voturi  

„împotrivă” 
Buletine de vot 

nule 
Buletine de vot 

anulate 
Gaiu Magdalena 22 2  9 
Stoica George 22 2  9 

 

                                        
1 Este vorba despre buletinele de vot care: nu corespund modelului prevăzut în Regulamentul de organizare şi 
funcŃionare a Consiliului JudeŃean GalaŃi; nu au fost ştampilate pe verso, în colŃul din dreapta sus, cu sigiliul 
Consiliului JudeŃean GalaŃi; în cuprinsul cărora s-au barat ambele opŃiuni de vot ori nu conŃin nici o opŃiune de vot 
valabil exprimată; conŃin menŃiuni, adăugiri, ştersături. 
2 Este vorba despre buletinele de vot rămase neîntrebuinŃate (consilieri judeŃeni absenŃi de la şedinŃă sau care refuză 
să voteze), inclusiv cele de rezervă. De asemenea, vor fi anulate buletinele de vot pentru care opŃiunea a fost 
exprimată în mod eronat, la solicitarea scrisă a consilierului judeŃean în cauză. 
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II). Desemnarea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean GalaŃi în comisiile de 

soluŃionare a contestaŃiilor pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcŃiilor 
de director şi director adjunct ai Centrului JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă 
EducaŃională GalaŃi, Liceului Tehnologic „Simion MehedinŃi” GalaŃi, precum şi Şcolilor 
Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” GalaŃi, „Constantin Pufan” GalaŃi şi „Constantin 
Păunescu” Tecuci: 
 

Numele şi prenumele 
candidaŃilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de vot 
anulate 

Naggar  
Andreea–Anamaria 24   9 

Dănăilă Sorin 24   9 

 
 

CONCLUZII:  
I. Au fost desemnaŃi ca reprezentanŃi ai Consiliului JudeŃean GalaŃi în comisia de 

concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării funcŃiilor de director şi director 
adjunct ai: 

(A). CENTRULUI JUDEłEAN DE RESURSE ŞI ASISTENłĂ EDUCAłIONALĂ 
GALAłI — Nechifor Alexandru şi Cucu Doina; 

(B). LICEULUI TEHNOLOGIC „SIMION MEHEDINłI” GALAłI — Căluean 
Anghel–Costel şi Cucu Doina; 

(C). ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE „EMIL GÂRLEANU” GALAłI — 
Adumitroaei Răzvan–IonuŃ şi Cucu Doina; 

(D). ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE „CONSTANTIN PUFAN” GALAłI — 
Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae şi Stoica George; 

(E). ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE „CONSTANTIN PĂUNESCU” TECUCI — 
Gaiu Magdalena şi Stoica George; 

 
II. Au fost desemnaŃi ca reprezentanŃi ai Consiliului JudeŃean GalaŃi în comisiile 

de soluŃionare a contestaŃiilor pentru concursurile organizate în vederea ocupării 
funcŃiilor de director şi director adjunct ai Centrului JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă 
EducaŃională GalaŃi, Liceului Tehnologic „Simion MehedinŃi” GalaŃi, precum şi Şcolilor 
Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” GalaŃi, „Constantin Pufan” GalaŃi şi „Constantin 
Păunescu” Tecuci: Naggar Andreea–Anamaria şi Dănăilă Sorin. 
 

         Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte, SANDU Viorica; Membri: DIMA 
Gheorghe, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian. 
         Domnul Preşedinte mulŃumeşte comisiei. 

Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

 Doamna Gaiu Magdalena, adresându-se domnului Preşedinte, dacă îi permite, 
doreşte să facă un anunŃ.  
         Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeŃean. 
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 Doamna Gaiu Magdalena anunŃă că toŃi cei care au fost nominalizaŃi pentru a 
participa la aceste comisii: miercuri, la ora 11, trebuie să fie prezenŃi la Liceul de 
Marină.  
         Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
         Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
         Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, îi spune că, la ultima 
şedinŃă de consiliu, l-a rugat să dea curs a înfiinŃa o comisie legat de acea problemă ce 
Ńine de Spitalul JudeŃean. În continuare, îl întreabă dacă poate să le aducă ceva 
argumente noi în acest sens. 
         Domnul Preşedinte afirmă: „În afară de cele pe care le-aŃi citit şi în presa locală, în 
mass-media, şi anume că a fost constituită o comisie din cadrul consiliului judeŃean: 
Audit şi persoane specializate din Serviciul tehnic – de la DirecŃia tehnică; şi Spitalul 
JudeŃean a făcut acelaşi lucru. Aştept raportul de audit, după care o să putem să vă 
prezentăm mai multe.”  
         Domnul Butunoiu Dorin susŃine: „Eu am făcut un apel către dumneavoastră şi 
către toŃi consilierii ca această comisie să cuprindă şi câŃiva consilieri judeŃeni, nu am 
spus doar consilieri judeŃeni, bineînŃeles având şi specialişti angajaŃi ai consiliului 
puteau face parte din această comisie şi era obligatoriu necesar.” 
         Domnul Preşedinte îi precizează: „Da, domnule Butunoiu. Şi eu am spus să veniŃi 
cu propuneri. N-aŃi venit cu nicio propunere.”  
         Domnul Butunoiu Dorin îi spune că trebuia să intreprindă dumnealui o astfel de... 
         Domnul Preşedinte aminteşte că în şedinŃa anterioară a spus: «veniŃi cu 
propuneri». N-a venit nimeni cu nicio propunere. Comunică: „Am făcut o comisie tehnică 
pentru că văd că din ce în ce mai mulŃi colegi de-ai noştri sunt şi judecători, şi instalatori 
şi… şi atunci, nu pot eu să fac propunerea asta. Vă rog frumos, propunerile să vină de 
la dumneavoastră, nu de la mine.”  

 Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae intervine: „Ca ocupaŃie de bază, unii sunt 
şoferi de taxi - maxi-taxi.” 
         Domnul Butunoiu Dorin,  adresându-se domnului Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae, îi 
spune: „V-aŃi intrat în rol, domnule Preşedinte.” 
         Domnul Preşedinte invită să se aştepte rapoartele specialiştilor, pentru că aşa i se 
pare corect. Afirmă că acolo au consiliu director, există un manager, există director 
medical, director economic; acolo s-a dispus un audit şi acolo cu specialiştii din cadrul 
instituŃiei şi a Spitalului JudeŃean. Invită să se aştepte părerile specialiştilor. În 
continuare, nemaifiind alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată, declară închisă 
şedinŃa. MulŃumeşte tuturor pentru participare, dorindu-le o săptămână excelentă. 
          
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 11 (unsprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinŃa extraordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi din data 
de 21 octombrie 2016.     
  
 

                  P R E Ş E D I N T E,                                   SECRETARUL JUDEłULUI, 
 

                       Costel Fotea                                     Paul Puşcaş 


