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PROCES – VERBAL 
 

al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃului GalaŃi 
din 22 decembrie 2015 

 
 
 

         ŞedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃului GalaŃi a fost convocată prin DispoziŃia 
Preşedintelui Consiliului JudeŃului GalaŃi nr. 848 din 18 decembrie 2015 şi a fost 
publicată în ziarul „ViaŃa liberă” din 19 - 20 decembrie 2015 şi în ziarul „Realitatea” 
din 21 decembrie 2015 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea încheierii ConvenŃiei de colaborare dintre Consiliul JudeŃului GalaŃi, 
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi şi FundaŃia 
„Inimă de Copil” GalaŃi; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
2. Transformarea unor posturi din statul de funcŃii al aparatului de specialitate al 

Consiliului JudeŃului GalaŃi; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

3. Aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului JudeŃului GalaŃi, DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a 
Persoanelor GalaŃi, Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi şi DirecŃiei Generale 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru anul 2016; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
4. Plata din bugetul local al Consiliului JudeŃului GalaŃi a contribuŃiei de membru 

în cadrul AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru SituaŃii 
de UrgenŃă; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
5. Aprobarea Programului  de dezvoltare al judeŃului GalaŃi 2016-2021; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
6. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

       Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: Costel Fotea - administrator public 
al Consiliului JudeŃului GalaŃi; Nela Monica Anişca - consilier principal, DirecŃia 
economie şi finanŃe; Laura-Delia AngheluŃă - director executiv, 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; Liviu Narciz Antonaş - consilier superior, Serviciul investiŃii şi urmăriri 
contracte din cadrul DirecŃiei Arhitect Şef; Daniela TecuŃă - consilier superior, 
Compartimentul cancelarie.  
        Au participat ca invitaŃi: Dorin Otrocol - prefectul judeŃului GalaŃi; Ilie Zanfir - 
manager, Biblioteca “V. A. Urechia” GalaŃi; Dan Basarab Nanu - manager, Muzeul de 
Artă Vizuală GalaŃi; Floricel Maricel Dima - director executiv, Camera Agricolă a 
JudeŃului GalaŃi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanŃi de la următoarele instituŃii de 
presă: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. GalaŃi; ziarul „ViaŃa 
liberă”; „AGERPRES”; VOX TV; TV GalaŃi. 
        Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului Secretar Puşcaş Paul pentru a face 
apelul nominal în vederea stabilirii prezenŃei la şedinŃă. 
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        Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeŃeni în 
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi sunt prezenŃi 31 consilieri judeŃeni 
în funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃului, deci şedinŃa poate începe, fiind 
întrunite condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeŃeni: Buruiană NataliŃa, Gasparotti Petru 
Florinel şi Ion Dumitru. 
        Au sosit în sală, înainte de votarea procesului-verbal, următorii consilieri 
judeŃeni: Buruiană NataliŃa şi Gasparotti Petru Florinel. 
        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare şi FuncŃionare al Consiliului JudeŃului GalaŃi, a fost prezentat la mapă  
procesul-verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃului GalaŃi din 26 noiembrie 
2015.   

În continuare, întreabă dacă sunt observaŃii în legătură cu procesul-verbal. 
        Domnul Stângă George-Cătălin, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să 
ia cuvântul. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
        Domnul Stângă George-Cătălin afirmă: „Vreau să vă spun că am citit foarte 
atent procesul-verbal al acestei şedinŃe şi am observat încă o dată că aŃi folosit 
cuvinte total nepotrivite la adresa mea. Vreau să vă spun că, atât eu personal, cât şi 
ceilalŃi consilieri liberali, nu vom mai tolera acest comportament al dumneavoastră. 
Vă solicit să îmi puneŃi la dispoziŃie o copie a procesului-verbal, conform cu originalul, 
deoarece mă gândesc foarte serios să vă acŃionez în instanŃă. Vreau să vă spun că 
în faŃa noastră, a consilierilor, nu vă puteŃi impune prin vorbe, vă puteŃi impune doar 
prin fapte. Vă mulŃumesc.”  
        Domnul Preşedinte îi transmite: „Domnule consilier, modul de comportare într-o 
şedinŃă publică în ceea ce vă priveşte şi în ceea ce mă priveşte diferă posibil datorită 
mediilor sociale şi culturale diferite din care provenim şi a bunului simŃ natural care 
nu ştiu la cine lipseşte, poate lipsi la fiecare dintre noi. În tot cazul, dacă s-a încercat 
să fiu provocat la un mod pe care eu l-am considerat mârlănesc, aşa l-am considerat 
eu, am fost obligat de multe ori să replic în consecinŃă. Eu fac eforturi ca aceste 
şedinŃe să se desfăşoare cât se poate de civilizat. Dacă unii încearcă să mă scoată 
din sărite zicând că este o metodă de luptă politică, cred că este absolut incorect. Şi 
dacă dumneavoastră doriŃi să existe o atmosferă civilizată la aceste şedinŃe, eu nu 
pot decât să salut acest fapt.”   
        Domnul Stângă George-Cătălin spune: „Domnule Preşedinte, eu Ńin să vă 
informez că eu nu v-am jignit aşa cum aŃi făcut dumneavoastră şi consider că 
dumneavoastră v-aŃi făcut de râs la respectiva şedinŃă şi nu eu.” 
       Domnul Preşedinte îi comunică: „Deci, eu aşa am considerat şi aşa interpretez, 
prin prisma mea, demersul dumneavoastră.”  
       Domnul Zamfir Aurel, adresându-se domnului Preşedinte, roagă având în vedere 
că suntem în 22 decembrie, înainte de a de a începe şedinŃa, să se Ńină un moment 
de reculegere în memoria Eroilor din '89.  
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       Domnul Preşedinte îi spune că da, are perfectă dreptate. În continuare, afirmă: 
„Şi faptul că suntem aici într-o structură democratică atât cât este, este meritul unora 
care şi-au jertfit viaŃa.” Propune să se Ńină un moment de reculegere.  
       

       Moment de reculegere.       
 
 
 

       Au sosit în sală următorii consilieri judeŃeni: Buruiană NataliŃa şi 
Gasparotti Petru Florinel. 
 

       Domnul Preşedinte supune la vot procesul-verbal. 
       Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
       Domnul Preşedinte, în legătură cu ordinea de zi, solicită completarea acesteia 
cu următoarele proiecte de hotărâri:  

� Stabilirea preŃului mediu/tona de masă verde obŃinută de pe pajişti, pentru 
anul fiscal 2016; 

� Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului JudeŃului GalaŃi pentru 
anul fiscal 2016; 

� Aprobarea Actului adiŃional nr. 1 la protocolul de colaborare dintre judeŃul 
GalaŃi, prin Consiliul JudeŃului GalaŃi şi AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃie pentru 
Agricultură în cadrul proiectelor finanŃate prin Programul OperaŃional Sectorial 
„Creşterea CompetitivităŃii Economice” 2007 – 2013. 
        În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Stabilirea preŃului mediu/tona de masă verde obŃinută de pe pajişti, 
pentru anul fiscal 2016». 

Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abŃineri”  
(Hapeci Daniela - Simona, Butunoi Adrian Liviu, Ştefan Ion, Căluean Anghel 
Costel, Grosu Constantin, Cristovici Viorel, Stângă George Cătălin, Gaiu 
Magdalena, Ursu Nicuşor şi Bogdan Tania - Iuliana). 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului JudeŃului GalaŃi 
pentru anul fiscal 2016». 

Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abŃineri”  
(Hapeci Daniela - Simona, Butunoi Adrian Liviu, Ştefan Ion, Căluean Anghel 
Costel, Grosu Constantin, Cristovici Viorel, Stângă George Cătălin, Gaiu 
Magdalena, Ursu Nicuşor şi Bogdan Tania - Iuliana). 

Domnul Ştefan Ion doreşte să facă o scurtă intervenŃie, pentru că dânşii trebuie 
să spună de ce fac lucrul acesta, de ce se abŃin. Afirmă: „Ne abŃinem pentru că nu se 
respectă Regulamentul, domnule Preşedinte, şi aceste proiecte de hotărâri au fost 
depuse ieri la Registratura Consiliului JudeŃului GalaŃi. Conform Regulamentului, 
trebuie să se depună cu minim trei zile, să luăm şi noi la cunoştinŃă, de multe ori 
chiar şi în şedinŃa de astăzi am luat la cunoştinŃă despre noi proiecte; nu este nicio 
şedinŃă de îndată, nu este nicio şedinŃă extraordinară, este o şedinŃă ordinară. Toate 
aceste documente trebuiesc depuse cu trei zile înainte şi eu vă rog, ca de fiecare 
dată pe tot timpul mandatului, să respectăm Regulamentul pentru că, dacă nu 
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respectăm Regulamentul, putem să avem probleme. Şi eu v-aş ruga să facem 
aceste lucruri, să le facem temeinic, să stabilim reguli, să le respectăm, pentru că 
aşa este corect. Noi nu putem să ne dăm cu părerea de anumite proiecte de hotărâri, 
dacă ele ni se aduc în aceeaşi zi sau într-un timp în care nu putem să le verificăm. Şi 
este un document care are mai bine de două sute de pagini, care se supune 
aprobării astăzi, şi chiar nu avem suficient timp la dispoziŃie.”  
        Domnul Preşedinte îi transmite că are perfectă dreptate, dânsul a vrut să facă 
şedinŃa după Crăciun, i s-a spus că oamenii pleacă în concediu - precizează că a 
fost un compromis legat de circumstanŃe umane. În continuare, susŃine: „Dar, în 
principiu, fără îndoială, este un principiu de care trebuie să ne Ńinem strict.”  

Domnul Ştefan Ion conchide că nu este altceva la mijloc, ci doar respectarea 
Regulamentului. 
        Domnul Preşedinte, în continuare, supune la vot completarea ordinii de zi cu 
proiectul de hotărâre privind «Aprobarea Actului adiŃional nr. 1 la protocolul de 
colaborare dintre judeŃul GalaŃi, prin Consiliul JudeŃului GalaŃi şi AgenŃia de PlăŃi şi 
IntervenŃie pentru Agricultură în cadrul proiectelor finanŃate prin Programul 
OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice” 2007 – 2013». 

Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abŃineri”  
(Hapeci Daniela - Simona, Butunoi Adrian Liviu, Ştefan Ion, Căluean Anghel 
Costel, Grosu Constantin, Cristovici Viorel, Stângă George Cătălin, Gaiu 
Magdalena, Ursu Nicuşor şi Bogdan Tania - Iuliana). 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaŃii cu privire la ordinea de zi 
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.  
       În continuare, supune la vot ordinea de zi în întregime: 

1. Aprobarea încheierii ConvenŃiei de colaborare dintre Consiliul JudeŃului GalaŃi, 
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi şi FundaŃia 
„Inimă de Copil” GalaŃi; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
2. Transformarea unor posturi din statul de funcŃii al aparatului de specialitate al 

Consiliului JudeŃului GalaŃi; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

3. Aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului JudeŃului GalaŃi, DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a 
Persoanelor GalaŃi, Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi şi DirecŃiei Generale 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru anul 2016; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
4. Plata din bugetul local al Consiliului JudeŃului GalaŃi a contribuŃiei de membru 

în cadrul AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru SituaŃii 
de UrgenŃă; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
5. Aprobarea Programului de dezvoltare al judeŃului GalaŃi 2016-2021; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
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6. Stabilirea preŃului mediu/tona de masă verde obŃinută de pe pajişti, pentru 
anul fiscal 2016; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
7. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului JudeŃului GalaŃi pentru anul 

fiscal 2016; 
IniŃiator: Cornel Hamza 

8. Aprobarea Actului adiŃional nr. 1 la protocolul de colaborare dintre judeŃul 
GalaŃi, prin Consiliul JudeŃului GalaŃi şi AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃie pentru 
Agricultură în cadrul proiectelor finanŃate prin Programul OperaŃional Sectorial 
„Creşterea CompetitivităŃii Economice” 2007 – 2013; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
9. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abŃineri”  
(Hapeci Daniela - Simona, Butunoi Adrian Liviu, Ştefan Ion, Căluean Anghel 
Costel, Grosu Constantin, Cristovici Viorel, Stângă George Cătălin, Gaiu 
Magdalena, Ursu Nicuşor şi Bogdan Tania - Iuliana). 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Aprobarea încheierii ConvenŃiei de colaborare dintre Consiliul JudeŃului GalaŃi, 
DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi şi FundaŃia 

„Inimă de Copil” GalaŃi 
                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          

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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Transformarea unor posturi din statul de funcŃii al aparatului de specialitate al 
Consiliului JudeŃului GalaŃi 

                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          
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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului JudeŃului GalaŃi, DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a 

Persoanelor GalaŃi, Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi şi DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru anul 2016 

                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          
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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Plata din bugetul local al Consiliului JudeŃului GalaŃi a contribuŃiei de membru 
în cadrul AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru SituaŃii 

de UrgenŃă 
                                                                                               IniŃiator: Cornel Hamza 

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 32 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 2 „abŃineri”  
(Hapeci Daniela - Simona şi Stângă George Cătălin). 

       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Aprobarea Programului de dezvoltare al judeŃului GalaŃi 2016-2021 

                                                                      IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                                                         
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un 

amendament şi îl roagă pe domnul Vicepreşedinte Cornel Hamza să îl prezinte. 
Domnul Hamza Cornel anunŃă că îl va prezenta doamna AngheluŃă Laura-

Delia. 
Doamna AngheluŃă Laura-Delia 
A prezentat următorul: 

 

«AMENDAMENT  
                             

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului  de dezvoltare a 
 judeŃului GalaŃi 2016-2021 

(înregistrat la Consiliul JudeŃului GalaŃi cu nr. 27266/22.12.2015) 
 

Având în vedere că în redactarea anexei proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Programului  de dezvoltare a judeŃului GalaŃi 2016-2021 s-a strecurat o greşeală 
materială privind enumerarea şcolilor care fac parte din reŃeaua învăŃământului 
special din judeŃul GalaŃi, propun modificarea anexei - Programul  de dezvoltare a 
judeŃului GalaŃi 2016-2021 - la proiectul de hotărâre menŃionat, după cum urmează: 
La pagina 69, primul paragraf din capitolul ”ÎnvăŃământ Special” va avea următorul 
conŃinut: 
 

”În judeŃul GalaŃi există un număr de 4 şcoli speciale aflate în subordinea Consiliului 
JudeŃului GalaŃi: 

1. Liceul Tehnologic „Simion MehedinŃi” GalaŃi - municipiul GalaŃi; 
2. Şcoala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu” GalaŃi - municipiul GalaŃi; 
3. Şcoala Gimnazială Specială nr. 2 „Constantin Pufan” GalaŃi - municipiul GalaŃi; 
4. Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” - oraşul Tecuci”. 

 

Data: 22.12.2015 Semnează: Vicepreşedinte, Consiliul JudeŃului GalaŃi Cornel          
Hamza». 

Domnul Preşedinte anunŃă că în calitate de iniŃiator acceptă amendamentul. În 
continuare, întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre sau la 
documentaŃia de fundamentare. 

Domnul łuicu Emil doreşte să ia cuvântul. 
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Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean.  
Domnul łuicu Emil spune: „Domnule Preşedinte, eu înŃeleg că vine Crăciunul, 

vine Anul Nou, dar un document destul de important pentru viitorul judeŃului GalaŃi nu 
este normal să-l primim într-un timp atât de scurt şi să-l încercăm să-l înŃelegem, 
măcar să-l înŃelegem tot într-un timp atât de scurt. Cred că n-ar fi fost nicio problemă 
dacă l-am fi amânat şi am fi putut să-l analizăm şi noi în amănunt. Şi vă dau un 
singur exemplu: Lacul Brateş - cred că toată lumea ştie ce suprafaŃă are din 1966, 
când s-au făcut desecările - 23 de kilometri pătraŃi. ŞtiŃi, în Strategia noastră, cât este 
Lacul Brateş? Eu nu am… Nu ştiŃi? Vă spun eu: 74 de hectare. ... 74 de kilometri 
pătraŃi - scuză-mă, ai dreptate. Deci, asta denotă că undeva s-a lucrat superficial şi 
mai sunt sigur multe alte greşeli, dacă vreŃi pot să vă enumăr o mulŃime, care ar fi 
trebuit să ne lăsaŃi să le descoperim, să le corectăm şi, pe urmă, să adoptăm un 
document într-adevăr valoros. MulŃumesc.” 

Domnul Preşedinte îi spune că da, are dreptate. Afirmă: „VedeŃi 
dumneavoastră, în materie de Strategie, noi am avut elaborat de către D.D.R. - 
DirecŃia de dezvoltare - un proiect plătit…” 

Domnul Hamza Cornel intervine: Neplătit... 
Domnul Preşedinte continuă: nu, nu, care urma să fie plătit foarte ieftin în raport 

cu cel precedent, dar care, din păcate, nu a mulŃumit. Şi atunci, ca un succedaneu,  
toŃi cei din Consiliul JudeŃului au muncit foarte mult ca să realizeze acest Program de 
dezvoltare care ne este absolut necesar pentru a putea iniŃia proiectele. Conchide că 
intenŃiile au fost foarte bune, munca pe care au depus-o oamenii a fost însemnată, 
orice lucru este perfectibil şi, de fapt, calitatea dumnealor de consilieri, care provin 
din diverse domenii de competenŃă..., sigur că este un lucru pe care îl vom 
perfecŃiona pe parcurs. În continuare, afirmă: „De aceea, cred că este important să îl 
votăm, având dumneavoastră perfectă dreptate în ceea ce spuneŃi.”  

Domnul łuicu Emil afirmă că i se pare că nu s-a făcut înŃeles. Conchide că 
dânsul nu a contestat munca angajaŃilor Consiliului JudeŃului la elaborare.  

Domnul Preşedinte spune: Da. Da. 
Domnul łuicu Emil susŃine că a spus că pentru acest proiect ar fi trebuit să le 

lase un pic mai mult timp… 
Domnul Preşedinte spune că da, dânsul a dorit să facă această şedinŃă - 

precizând că le-a spus - puŃin mai târziu. 
Domnul łuicu Emil, adresându-se domnului Preşedinte, afirmă că între a vrea 

şi a face este distanŃă mare. 
Domnul Preşedinte intervine: Din păcate…  
Domnul łuicu Emil spune: „În mandatul acesta, eu aud numai că am vrut, am 

vrut, am vrut, iar de făcut… să fim cinstiŃi…” 
Domnul Preşedinte îi transmite că fiecare cu părerea lui. 
Domnul łuicu Emil  doreşte, dacă i se permite, să termine ce are de spus.  
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean.  
Domnul łuicu Emil susŃine că se pare că nu s-a făcut înŃeles: nu contestă 

munca. Dânsul a spus că trebuia să le fie lăsat dumnealor, consilierilor, un pic mai 
mult de timp... 
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Domnul Preşedinte spune: da... 
Domnul łuicu Emil continuă: ... de studiu astfel încât să fi avut o Strategie    

într-adevăr pusă la punct cum trebuie.  
Domnul Preşedinte spune că da şi, în continuare, întreabă dacă mai este 

cineva care doreşte să ia cuvântul. Îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean Ştefan 
Ion. 

Domnul Ştefan Ion spune: „Domnule Preşedinte, stimaŃi colegi, eu practic de un 
an şi jumătate spun, în mod repetat, cel puŃin o dată la trei luni de zile am atras 
atenŃia că avem nevoie de o strategie de dezvoltare, avem nevoie de un plan de 
dezvoltare socio-economică a judeŃului GalaŃi, avem nevoie de o viziune pentru acest 
judeŃ. Practic, acest Program de dezvoltare vine odată cu eşecul Strategiei de 
dezvoltare pe care consultantul a depus-o din decembrie 2014, deci acum un an de 
zile. Este un subiect care mă interesează foarte mult, pentru că mă interesează viaŃa 
judeŃului GalaŃi şi a comunităŃilor administrativ-teritoriale şi este nevoie de un 
document foarte serios. Materialul care s-a prezentat, îmi pare rău că 
dumneavoastră n-aŃi fost la dezbatere, aş fi vrut să vedeŃi societatea civilă care a fost 
oripilată de faptul că nu ştia nimic, să vedeŃi mediul de afaceri care n-a fost consultat, 
să vedeŃi U.A.T.-urile care n-au fost consultate; practic, a ieşit un document de tot 
râsul, de tot râsul, un document care poate fi contestabil oriunde. Mai mult de atât, 
noi am participat şi ne-am adus cred că fiecare contribuŃia, am făcut amendamentele 
respective, am arătat care sunt neajunsurile din Strategia respectivă, dar eu cred că, 
de anul trecut, din 2014 până acum, când ni s-a prezentat în decembrie Strategia de 
dezvoltare, este un an de zile şi nu s-a întâmplat absolut nimic. Noi, practic, suntem 
într-o situaŃie ingrată pentru toŃi primarii din judeŃul GalaŃi care vor să depună 
proiecte începând cu ianuarie şi se vor deschide foarte multe linii începând cu 15…  
între 15 şi 20 se vor deschide foarte multe linii, neavând acest document aprobat, ei 
nu pot să depună nimic. Eu am spus lucrurile acestea în mod repetat şi de-abia 
acuma ajungeŃi la concluzia că trebuie să facem un asemenea document şi să-i dăm 
drumul. Deci, sunt de aceeaşi părere: nu putem să aprobăm orice, nu putem să 
aprobăm fără să citim. N-am avut suficient timp să citim acest document. Pe de altă 
parte, oamenii care vor să acceseze fonduri europene nu pot să acceseze dacă nu 
au asemenea Plan. Deci, este un eşec al conducerii judeŃului GalaŃi, este un eşec 
care poate fi foarte grav pentru toŃi locuitorii judeŃului şi trebuie să vă asumaŃi acest 
eşec. Mai mult de atât, acest Program practic nu este o viziune a conducerii 
Consiliului JudeŃului cum este în expunerea de motive, este o viziune a celor care au 
elaborat, respectiv direcŃiile de specialitate. Nu poŃi să faci un program de dezvoltare 
în trei săptămâni cât le-a fost pus la dispoziŃie, chiar n-au posibilitate, eu ştiu ce 
înseamnă să faci o strategie. Deci, o strategie minimă se lucrează între minim trei 
luni de zile, dacă nu cel puŃin şase, ca să poŃi să faci o strategie de dezvoltare a 
judeŃului. Nu trebuie acum să încercăm să găsim vinovaŃi sau să facem altfel de 
lucruri, dar este un document foarte important pentru cetăŃenii acestui judeŃ. Dacă îl 
aprobăm în forma actuală, aşa cum spunea şi colegul Emil łuicu, riscăm să nu avem 
foarte multe elemente pentru că acest Program intră în vigoare fără dezbatere 
publică. Deci, se trece peste pasul de dezbatere publică şi noi îl aprobăm. Dar, aici 
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nu Ńinem cont nici de societatea civilă, nu Ńinem cont nici de mediul de afaceri, nici de 
toate instituŃiile din GalaŃi; nu Ńinem cont, n-am avut timp, n-am avut suficient contact 
cu ei ca să luăm această legătură. Deci, noi dacă nu aprobăm suntem într-o anumită 
culpă, dacă îl aprobăm vă spun că nu este un document complet, este… suntem 
aşa... între ciocan şi nicovală. Dar, încă o dată, vreau să arăt - de peste un an de zile 
spun lucrurile astea - puteam să ne aplecăm, mi-am dat şi eu tot concursul, am zis că 
pot să ajut şi eu, cât îmi sunt competenŃele, şi ceilalŃi colegi care vor să facă ceva şi 
chiar puteam să elaborăm un Program bun. Este practic un pas în plus şi vreau să 
felicit direcŃiile de specialitate pentru că este clar, este clar de departe un document 
mai bun decât Strategia care ne-a fost prezentată de către consultantul din 
Bucureşti. Este un document mai bun, un document îmbunătăŃit. Trecem de la o 
propunere de vreo  şaptezeci şi ceva de proiecte la o propunere de nouă sute şi ceva 
de proiecte, ceea ce înseamnă că este o altfel de viziune, o altfel de prezentare - o 
prezentare mai aproape de adevăr pentru că datele, prezentate în Programul de 
dezvoltare, sunt date actualizate 2015, nu din 2013; deci, este clar un document mai 
bun. Şi, încă o dată: vreau să îi felicit pe cei care au elaborat acest document.” Deci, 
dânsul propune să se voteze acest document...  

Domnul Hamza Cornel intervine: În principiu. 
Domnul Ştefan Ion continuă: ... în principiu, pentru că trebuie să existe un 

Program de dezvoltare. Afirmă: „Noi, practic, trebuia să avem o Strategie de 
dezvoltare, dar spun că nu este o Strategie perfectă, ci este una perfectibilă.”  

Domnul Preşedinte, spunând că este perfectibilă, speră că fiecare să îşi aducă 
contribuŃia la perfecŃionarea ei.  
        În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 

Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 13 „abŃineri” 
(Hapeci Daniela - Simona, Potec Nicolae - Petrişor, Zamfir Aurel, łuicu Emil, 
Cristovici Viorel, Stângă George Cătălin, Gaiu Magdalena, Ursu Nicuşor, 
Buruiană NataliŃa, Dima Gheorghe, Gasparotti Petru Florinel, Grosu Constantin 
şi Bogdan Tania - Iuliana). 

       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Stabilirea preŃului mediu/tona de masă verde obŃinută de pe pajişti, pentru anul 

fiscal 2016 
                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza 

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 10 „abŃineri”   
(Hapeci Daniela - Simona, Butunoi Adrian Liviu, Ştefan Ion, Căluean Anghel 
Costel, Grosu Constantin, Cristovici Viorel, Stângă George Cătălin, Gaiu 
Magdalena, Ursu Nicuşor şi Bogdan Tania - Iuliana). 

       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 
Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului JudeŃului GalaŃi pentru anul 

fiscal 2016 
                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza 
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. Îi dă cuvântul domnului consilier 
judeŃean łuicu Emil. 

Domnul łuicu Emil, dacă i se permite, ca o glumă, se bucură că pot vota taxele 
şi tarifele fără prezenŃa domnului Grădinaru.  

Domnul Preşedinte spune că: „domnul Grădinaru, în ciuda… da, în ciuda...  mă 
rog,  hai să zicem exotismului lui... în momentul în care era prezent care, cu toată 
buna lui credinŃă, a încercat să se implice. Din păcate, implicarea dânsului, sub multe 
aspecte, a fost total contraproductivă. ...Eu ştiu că a şi pierdut foarte des şi a şi plătit. 
Cu noi... cu noi a pierdut şi a plătit. ... cu, Consiliul Local. Ei, cu noi… nu suntem nici 
noi perfecŃi sub aspectul cunoaşterii legilor, dar cu noi a pierdut.” 

Concluzionând, întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaŃia de fundamentare. Spune că domnul Grădinaru nu este.  
Conchide că observaŃii nu sunt. 
 În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 11 „abŃineri” 
(Hapeci Daniela – Simona, Potec Nicolae – Petrişor, Butunoi Adrian Liviu, 
Ştefan Ion, Căluean Anghel Costel, Grosu Constantin, Cristovici Viorel, Stângă 
George Cătălin, Gaiu Magdalena, Ursu Nicuşor şi Bogdan Tania – Iuliana). 

       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Aprobarea Actului adiŃional nr. 1 la protocolul de colaborare dintre judeŃul 

GalaŃi, prin Consiliul JudeŃului GalaŃi şi AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃie pentru 
Agricultură în cadrul proiectelor finanŃate prin Programul OperaŃional Sectorial 

„Creşterea CompetitivităŃii Economice” 2007 – 2013 
                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza 

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 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 11 „abŃineri”  
(Hapeci Daniela – Simona, Potec Nicolae – Petrişor, Butunoi Adrian Liviu, 
Ştefan Ion, Căluean Anghel Costel, Grosu Constantin, Cristovici Viorel, Stângă 
George Cătălin, Gaiu Magdalena, Ursu Nicuşor şi Bogdan Tania – Iuliana). 

Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la informările sau 
rapoartele care au fost prezentate în mapă. 
        S-a luat act de adresa Camerei de Conturi GalaŃi nr. 2469/2014/27.11.2015, 
înregistrată la Consiliul JudeŃului GalaŃi sub nr. 9527/03.12.2015, referitoare la 
Complexul Muzeal de ŞtiinŃele Naturii „Răzvan AngheluŃă” GalaŃi, precum şi de 
Decizia Camerei de Conturi GalaŃi nr. 95/2014/1/27.11.2015 de prelungire a 
termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 95 din 22 decembrie 
2014 şi de Raportul Camerei de Conturi GalaŃi privind modul de ducere la îndeplinire 
a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), înregistrat la Complexul 
Muzeal de ŞtiinŃele Naturii „Răzvan AngheluŃă” GalaŃi sub nr. 2720/06.11.2015, 
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transmise de către Complexul Muzeal de ŞtiinŃele Naturii „Răzvan AngheluŃă” GalaŃi 
Consiliului JudeŃului GalaŃi prin adresa înregistrată sub nr. 3181/18.12.2015. 
        S-a luat act de Nota de colaborare a DirecŃiei Arhitect Şef – Serviciul Drumuri şi 
Poduri nr. 9.599/08.12.2015. 
        S-a luat act de Raportul activităŃilor de consultanŃă, extensie şi formare 
profesională pentru luna noiembrie 2015 al Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe 
luna noiembrie 2015. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 
şi ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru luna noiembrie 2015. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a 
Persoanelor GalaŃi pentru luna noiembrie 2015. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru 
luna noiembrie 2015. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
GalaŃi pe luna noiembrie 2015. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie GalaŃi pe 
luna noiembrie 2015. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă 
„Sf. Apostol Andrei” GalaŃi pentru luna noiembrie 2015. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public JudeŃean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat GalaŃi pe luna noiembrie 2015. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al UnităŃii Medico – Sociale Găneşti GalaŃi 
pentru luna noiembrie 2015. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii JudeŃene „V.A. Urechia” GalaŃi 
pe luna noiembrie 2015. 
        S-a luat act de Informarea domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa – 
Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi privind modificările aduse organigramei şi 
statului de funcŃii ale Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” GalaŃi 
în cursul trimestrului III şi IV al anului 2015. 

S-a luat act de Informarea domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa – 
Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi privind modificările aduse organigramei şi 
statului de funcŃii ale Spitalului de Pneumoftiziologie GalaŃi în cursul trimestrului IV al 
anului 2015.        
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean Stângă George-
Cătălin. 
        Domnul Stângă George-Cătălin comunică: „În primul rând, aş vrea să salut 
prezenŃa la această şedinŃă a domnului Prefect şi, cu acceptul dumneavoastră, aş 
vrea să îi adresez o întrebare. La ultima şedinŃă, domnule Prefect, cea din data de 
26.11., marea majoritate a consilierilor judeŃeni au votat o hotărâre cu privire la 
consumul nelimitat de carburant. Având în vedere că iniŃial am primit un raport de 
specialitate în data de 20.11., raport de specialitate care avea semnăturile tuturor 
directorilor, dar în ziua votului, în ziua plenului, am primit un alt raport de specialitate, 
dar care nu avea semnătura acestora, întrebarea mea este dacă ştiŃi cumva dacă 
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acest proiect de hotărâre a primit avizul de legalitate din partea InstituŃiei 
Prefectului?” 
       Domnul Otrocol Dorin îi răspunde că, în principiu, Prefectul şi InstituŃia 
Prefectului nu dau consultaŃii în direct.  
       Domnul Stângă George-Cătălin precizează că mai avea încă o solicitare către 
domnul Preşedinte. Ştie că a avut loc un audit intern cu privire la achiziŃionarea de 
material antiderapant. Doreşte să îl întrebe dacă poate să le pună dumnealor, 
consilierilor, la dispoziŃie acest raport. 
       Domnul Preşedinte îi răspunde că în momentul în care raportul îi va parveni pe 
cale oficială, încă nu i-a parvenit, ştie despre ce este vorba, dar nu i-a parvenit pe 
cale oficială, fără îndoială, pentru consilieri - şi a mai spus-o - orice act din Consiliul 
JudeŃului este un act cu acces permis. Transmite: „În aceste condiŃii, unu: vreau să 
vă felicit, pe colegii din opoziŃie, şi să mă felicit că am reuşit să avem o şedinŃă 
paşnică, civilizată, să nu ne enervăm - că ar fi o mare prostie să ne enervăm în ajun 
de sărbători; şi, doi: să vă urez tuturor un Crăciun Fericit!” În continuare, anunŃă că 
şedinŃa este închisă. 
 
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 12 (douăsprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃului GalaŃi din data de 
28 ianuarie 2016.         
 
 

                      PREŞEDINTE                                            SECRETARUL JUDEłULUI 
         
         Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                           Paul Puşcaş 


