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PROCES – VERBAL 
 

al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi 
din 23 mai 2016 

 
 
 

         ŞedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi a fost convocată prin DispoziŃia 
Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 129 din 18 mai 2016 şi a fost publicată 
în ziarul „ViaŃa liberă” din 19 mai 2016 şi în ziarul „Realitatea” din 19 mai 2016 şi 
afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Acordarea „Diplomei de ExcelenŃă” a Consiliului JudeŃean GalaŃi Bisericii 
„SfinŃii ÎmpăraŃi Constantin şi Elena” din comuna Suceveni, judeŃul GalaŃi; 

IniŃiator: Viorica Sandu 
2. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport 
STERIAN ALEXANDRU Intreprindere Individuală, pe traseul Pechea-
IndependenŃa (DJ 251GalaŃi-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind 
SRL Câmpina); 

IniŃiator: Cornel Hamza 
3. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
GEGI SRL pe traseul pe traseul Şerbăneşti – Tecuci; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
4. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
GOLEANU TOUR SRL pe traseul pe traseul GalaŃi (Bariera Traian) – Oancea 
(S.P.F. - PoliŃia de Frontieră); 

IniŃiator: Cornel Hamza 
5. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
AMARILIA RA SRL pe traseul GalaŃi – Folteşti; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
6. Aprobarea monografiei economico-militare a judeŃului GalaŃi întocmită în anul 

2016; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

7. Aprobarea listei finale de priorităŃi cuprinzând solicitanŃii de locuinŃe de 
serviciu, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului JudeŃean GalaŃi, 
precum şi a listei de repartizare, prin închiriere, a unor locuinŃe de serviciu; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
8. Aprobarea Regulamentului pentru exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în 

amenajarea Zătun şi a Regulamentului privind organizarea activităŃilor de 
picnic în baza de agrement Zătun; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
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9. Modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului JudeŃului GalaŃi privind 
aprobarea Programului judeŃean de transport rutier public de persoane prin 
servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019; 

IniŃiatori: Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 

10. Aprobarea preluării în domeniul public al judeŃului GalaŃi a bunurilor rezultate 
din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată 
în judeŃul GalaŃi”; 

IniŃiator: Marian Vicleanu 
11. Transmiterea unui sector de drum din DJ 255A, în lungime de 5.917 ml, 

respectiv de la km 1+324 la km 7+241, din domeniul public al judeŃului GalaŃi 
şi din administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi în administrarea Consiliului 
Local al comunei Vânători; 

IniŃiatori: Ion Ştefan  
Sorin Dănăilă 

12. Modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 36 din 25 februarie 2016 
privind aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Fundeni pentru 
trecerea unei porŃiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204 N, din 
domeniul public al judeŃului GalaŃi şi din administrarea Consiliului JudeŃean 
GalaŃi în domeniul public al comunei Fundeni şi în administrarea Consiliului 
Local al comunei Fundeni; 

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

         Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: George Stoica - director 
executiv, DirecŃia economie şi finanŃe; Laura AngheluŃă - director executiv, DirecŃia 
de dezvoltare regională; Constantin Cristea - director executiv, DirecŃia patrimoniu; 
Florin Grigore - şef serviciu, Serviciul audit public intern; Mărioara Dumitrescu - 
arhitect şef, DirecŃia Arhitect Şef; Daniela TecuŃă - consilier superior, Compartimentul 
cancelarie. 
        Au participat ca invitaŃi: Dorin Otrocol - prefectul judeŃului GalaŃi; Mihai Popa - 
colonel, şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale judeŃul GalaŃi; Eugen 
Ungureanu - şef serviciu, Centrul Cultural “Dunărea de Jos” GalaŃi; Floricel Maricel 
Dima - director executiv, Camera Agricolă a JudeŃului GalaŃi; Viorel Vali Sandu - 
director general, Serviciul Public JudeŃean de Administrare a Domeniului Public şi 
Privat 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”; RTV GalaŃi - Brăila. 
 

        Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului Secretar Puşcaş Paul pentru a face 
apelul nominal în vederea stabilirii prezenŃei la şedinŃă. 
        Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal. 
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        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 33 consilieri judeŃeni în 
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi sunt prezenŃi 32 consilieri judeŃeni 
în funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean, deci şedinŃa poate începe, fiind 
întrunite condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
       A lipsit domnul consilier judeŃean Grosu Constantin. 
        Domnul consilier judeŃean Gasparotti Florinel - Petru a părăsit sala înainte 
de votarea punctului opt de pe ordinea de zi şi a revenit în sală după votarea 
aceluiaşi punct 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 28 aprilie 2016.  

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.  
        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.    
        Supune la vot ordinea de zi: 

1. Acordarea „Diplomei de ExcelenŃă” a Consiliului JudeŃean GalaŃi Bisericii 
„SfinŃii ÎmpăraŃi Constantin şi Elena” din comuna Suceveni, judeŃul GalaŃi; 

IniŃiator: Viorica Sandu 
2. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport 
STERIAN ALEXANDRU Intreprindere Individuală, pe traseul Pechea-
IndependenŃa (DJ 251GalaŃi-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind 
SRL Câmpina); 

IniŃiator: Cornel Hamza 
3. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
GEGI SRL pe traseul pe traseul Şerbăneşti – Tecuci; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
4. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
GOLEANU TOUR SRL pe traseul pe traseul GalaŃi (Bariera Traian) – Oancea 
(S.P.F. - PoliŃia de Frontieră); 

IniŃiator: Cornel Hamza 
5. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
AMARILIA RA SRL pe traseul GalaŃi – Folteşti; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
6. Aprobarea monografiei economico-militare a judeŃului GalaŃi întocmită în anul 

2016; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
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7. Aprobarea listei finale de priorităŃi cuprinzând solicitanŃii de locuinŃe de 
serviciu, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului JudeŃean GalaŃi, 
precum şi a listei de repartizare, prin închiriere, a unor locuinŃe de serviciu; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
8. Aprobarea Regulamentului pentru exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în 

amenajarea Zătun şi a Regulamentului privind organizarea activităŃilor de 
picnic în baza de agrement Zătun; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
9. Modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului JudeŃului GalaŃi privind 

aprobarea Programului judeŃean de transport rutier public de persoane prin 
servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019; 

IniŃiatori: Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 

10. Aprobarea preluării în domeniul public al judeŃului GalaŃi a bunurilor rezultate 
din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată 
în judeŃul GalaŃi”; 

IniŃiator: Marian Vicleanu 
11. Transmiterea unui sector de drum din DJ 255A, în lungime de 5.917 ml, 

respectiv de la km 1+324 la km 7+241, din domeniul public al judeŃului GalaŃi 
şi din administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi în administrarea Consiliului 
Local al comunei Vânători; 

IniŃiatori: Ion Ştefan  
Sorin Dănăilă 

12. Modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 36 din 25 februarie 2016 
privind aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Fundeni pentru 
trecerea unei porŃiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204 N, din 
domeniul public al judeŃului GalaŃi şi din administrarea Consiliului JudeŃean 
GalaŃi în domeniul public al comunei Fundeni şi în administrarea Consiliului 
Local al comunei Fundeni; 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.  
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Acordarea „Diplomei de ExcelenŃă” a Consiliului JudeŃean GalaŃi Bisericii 
„SfinŃii ÎmpăraŃi Constantin şi Elena” din comuna Suceveni, judeŃul GalaŃi 

                                                                                                IniŃiator: Viorica Sandu                          
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 33 voturi „pentru”. 
Domnul Preşedinte Ńine să menŃioneze, şi a uitat, că Biserica împlineşte o sută 

de ani. Precizează: „Poate momentul nu a fost cel mai potrivit, dar întrucât ziua de 
naştere e Hramul Bisericii, deşi am ezitat dacă e cazul sau nu, zicând că e o sută de 
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ani, mea culpa, a fost ideea mea, impresionat de sută. Nu. Efectiv o sută de ani. 
VedeŃi dumneavoastră, sunt şi lucruri care sunt deasupra circumstanŃelor imediate.” 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport 
STERIAN ALEXANDRU Intreprindere Individuală, pe traseul Pechea-

IndependenŃa (DJ 251GalaŃi-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL 
Câmpina) 

                                                                                                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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 

GEGI SRL pe traseul pe traseul Şerbăneşti – Tecuci 
                                                                                               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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
GOLEANU TOUR SRL pe traseul pe traseul GalaŃi (Bariera Traian) – Oancea 

(S.P.F. - PoliŃia de Frontieră) 
                                                                                                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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 

AMARILIA RA SRL pe traseul GalaŃi – Folteşti 
                                                                                                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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Aprobarea monografiei economico-militare a judeŃului GalaŃi întocmită în 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 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea listei finale de priorităŃi cuprinzând solicitanŃii de locuinŃe de 
serviciu, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului JudeŃean GalaŃi, 
precum şi a listei de repartizare, prin închiriere, a unor locuinŃe de serviciu 

                                                                       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 cu 32 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abŃinere” 
(Vreme Daniela – Simona). 

       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului pentru exercitarea pescuitului recreativ-sportiv în 

amenajarea Zătun şi a Regulamentului privind organizarea activităŃilor de 
picnic în baza de agrement Zătun 

                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza                          
Domnul Preşedinte precizează, ca observaŃie, că de la un milion (100 RON), 

taxa este, la pescuit, şase sute de mii (60 RON) şi s-a trecut de la cantitatea maximă 
de cinci kilograme de peşte ce poate fi prins, care e prevăzută ca maximal în legile 
României, la patru kilograme. Deci, a rămas aproximativ aceeaşi şi preŃul a scăzut cu 
40%. 

Domnul consilier judeŃean Gasparotti Florinel-Petru a părăsit sala. 
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
Domnul consilier judeŃean Gasparotti Florinel-Petru a revenit în sală. 

       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului JudeŃului GalaŃi privind 

aprobarea Programului judeŃean de transport rutier public de persoane prin 
servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019 

                                                                                        IniŃiatori: Cornel Hamza 
                                                                                                            Marian Vicleanu                                       

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 33 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 
Aprobarea preluării în domeniul public al judeŃului GalaŃi a bunurilor rezultate 

din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de apă uzată în 
judeŃul GalaŃi” 

                                                                                             IniŃiator: Marian Vicleanu                          
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 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Transmiterea unui sector de drum din DJ 255A, în lungime de 5.917 ml, 
respectiv de la km 1+324 la km 7+241, din domeniul public al judeŃului GalaŃi şi 
din administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi în administrarea Consiliului Local 

al comunei Vânători 
                                                                                           IniŃiatori: Ion Ştefan 

                                                                                                                Sorin Dănăilă 
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 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 36 din 25 februarie 2016 
privind aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Fundeni pentru 
trecerea unei porŃiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204 N, din 

domeniul public al judeŃului GalaŃi şi din administrarea Consiliului JudeŃean 
GalaŃi în domeniul public al comunei Fundeni şi în administrarea Consiliului 

Local al comunei Fundeni 
                                                                                                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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la informările sau 
rapoartele prezentate la mapă. 
        S-a luat act de Punctul de vedere al Serviciului contencios şi probleme juridice 
nr. 2.298/14.04.2016 cu referire la adresa UnităŃii Medico-Sociale Găneşti nr. 
202/10.03.2016, înregistrată la Consiliul JudeŃean sub nr. 2.298/11.03.2016. 
        S-a luat act de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei 
Economie şi FinanŃe nr. 3.833/18.05.2016 cu privire la continuarea implementării 
proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2016. 
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           S-a luat act de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei 
Economie şi FinanŃe nr. 4.026/3138/18.05.2016 privind stadiul proiectului „Casă 
deschisă pentru bătrânii străzii”. 
           S-a luat act de Informarea Compartimentului relaŃii publice, organizare şi 
funcŃionare ATOP nr. 11.508/9/18.05.2016 privind proiectul de hotărâre a Consiliului 
JudeŃean GalaŃi privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea pescuitului 
sportiv-recreativ în amenajarea Zătun şi a Regulamentului privind organizarea 
activităŃilor de picnic în baza de agrement Zătun. 
           S-a luat act de Informarea domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa - 
Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi privind modificările aduse organigramei şi 
statului de funcŃii ale Spitalului de Boli InfecŃioase „Sf. Cuv. Parascheva” GalaŃi în 
cursul trimestrului I şi II al anului 2016. 
           S-a luat act de Informarea domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa - 
Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi privind modificările aduse organigramei şi 
statului de funcŃii ale Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” GalaŃi 
în cursul trimestrului II al anului 2016. 
           S-a luat act de Informarea domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa - 
Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi privind modificările aduse organigramei şi 
statului de funcŃii ale Spitalului de Pneumoftiziologie GalaŃi în cursul trimestrului II al 
anului 2016. 
           Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor şi domnilor consilieri, spune: 
„este ultima noastră şedinŃă din actualul mandat. Uite că se încheie o perioadă de 
patru ani din viaŃa noastră. A fost o perioadă dificilă, cu bune şi rele, în care am avut 
de înfruntat inundaŃii, am avut de înfruntat viscol, în care a trebuit să căutăm să 
împăcăm divergenŃele politice cu pornirile spre civilizaŃie şi să înfrângem pornirile 
noastre de non-civilizaŃie şi în care cred că fiecare dintre noi a căutat să îşi facă 
datoria faŃă de cetăŃenii judeŃului GalaŃi. Este un mandat în care eu personal, ca 
medic de reanimare, m-am bucurat că nu am avut de îngropat pe niciunul din cei 
care sunt la această masă. Sigur că în… viaŃa este o călătorie în care cel mai preŃios 
lucru, pe care îl aduci, este propria ta piele. Vă felicit şi mulŃumesc din tot sufletul 
pentru colaborare.”  
           Domnul Butunoi Adrian-Liviu intervine: „Domnule Preşedinte, dacă 
dumneavoastră ne felicitaŃi pe noi, noi ce ar trebui să facem?” 
           Domnul Preşedinte întreabă dacă mai are cineva ceva de spus. 
           Doamna Bogdan Tania-Iuliana afirmă: „Eu vreau să mulŃumesc aparatului 
Consiliului JudeŃului pentru colaborare, colegilor din celelalte partide, de asemenea, 
pentru colaborare, şi să ne urăm: succes tuturor! MulŃumesc.”   
           Domnul Preşedinte declară ultima şedinŃă, din acest mandat, închisă.   
 
 

           Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 8 (opt) pagini şi a 
fost prezentat în şedinŃa extraordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi din data de 25 
mai 2016.         
 

                      PREŞEDINTE                                            SECRETARUL JUDEłULUI 
 

         Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                           Paul Puşcaş 


