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PROCES–VERBAL 
al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi 

din data de 21 octombrie 2016 
 
 

         ŞedinŃa extraordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi a fost convocată prin 
DispoziŃia Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 488 din 20 octombrie 2016 şi a 
fost publicată în ziarul ViaŃa liberă” GalaŃi din 21 octombrie 2016 şi în ziarul „Monitorul 
de GalaŃi” din 21 octombrie 2016, şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii 
de zi: 

1. Alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Consiliului 
JudeŃean GalaŃi, în vederea acordării unor ajutoare autorităŃilor locale din localităŃile 
afectate de calamităŃi naturale din judeŃul GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
2. Alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Consiliului 

JudeŃean GalaŃi pentru înlăturarea efectelor unor calamităŃi naturale, prin transportul şi 
amplasarea construcŃiilor uşoare din elemente modulate, în localităŃile afectate de 
calamităŃi naturale din judeŃul GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
3. Solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului GalaŃi de trecere a unei 

suprafeŃe de teren din domeniul public al municipiului GalaŃi şi administrarea Consiliului 
Local al Municipiului GalaŃi în domeniul public al judeŃului GalaŃi şi administrarea 
Consiliului JudeŃean GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 
 

Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: George Stoica – director executiv, 
DirecŃia economie şi finanŃe; 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; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, DirecŃia arhitect şef; Liviu 
Coman-Kund – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela TecuŃă – consilier superior, 
Compartimentul cancelarie. 

Au participat ca invitaŃi: Gabriel Aurelian Panaitescu – 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; Floricel Maricel Dima – director 
executiv, Camera Agricolă a JudeŃului GalaŃi. 
         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; ziarul 
„IMPARłIAL”; ziarul „MONITORUL DE GALAłI”; TV GalaŃi; AGERPRES; RADIO 
ROMÂNIA ACTUALITĂłI; TV EXPRES; ANTIDOTUL. 
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          Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinŃei, mulŃumeşte că s-a dat curs invitaŃiei. 
Afirmă: «Aşa cum ştiŃi, din nefericire, şi în 2016, judeŃul GalaŃi, aşa cum s-a întâmplat şi 
în 2013, şi în 2007, şi în 2005, din păcate, am fost loviŃi iarăşi de inundaŃii şi sunt foarte 
multe persoane afectate, sunt multe gospodării. Din nefericire, s-a întâmplat ceea ce nu 
ne dorim cu toŃii, dar trebuie să fim alături de cetăŃenii din comunele afectate, trebuie să 
fim solidari cu ei. Nu putem să acoperim toate pagubele care s-au produs de aceste 
inundaŃii, dar măcar o parte din necesarul de care au nevoie să-l acoperim, astfel încât 
oamenii de acolo să poată depăşi momentul puŃin mai bine. MulŃi dintre dumneavoastră 
aŃi fost prin judeŃ, aŃi văzut ce s-a întâmplat, e o nenorocire. Practic, va trebui, pe viitor, 
să vedem împreună cu cei abilitaŃi: „Apele Române”, Ministerul Mediului şi Apelor, 
Guvernul, trebuie găsită o soluŃie pentru judeŃul GalaŃi, un plan de regularizare a 
acestor râuri care ne provoacă atât de multe probleme. Dacă în 2005 s-au produs 
inundaŃiile la Cosmeşti, în 2007, din cauza râului Tecucel, iarăşi au fost probleme şi 
casele au fost inundate. În 2013, din cauza râurilor Suhu şi Geru, am avut foarte multe 
case inundate, persoane afectate şi infrastructură. BineînŃeles, şi infrastructură şi case 
afectate şi pe zona Prutului, din cauza râului Chineja. Practic, vom avea nevoie de o 
strategie la nivel de judeŃ, pe care nu o putem face doar noi, ca şi consiliu judeŃean; vor 
trebui implicate aici toate autorităŃile inclusiv prefectură, inclusiv „Apele Române” şi, ce 
spuneam, minister şi Guvern. Pentru că, astfel de situaŃii, dacă nu vom lua măsuri, nu 
vom găsi o soluŃie pentru regularizarea acestor râuri, astfel de situaŃii, din păcate, vor 
mai fi şi altă dată pentru că au apărut dezechilibre naturale. VedeŃi, dacă înainte, 170 de 
litri de apă/m2, cred că ploua în două luni de zile, astăzi am avut… sau în octombrie am 
avut 170-190 de litri de apă/m2, în câteva ore. Practic, nici solul nu poate să absoarbă 
atâta cantitate de apă.»  
          Totodată, mulŃumeşte domnului prefect pentru că participă la această şedinŃă, 
menŃionând: „Suntem în comandamentul pentru situaŃii de urgenŃă. Au venit solicitări 
din… de la comitetele locale pentru situaŃii de urgenŃă. În prima fază, au fost aprobate 
pentru trei comune; ieri, după-amiază au mai venit două solicitări: una de la Cuza Vodă 
şi una de la Costache Negri. Astfel încât, azi dimineaŃă, la ora opt şi jumătate - de 
aceea am întârziat puŃin - a trebuit să facem iarăşi un comandament judeŃean pentru 
situaŃii de urgenŃă, ca să dăm curs şi solicitărilor venite, ulterior, de la cele două 
comune.” 
          În continuare, invită să se înceapă şedinŃă. 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 26 consilieri judeŃeni în 
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean, deci şedinŃa poate începe, fiind întrunite 
condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
         Au lipsit următorii consilieri judeŃeni: Adumitroaiei Răzvan–IonuŃ, Bogdan 
Tania–Iuliana, Căluean Anghel–Costel, Cristovici Viorel, Gaiu Magdalena, Stan 
Marius şi Zaharia Eugen. 
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        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 extraordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi din 10 octombrie 
2016.  

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 27 voturi „pentru”. 
        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. Alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Consiliului 
JudeŃean GalaŃi, în vederea acordării unor ajutoare autorităŃilor locale din localităŃile 
afectate de calamităŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
2. Alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Consiliului 

JudeŃean GalaŃi, pentru înlăturarea efectelor unor calamităŃi naturale prin transportul şi 
amplasarea construcŃiilor uşoare din elemente modulate în localităŃile afectate de 
calamităŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
3. Solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului GalaŃi de trecere a unei 

suprafeŃe de teren din domeniul public al municipiului GalaŃi şi administrarea Consiliului 
Local al Municipiului GalaŃi în domeniul public al judeŃului GalaŃi şi administrarea 
Consiliului JudeŃean GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

Se aprobă în unanimitate, cu 27 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Consiliului 
JudeŃean GalaŃi, în vederea acordării unor ajutoare autorităŃilor locale din 

localităŃile afectate de calamităŃi 
                                                                                                      IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre sunt două 
amendamente: unul este al dânsului şi unul este al domnului Ştefan Ion. Îl roagă pe 
domnul director executiv George Stoica să prezinte; bineînŃeles, întâi să îl prezinte 
domnul Ion Ştefan. Să prezinte amendamentul dumnealui şi după aceea... 

Domnul Ştefan Ion mulŃumeşte. Prezintă următorul: 
 
 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre al Consiliului JudeŃean GalaŃi privind alocarea unei sume 
din fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Consiliului JudeŃean GalaŃi, în 

vederea acordării unor ajutoare autorităŃilor locale din localităŃile afectate de 
calamităŃi naturale din judeŃul GalaŃi 

(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 8230/21.10.2016) 
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           Se modifică articolul 1 al proiectului de hotărâre sus-arătat prin majorarea sumei 
alocate iniŃial de la 410.700 lei la 620.300 lei, potrivit Hotărârii Comitetului JudeŃean 
pentru SituaŃii de UrgenŃă al JudeŃului GalaŃi din data de 21.10.2016. 
 Totodată, anexa proiectului de hotărâre se modifică şi se înlocuieşte astfel: 

 

                                                                                                       ANEXĂ (lei) 

Nr. crt. Comuna Suma alocată 
1 Pechea 200.100 
2 Slobozia Conachi 184.400 
3 Cuza Vodă 197.200 
4 Costache Negri 38.600 

TOTAL: 620.300 
 

Semnează: Consilier judeŃean, Ion Ştefan». 
  
Domnul Ştefan Ion doreşte să comunice că în spatele calculelor, de care le-a 

spus, stau: rapoartele de la comitetele locale ale celor două localităŃi - Cuza Vodă şi 
Costache Negri; şi, în acelaşi timp, şi hotărârea de astăzi a Comitetului pentru SituaŃii 
de UrgenŃă al JudeŃului GalaŃi. Afirmă: „Nu putem să tratăm - pentru că o să vedeŃi 
celălalt amendament - nu putem să tratăm diferit localităŃile şi nici calculul. Noi doar 
facem un calcul la solicitările celor patru comitete locale, respectiv: Pechea, Slobozia 
Conachi, Cuza Vodă şi Costache Negri.” În continuare, precizează că suma totală este 
620.300 lei.  

Domnul Preşedinte se vede nevoit să facă câteva precizări aici. Datorită unor 
solicitări, în prima şedinŃă de comitet judeŃean, Cuza Vodă a trimis cereri doar pentru 
şaisprezece persoane, Costache Negri n-a trimis nici pentru o persoană. SusŃine:  
„Astă-noapte, m-am trezit cu două sute cincizeci de persoane la Cuza Vodă şi cincizeci 
de persoane la Costache Negri. ÎnŃeleg şi suntem empatici pentru toŃi oamenii care au 
nevoie şi trebuie să fim alături de ei, pentru că numai în pielea acelor oameni nu… să 
nu fii. Doar că… domnul Ion Ştefan… înŃeleg mărinimia dumnealui, apreciez, sunt întru 
totul de acord să fim solidari şi empatici cu oamenii aceia care au suferit, dar trebuie să 
avem în vedere câteva lucruri şi anume: aseară, la ora zece sau la ora opt, primim 
C.L.S.U. - hotărârea C.L.S.U.-ului - de la Cuza şi de la Costache Negri că avem două 
sute cincizeci de persoane plus cele şaisprezece înainte, avem două sute şaizeci şi 
şase la Cuza Vodă.” Conchide că sunt, în momentul de faŃă, un număr mai mare de 
persoane afectate decât la Pechea. Nu contestă ceea ce spun cei de acolo. Doar asta a 
dorit să le aducă la cunoştinŃă. În continuare, afirmă: „Şi pentru că nu vreau să contrazic 
ceea ce au spus cei de acolo, pentru că merg pe încredere şi pentru că, cred că 
oamenii aceia sunt oneşti şi ne-au trimis cifrele corecte, am să vă rog să acceptaŃi 
amendamentul domnului Ştefan Ion şi de corectitudinea datelor, pe care le-au trimis 
primăriile respective, răspund ei. Asta este părerea mea.” 

Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae intervine: „PermiteŃi-mi să fiu suspicios, pe 
baza unei experienŃe de viaŃă, pentru că o asemenea ruptură între cifre arată ori o 
incompetenŃă crasă...” 
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Domnul Preşedinte se adresează domnului preşedinte Dobrovici-Bacalbaşa 
Nicolae… 

Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae continuă: „... ori ridică nişte semne de 
întrebare. Dar, din loialitate faŃă de conducerea judeŃului, am să votez, dar votez cu 
sufletul absolut îndoit, pentru că numai un idiot, poate sunt eu idiot, poate să admită că 
întâi sunt doisprezece şi, pe urmă, sunt două sute de la un eveniment care nu s-a 
modificat în timp, ci s-a produs odată.”  

Domnul Preşedinte, adresându-se domnului preşedinte Dobrovici-Bacalbaşa 
Nicolae, îi spune: „noi suntem aici pentru că trebuie să ajutăm cetăŃenii şi, ca atare, 
mergem pe încredere. Pentru că oamenii aceea merg pe buna credinŃă, că oamenii 
aceea ne-au trimis datele corecte şi acum nu putem noi să facem anchetă decât doar 
să fim alături de oameni, pentru că nu putem să ducem un subiect din acesta într-o 
dispută, ci trebuie să facem ceea ce-i de făcut pentru oameni.” În continuare, conchide: 
„Ca atare, amendamentul meu era altfel, dar, vă rog frumos, să votăm aşa cum au cerut 
acele comandamente pentru că îşi asumă responsabilitatea.”   

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

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
Domnul Butunoiu Dorin, menŃionând că este prezent reprezentantul Prefecturii şi 

al Guvernului în teritoriu, spune: „Ar putea să ne aducă la cunoştinŃă dacă cele relatate 
de colegi, legat de cele două solicitări de mai devreme, respectiv Cuza Vodă şi 
Costache Negri, sunt cu adevărat reale, pentru că problemele se ştiu de câteva zile.” 
SusŃine că este de acord cu ceea ce a spus şi domnul Bacalbaşa. Comunică: „Deci, eu 
n-aş merge neapărat pe încredere, ci noi trebuie să mergem pe nişte documente, pe 
nişte hârtii, şi să votăm în cunoştinŃă de cauză.” 

Domnul Preşedinte afirmă că sunt documente… Totodată, are rugămintea ca 
subiectul acesta să fie tratat cu maximă responsabilitate. Afirmă că domnul prefect, 
dacă doreşte, le va face precizarea, dacă nu... În continuare, spune: „Dar am 
rugămintea să mergem pe încredere şi pe ceea ce au scris oamenii aceia de acolo 
pentru că, până la urmă, să ne gândim că sunt în mijlocul evenimentelor acolo şi 
cunosc mai bine decât noi realitatea.” 

Domnul Butunoiu Dorin doreşte să intervină... 
Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae afirmă că rata divorŃurilor este de 50%.... 
Domnul Preşedinte spune: „Domnule preşedinte, domnule Bacalbaşa, am 

rugămintea să nu ducem... Asta chiar este o şedinŃă serioasă şi vedeŃi că am pus doar 
un singur punct pe ordinea de zi, doar acesta înseamnă calamităŃi şi atât.” 

Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae transmite: „Eu votez pentru, că merg pe 
mâna dumneavoastră. Dar acest punct de vedere consider că trebuie să îl expun şi 
cred că şi domnul prefect are o sarcină extrem de importantă şi angajantă, de la 
începutul acestei activităŃi, să verifice nişte cifre strigător de Ńipătoare la cer.” 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeŃean Sandu Viorica. 
Doamna Sandu Viorica doreşte să fie subliniat faptul că aceşti bani, aceste sume 

de bani, nu pot fi cheltuite decât pentru această calamitate.  
Domnul Preşedinte confirmă. 
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Doamna Sandu Viorica precizează: „Şi, în situaŃia în care ei nu se consumă, vor fi 
returnaŃi. Deci, să dăm... să transmitem celor în cauză seriozitatea de a fi tratate aceste 
sume aşa cum prevede legea.” 

Domnul Preşedinte afirmă: „Exact. Mai vreau să mai fac o precizare şi anume 
aceea că, la ora actuală, consiliul judeŃean nu poate să aloce sume decât către    
U.A.T.-uri. Şi atunci, aşa cum au fost cererile venite de la consiliile locale pe situaŃii de 
urgenŃă şi ei au... sumele pe care noi le repartizăm astăzi sunt pentru ca primăriile 
respective să cumpere saltele, să cumpere pături, să cumpere… eu ştiu… o sobă sau 
un radiator, ca oamenii aceia să se încălzească. Este vorba despre aragaz, din acela, 
tip plită cu două ochiuri şi o butelie - că unii n-au la ce să îşi gătească - bineînŃeles, 
uitându-ne într-un normativ, pentru că trebuie să alocăm sumele după normative, nu 
după ureche. S-a alocat şi o sumă de bani ca primăria de acolo să le cumpere hrană, 
dar în limita normativului stabilit de către Guvern pentru spitale, adică: zece lei pe zi 
la… pentru treizeci de zile. Şi atunci, oamenii de acolo, primăria, le va cumpăra 
alimente. Ideal ar fi, noi am încercat o… în primă fază am încercat o soluŃie - deşi nu a 
ieşit - de a disloca două bucătării de campanie din partea armatei… trei bucătării din… 
de a disloca trei bucătării din partea armatei să fie duse în judeŃ. Noi să alocăm suma 
de bani pentru ca ei să le gătească, adică să cumpărăm alimentele, să le dăm armatei, 
astfel încât armata să gătească şi noi să asigurăm sumele pentru… pentru mâncare.” 
Totodată, conchide: „Deci, nu există temeiul legal, astfel încât vom aloca sumele la 
aceste primării, le vom aloca pentru… cu destinaŃie clară ceea ce au de luat ei şi 
primăria pe Legea 416, articolul 28,  poate să vină şi să cumpere produsele şi hrana 
pentru cetăŃeni.”  
        În continuare, nemaifiind alte probleme, supune la vot proiectul de hotărâre cu 
amendamentul acceptat. 

Se aprobă în unanimitate, cu 27 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Consiliului 
JudeŃean GalaŃi, pentru înlăturarea efectelor unor calamităŃi naturale prin 
transportul şi amplasarea construcŃiilor uşoare din elemente modulate în 

localităŃile afectate de calamităŃi 
                                                                                                       IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte, la acest punct al ordinii de zi, precizează: „Aici este vorba de 
o cerere pentru transportul a treizeci şi două de module, douăzeci şi patru de module la 
Pechea şi opt module la Cuza Vodă, pe care noi urmează să le transportăm. Dar 
întrucât ştiŃi că, curŃile şi zonele au fost afectate de inundaŃii şi există mâl - sunt mâlite la 
ora actuală - va trebui să facem, să construim, să transportăm şi ceva pietriş acolo sau 
un material pentru a putea face un pat, astfel încât acele module să nu fie amplasate, 
să nu fie puse direct pe solul umed, că nu face bine. Deci pentru asta este suma pe 
care v-am propus-o.”   

În continuare, 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 în unanimitate, cu 27 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului GalaŃi de trecere a unei 
suprafeŃe de teren din domeniul public al municipiului GalaŃi şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului GalaŃi în domeniul public al judeŃului GalaŃi şi 

administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi 
                                                                                                       IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte, la acest punct al ordinii de zi, informează: „Aici este vorba 
despre un teren pe care vrem să îl luăm de la primărie, pentru că ştiŃi că vreo câŃiva ani 
de zile ne-am chinuit să scoatem din fondul forestier acel teren pentru a construi o staŃie 
de tratare mecano-biologică, pentru că trebuie să închidem proiectul pe „ECOSERV”, 
pentru colectarea deşeurilor. Şi am găsit soluŃie cu primăria; am găsit o altă suprafaŃă 
de teren şi cerem terenul acesta să ni-l dea, astfel încât să construim staŃia de tratare 
mecano-biologică pe terenul respectiv.”   

În continuare, 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 în unanimitate, cu 27 voturi „pentru”. 

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

Domnul Sandu Mitică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 

        Domnul Sandu Mitică subliniază că evenimentele sau necazurile, care s-au 
întâmplat la U.A.T.-urile respective, nu sunt de dorit de nimeni. În continuare, întreabă: 
„Însă, legat de gospodăriile care au suferit pagube, am vrea să ştim, dacă este posibil, 
dacă între aceste gospodării există cel puŃin una care a suferit aceleaşi pagube şi în 
2013; au fost refăcute pe aceleaşi amplasamente pe baza unor autorizaŃii de 
construcŃie, deşi exista la vremea respectivă o interdicŃie a reconstrui în zone 
inundabile? MulŃumesc.” 

Domnul Preşedinte afirmă: da, din păcate... În continuare, anunŃă că şi domnul 
prefect doreşte să le spună ceva. 

Domnul Prefect transmite: „Bună ziua. Este adevărat, după evenimentele din 
2013, o parte din clădirile care au fost inundate atunci sunt inundate şi acum. Partea 
mai puŃin plăcută este că acele clădiri sunt construite optzeci-nouăzeci de ani, n-au 
niciun fel de autorizaŃie de construire - acesta este marele păcat. Tot aşa de bine pot să 
vă spun că asigurarea obligatorie nu există. Încă cetăŃeanul de la sat, de la comună, nu 
are în spirit să-şi asigure bunurile. Dacă ar fi avut asigurare, ar fi fost cu totul altceva. 
Deci, trebuie mers şi marjat pe această problemă ca oamenii, pentru zece euro pe an 
sau cât Dumnezeu este, să-şi asigure locuinŃele, pentru că atunci vor primi ajutoare de 
la asigurator în definiv şi la urma urmei. MulŃumesc.” 

Domnul Preşedinte spune că da, din păcate sunt în faŃa unui fapt împlinit. În 
continuare, îi dă cuvântul doamnei consilier judeŃean Sandu Viorica. 

Doamna Sandu Viorica afirmă: „… în urma acestor evenimente au avut de suferit 
şi alte…  şi alte primării, alte comune pe infrastructură. Întrucât ei nu au posibilitatea să 
intervină pe acele drumuri care nu sunt comunale, poate că, compartimentele de 
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specialitate poate vor analiza problema aceasta şi, în măsura în care va fi posibil, să le 
dăm U.A.T.-urilor respective şi ceva bănuŃi pentru aceste…” 

Domnul Preşedinte comunică: „În momentul de faŃă, aşa cum ştiŃi, în tot judeŃul 
sunt comisii care evaluează atât infrastructura judeŃeană, infrastructura locală, 
evaluează pagubele produse la case şi atunci vom avea o oglindă mai clară, după ce 
acele comisii vor veni cu rapoartele şi vom vedea în buget ce putem să alocăm. Eu     
m-aş bucura foarte mult dacă actualul Guvern, aşa cum s-a întâmplat în 2013, se va 
apleca şi actualul Guvern spre necazul pe care îl avem în GalaŃi şi ne vor sprijini. Pentru 
că noi trebuie să recunoaştem: puterea financiară a consiliului judeŃean nu se poate 
compara cu puterea financiară a Guvernului. Astfel încât, sper ca cei de la Bucureşti să 
audă nevoile şi problemele cu care ne confruntăm aici şi să aloce, aşa cum s-a mai 
alocat şi în celelalte dăŃi, în celelalte situaŃii, atât materiale de construcŃii pentru casele 
afectate, cât şi sume pentru a reface infrastructura, atât pe drumurile judeŃene, cât şi pe 
drumurile comunale. Pentru că, într-adevăr, pagubele sunt foarte mari; în 2013 
vorbim… am vorbit de douăzeci şi opt de localităŃi afectate, iar în 2016 vorbim de 
douăzeci şi două de localităŃi afectate ca şi infrastructură. Ca şi persoane, vorbim doar 
de cele patru localităŃi… cinci localităŃi care au fost afectate şi gospodării, curŃi şi anexe. 
Dar, ca şi infrastructură, numărul localităŃilor afectate a ajuns la douăzeci şi două. Deci, 
volumul… volumul de apă din 2016, faŃă de cel din 2013, a fost cu mult mai mare şi  
într-un timp foarte scurt. Astfel că, dacă viitura, în 2013, a venit încet şi au avut timp 
oamenii să mai replieze puŃin, acum a fost o cantitate mare de apă, drumurile comunale 
fiind din pământ, producându-se acele… înşiroiri sau şuvoaie, drumurile au fost rupte. 
Sunt drumuri pe care nu poŃi circula nici măcar cu căruŃa. De aceea, fac… o să şi 
trimitem la Guvern solicitările după ce vor termina comisiile: poate ajută aceste localităŃi. 
Inclusiv drumurile judeŃene au fost afectate. Avem poduri care sunt suspendate pentru 
că viitura a săpat, sunt rupturi în acostamentul şoselelor. Deci: pagubele sunt destul de 
mari. Marele avantaj pe care îl avem acum faŃă de 2013, şi mulŃumim lui Dumnezeu, 
recunosc că şi primarii şi toată lumea s-a mobilizat mult mai bine, dar nu au fost… nu 
au fost victime omeneşti.”  În continuare, doreşte să felicite: Armata, Jandarmeria, 
Pompierii şi PoliŃia, Crucea Roşie, Biserica, cei care au fost a fost alături de oamenii 
aceştia şi i-au ajutat. În continuare, întreabă dacă mai este cineva care doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae susŃine: „Problema, care o discutăm, este, 
din păcate, o problemă mult mai serioasă şi nu se reduce niciun caz la construirea unor 
case pe sedii periclitate de oameni cu un nivel cultural aşa cum este, cu un nivel 
economic aşa cum este, şi care reprezintă, oricum, o minoritate. Problema este o 
problemă principială, legată de două cursuri de apă, care nu putea fi rezolvată decât 
printr-o amenajare care a început să fie realizată în nordul judeŃului - în amontele celor 
două văi - care a fost realizată cred 80%. După care, în ´89, acest şantier imens a fost 
jefuit: de la piatră până la utilaje de construcŃii. Şi, pentru această problemă, se pune 
regândirea investiŃiei pe plan naŃional. Pentru că altfel, cele două văi, vor fi în continuare 
periclitate. Sigur că l-am împuşcat pe Ceauşescu, dar ideile hidrotehnice nu erau ale 
unui om, erau ale unei structuri de specialişti de cea mai mare valoare, erau gândite şi 
pentru seceta din această zonă, şi cred că aşa trebuie pusă problema în interesul 
judeŃului.”  
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Domnul Preşedinte îi dă cuvântul, în continuare, domnului consilier judeŃean Iaru 
Romulus-Lucian.  
         Domnul Iaru Romulus-Lucian comunică: „În afară de faptul că noi, ca şi consiliu 
judeŃean, trebuie să ne asigurăm de ajutorarea celor care au căzut în necaz, cred că ar 
trebui undeva să şi facem o urmărire a cauzelor, pentru că nu vine totul numai de la 
ploaie, de la Dumnezeu, şi de la schimbarea climatică.” Şi, de exemplu, în Slobozia 
Conachi, lumea se plângea de două lucruri: un dig care n-a fost spart la timp; şi un 
lucru, care l-a văzut cu ochii dânsului pe cel puŃin două străzi, minim cincisprezece 
gospodării erau inundate, pentru simplul fapt că în canalele de scurgere de pe şosea, 
care dădeau în gârlă, erau stivuite: lemne, biute de pământ, pietriş ş.a.m.d. Măcar 
cincisprezece gospodării au fost făcute praf din simpla indolenŃă locală. Afirmă: „Acum 
ştiu că nu este treaba noastră să le căutăm în şanŃuri, dar poate ar trebui undeva…” 

Domnul Preşedinte susŃine: „dacă tot am alocat o sumă de bani, să nu începem 
acum să le căutăm şi defectele pe care le au oamenii aceştia, pentru că şi aşa suferă.” 
În continuare, adresându-se stimaŃilor colegi, dacă nu mai sunt alte probleme, le 
doreşte o după-amiază plăcută, le mulŃumeşte că au dat curs invitaŃiei şi închide 
lucrările şedinŃei. 
  
        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 9 (nouă) pagini şi a 
fost prezentat în şedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi din data de 31 
octombrie 2016.     
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