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PROCES – VERBAL 
 

al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi 
din 25 februarie 2016 

 
 
 

         ŞedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃului GalaŃi a fost convocată prin DispoziŃia 
Preşedintelui Consiliului JudeŃului GalaŃi nr. 35 din 19 februarie 2016 şi a fost 
publicată în ziarul „ViaŃa liberă” din 20 - 21 februarie 2016 şi în ziarul „Realitatea” din 
22 februarie 2016 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
judeŃean al doamnei Pintilie Carmen; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
2. Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

judeŃean al domnului Şerban Iulian Marian; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

3. Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Dănăilă Sorin; 
IniŃiator: Comisia de validare 

4. Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Ichimescu Toader; 
IniŃiator: Comisia de validare 

5. Depunerea Jurământului; 
6. Modificarea statului de funcŃii al aparatului de specialitate al Consiliului 

JudeŃului GalaŃi; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

7. Alocarea contribuŃiei proprii pentru implementarea, în anul 2016, a activităŃilor 
cuprinse în Programul de cooperare aferent ConvenŃiei cadru de cooperare 
descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială JudeŃul GalaŃi prin 
Consiliul JudeŃean GalaŃi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea 
Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015 – 2017; 

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 
Gheorghe Dima 

8. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a cotizaŃiei de membru al 
AsociaŃiei ”SMURD” GalaŃi; 

IniŃiatori: Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 

9. Plata, din bugetul local al Consiliului JudeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru 
al Uniunii NaŃionale a Consiliilor JudeŃene din România, pentru anul 2016; 

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 
Gheorghe Dima 

10. Validarea desemnării nominale a unui membru al AutorităŃii Teritoriale de 
Ordine Publică GalaŃi; 

IniŃiator: Dorin Butunoiu  
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11. 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 JudeŃului GalaŃi în domeniul 
public al comunei Fundeni şi în administrarea Consiliului Local al comunei 
Fundeni;   

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului JudeŃean 

GalaŃi; 
IniŃiator: Cornel Hamza 

13. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de 
ŞtiinŃele Naturii “Răsvan AngheluŃă” GalaŃi, pentru anul 2015; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
14. Numirea managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” GalaŃi pentru perioada martie 

2016 – februarie 2019; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

15. Numirea managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi pentru 
perioada martie 2016 – februarie 2019; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
16. Numirea managerului Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru perioada martie 

2016 – februarie 2019; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

17. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
       Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: Rodica Sin - 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; Ionel Coca - şef serviciu, 
Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităŃii; Liviu Narciz Antonaş - şef serviciu, Serviciul investiŃii şi urmăriri 
contracte din cadrul DirecŃiei Arhitect Şef; Mitică Budescu - şef serviciu, Serviciul 
contencios şi probleme juridice; Daniela TecuŃă - consilier superior, Compartimentul 
cancelarie. 
        Au participat ca invitaŃi: Dorin Otrocol - prefectul judeŃului GalaŃi; Dănăilă Sorin - 
propus pentru validare în funcŃia de consilier judeŃean; Ichimescu Toader - propus 
pentru validare în funcŃia de consilier judeŃean; Florina Zaharia - manager interimar, 
Centrul Cultural “Dunărea de Jos” GalaŃi; Ilie Zanfir - manager, Biblioteca “V. A. 
Urechia” GalaŃi; Mădălin IonuŃ Şerban - manager, Complexul Muzeal de ŞtiinŃele 
Naturii “Răzvan AngheluŃă” 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; 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”; ziarul „MONITORUL DE GALAłI”; RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂłI; VOX 
TV; RTV GalaŃi-Brăila. 
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        Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor şi domnilor consilieri, stimaŃilor 
invitaŃi, precizează că, în primul rând, o să înceapă atipic, rugând ca şedinŃa să se 
termine până la ora patru, că vin alŃii după noi şi să nu îi lase să ne aştepte, având în 
vedere că sunt şi proiecte de hotărâri cu vot secret. Spune că o să încerce… îşi ia 
această obligaŃie.  
        În continuare, îi dă cuvântul domnului Secretar 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 34 consilieri judeŃeni în 
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi sunt prezenŃi 32 consilieri judeŃeni 
în funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃului, deci şedinŃa poate începe, fiind 
întrunite condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeŃeni: Percea Carmen şi Şerban Iulian 
Marian. 
        Totodată, este salutată prezenŃa în mijlocul dumnealor a domnului inginer Dorin 
Otrocol - Prefectul judeŃului GalaŃi. 
        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 33 alin. (4) din Regulament, a fost 
prezentat la mapă procesul-verbal al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃului 
GalaŃi din 11 februarie 2016.  
 În continuare, întreabă dacă sunt observaŃii. Îi dă cuvântul domnului consilier 
judeŃean Butunoi Adrian-Liviu. 
        Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresându-se domnului Preşedinte, precizează că 
la ultima şedinŃă, la şedinŃa extraordinară, dânsul a lipsit şi a văzut că, dintr-o eroare 
materială, în procesul-verbal de la anterioara şedinŃă s-a strecurat în loc de Butunoiu 
Dorin, care şi-a prezentat demisia, a apărut acolo: Butunoi Adrian-Liviu. Doreşte să 
se modifice această eroare materială. 
        Domnul Preşedinte comunică: „Da, oricum, sunteŃi beneficiarul unei situaŃii în 
care a fost vorba numai de demisie şi nu de deces. AlŃii au fost declaraŃi morŃi şi au 
umblat nu ştiu cât să-şi recapete existenŃa în acte. În condiŃiile astea, să votăm 
corectarea eroare materială, nu? Vă rugăm să repunem pe domnul Butunoi în 
drepturi.”  
        Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune că nu îl repune în drepturi, se îndreaptă o 
eroare materială. 
        Domnul Preşedinte menŃionează că scriptice. Scriptice, prin îndreptare de 
eroare materială. 
        Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresându-se domnului Preşedinte, conchide că  
nimeni nu i-a luat dânsului dreptul. Totodată, afirmă: „Deci, cu drepturile mele nu se 
joacă nimeni.” 
        Domnul Preşedinte spune că da. Da. Da... Afirmă că: domnule, când te declară 
aceştia mort în acte, cică eşti mort. Acesta este adevărul. PuŃin… Ştie…  
        În continuare, supune la vot.  
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.  
 



ŞedinŃa din 25 februarie 2016 
 Pag. nr. 4  

 

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei. 
 

 
                      PREŞEDINTE,                                                                SECRETARUL JUDEłULUI, 

 

          Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                                                             Paul Puşcaş 
 

 

 

Domnul Preşedinte, în legătură cu ordinea de zi, solicită retragerea de pe 
ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind «Aprobarea plăŃii, din bugetul local al 
judeŃului GalaŃi, a cotizaŃiei de membru al AsociaŃiei ”SMURD” GalaŃi», motivat de 
lipsa avizelor comisiilor de specialitate. 
        Totodată, solicită completarea acesteia cu următorul proiect de hotărâre:  

� Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃului GalaŃi nr. 
156/30.10.2014, privind darea în administrarea Complexului Muzeal de ŞtiinŃele 
Naturii GalaŃi a bunurilor imobiliare cuprinse în cadrul proiectului „Modernizare Parc 
Zoo, Pădurea Gârboavele, judeŃul GalaŃi”, aflate în domeniul public al judeŃului 
GalaŃi. 
        Face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃului GalaŃi nr. 
156/30.10.2014, privind darea în administrarea Complexului Muzeal de ŞtiinŃele 
Naturii GalaŃi a bunurilor imobiliare cuprinse în cadrul proiectului „Modernizare Parc 
Zoo, Pădurea Gârboavele, judeŃul GalaŃi”, aflate în domeniul public al judeŃului 
GalaŃi». 
        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.  
       În continuare, supune la vot ordinea de zi în întregime: 

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
judeŃean al doamnei Pintilie Carmen; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
2. Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

judeŃean al domnului Şerban Iulian Marian; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

3. Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Dănăilă Sorin; 
                                                    IniŃiator: Comisia de validare 

4. Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Ichimescu Toader; 
                                                                    IniŃiator: Comisia de validare 

5. Depunerea Jurământului; 
6. Modificarea statului de funcŃii al aparatului de specialitate al Consiliului 

JudeŃului GalaŃi; 
          IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

7. Alocarea contribuŃiei proprii pentru implementarea, în anul 2016, a activităŃilor 
cuprinse în Programul de cooperare aferent ConvenŃiei cadru de cooperare 
descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială JudeŃul GalaŃi prin 
Consiliul JudeŃean GalaŃi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea 
Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015 – 2017; 

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 
Gheorghe Dima 
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8. Plata, din bugetul local al Consiliului JudeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru 
al Uniunii NaŃionale a Consiliilor JudeŃene din România, pentru anul 2016; 

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 
Gheorghe Dima 

9. Validarea desemnării nominale a unui membru al AutorităŃii Teritoriale de 
Ordine Publică GalaŃi; 

IniŃiator: Dorin Butunoiu  
10. 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 JudeŃului GalaŃi în domeniul 
public al comunei Fundeni şi în administrarea Consiliului Local al comunei 
Fundeni;   

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului JudeŃean 

GalaŃi; 
IniŃiator: Cornel Hamza 

12. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃului GalaŃi nr. 
156/30.10.2014, privind darea în administrarea Complexului Muzeal de 
ŞtiinŃele Naturii GalaŃi a bunurilor imobiliare cuprinse în cadrul proiectului 
„Modernizare Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeŃul GalaŃi”, aflate în 
domeniul public al judeŃului GalaŃi; 

IniŃiatori: Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 

13. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de 
ŞtiinŃele Naturii “Răsvan AngheluŃă” GalaŃi, pentru anul 2015; 

               IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
14. Numirea managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” GalaŃi pentru perioada martie 

2016 – februarie 2019; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

15. Numirea managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi pentru 
perioada martie 2016 – februarie 2019; 

        IniŃiator: Cornel Hamza 
16. Numirea managerului Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru perioada martie 

2016 – februarie 2019; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

17. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.   
Domnul Preşedinte spune: „În legătură cu Grădina Zoo, Ńin să vă anunŃ că     

ne-am completat familia cu o domnişoară, încă stresată şi angoasată, un pui de tigru 
siberian. Păi, mai avem un tânăr domn venit de la Târgu Mureş, domnişoara este 
venită de la Călăraşi, sper să întemeiem o familie când mai creşte, că altfel intrăm în 
promiscuitate. ...Domnule, nu ştiu… aşa, la caracter, ar semăna cu mine, că era 
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extrem de nervoasă. ...Da… Am fost acolo. Este foarte drăguŃă, dar era încă 
stresată. Da. Bun.” 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeŃean 

al doamnei Pintilie Carmen 
                                                                       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 2 din ordinea de zi: 

Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeŃean 
al domnului Şerban Iulian Marian 

                                                                       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 3 din ordinea de zi: 

Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Dănăilă Sorin 
                                                                                      IniŃiator: Comisia de validare 

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: 

Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Ichimescu Toader 
                                                                                      IniŃiator: Comisia de validare 

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: 

Depunerea Jurământului                                                                                               
        Domnul Preşedinte invită pe domnul Dănăilă Sorin şi pe domnul Ichimescu 
Toader să depună jurământul. Acesta se depune cu mâna stângă pe ConstituŃie şi, 
după caz, pe Biblie. Consilierii judeŃeni care refuză să depună jurământul sunt 
consideraŃi demisionaŃi de drept. Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.  
        Domnul Dănăilă Sorin depune următorul jurământ: 
        «Eu, Dănăilă Sorin, consilier în cadrul Consiliului JudeŃean GalaŃi, în 
conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
depun următorul jurământ: "Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac, cu bună-
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credinŃă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
judeŃului GalaŃi. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".» 
        Domnul Preşedinte urează să fie într-un ceas bun! 
        Domnul Ichimescu Toader depune următorul jurământ: 
        «Eu, Ichimescu Toader, consilier în cadrul Consiliului JudeŃean GalaŃi, în 
conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
depun următorul jurământ: "Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac, cu bună-
credinŃă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
judeŃului GalaŃi. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".» 

       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Modificarea statului 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.  

Domnul Potec Nicolae Petrişor, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să 
ia cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
Domnul Potec Nicolae Petrişor înŃelege, din acest proiect de hotărâre, că 

anumite posturi… Afirmă: „Am înŃeles că aceste posturi, care veniŃi dumneavoastră 
în statul de funcŃii cu modificări la ele, sunt nişte posturi care noi le-am creat ceva 
timp în urmă, cred că vreun an de zile sau ceva de genul acesta, da? Şi sunt posturi 
la DirecŃia de tehnică? la Drumuri, la Serviciul de drumuri, da? sau DirecŃia de 
drumuri…” 

Domnul Preşedinte spune că da. 
Domnul Potec Nicolae Petrişor comunică: „Acum un an de zile, dacă vă aduceŃi 

aminte, câŃiva consilieri am votat împotrivă. De ce? Dumneavoastră aŃi luat aceste 
posturi de la diferite direcŃii, fie că vorbim de D.D.R., fie că vorbim de DirecŃia 
economică, şi le-am transformat în vederea suplimentării posturilor de la această 
DirecŃie de drumuri sau Serviciu, nu mai ştiu exact ce este, da? Într-un an de zile, nu 
am reuşit să angajăm pe nimeni, pentru că nimeni de specialitate nu a vrut să vină în 
acest Serviciu, să lucreze, şi acuma, iată că suntem în situaŃia în care lărgim un pic 
spectrul de calificare poate, poate, aducem nişte oameni să îi angajăm. Păi, când am 
fost neserioşi: atunci sau acum? Asta este întrebarea mea, pentru că mi se pare total 
neserios să ne luptăm un an de zile în urmă, să creăm nişte posturi, pe bună 
dreptate, şi iniŃiatorul de atunci să spună: domnule, am nevoie de posturi de-astea 
pentru că nu pot să desfăşor activitatea, şi împreună cu aparatul de specialitate de la 
vremea respectivă, şi acuma să venim să spuneŃi: domnule, nu îmi mai trebuiesc 
drumari, îi angajez ingineri. Nu contează! Poate să fie şi chimişti, poate să fie şi de 
altă… Aici vreau să ştiu, când am fost neserioşi: acum un an de zile sau acum?” 

Domnul Preşedinte crede că poate să îi răspundă printr-un proverb francez: 
«Faute de mieux, on couche avec sa femme». 
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Domnul Potec Nicolae Petrişor, precizând că nu, fără proverbe, doreşte să îi 
răspundă concret, ca să înŃeleagă... 

Domnul Preşedinte continuă: „Cică în lipsa a altceva, faci amor cu nevasta. 
Practic, noi trăim un moment de criză naŃională, pentru că mi se pare absolut 
anormal ca, într-o Ńară unde se vorbeşte despre şomaj, să nu putem angaja niciun 
specialist inginer de drumuri, de construcŃii de drumuri, la DirecŃia de drumuri. Am 
scos o dată aceste posturi la concurs, exact în formula de care aŃi amintit şi care este 
formula normală de DirecŃia de drumuri, şi s-au prezentat nişte ingineri, domnule, şi 
nu au reuşit să treacă peste baremul minimal. Ceea ce este un lucru îngrijorător 
pentru sistemul de învăŃământ din România. Practic… un moment… am mai scos o 
dată, făcând publicitate, şi la Iaşi, şi la facultatea de profil, şi la Bucureşti. Domnule, 
nu s-a prezentat nimeni. Şi atunci, cu profundă nemulŃumire în suflet şi cu extrem de 
mare regret, o să căutăm să aducem ingineri constructori de preferinŃă, dacă nu, şi 
chiar ingineri constructori nu găsim, oameni cu pregătire tehnică pe care să îi 
calificăm, practic, la locul de muncă, pentru cerinŃele noastre. Este drept că noi nu 
construim şosele, dar recepŃionăm şi urmărim, pe lângă dirigintele de şantier, ce se 
întâmplă şi, deci, faptul că nu am găsit ingineri de drumuri, în momentul acela aveam 
liber şi casă şi căutam să îi atrag şi prin oferire de locuinŃă, este un lucru regretabil, 
dar asta este situaŃia.” În continuare, îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean łuicu 
Emil. 

Domnul łuicu Emil precizează că o să îi răspundă indirect colegului dumnealui, 
dar întâi doreşte să îi adreseze domnului Preşedinte o întrebare: „cine a făcut acele 
baremuri pe care inginerii constructori nu le-au luat?” În continuare, informează că   
n-au reuşit să le facă; a înŃeles că unul a luat trei puncte şi unul cinci puncte din... 
cincizeci sau ceva de genul acesta. Îl întreabă pe domnul Preşedinte dacă are idee. 

Domnul Preşedinte îi răspunde că nu are idee. Şi încă ceva: dânsul nu se 
pricepe la construcŃii de drumuri. 

Domnul łuicu Emil afirmă că asta înseamnă... Spune: „N-aveŃi idee. Aş vrea ca 
cei care fac aceste baremuri să fie de specialitate pentru că, nu ştiu dacă ştiŃi, 
specialitatea celui care conduce la Consiliul JudeŃului GalaŃi  - şi acum îi răspund 
colegului meu să înŃeleagă de ce nu se pot angaja ingineri constructori - este inginer 
metalurg. Şi, atâta timp cât un inginer metalurg examinează nişte ingineri 
constructori, niciodată inginerii constructori, care vin în Serviciu după aceea, nu vor 
trece. Asta este părerea mea personală.” 

Domnul Preşedinte comunică: „Nu ştiu. Este un inginer metalurg care a 
demontat existenŃa unui grup infracŃional organizat în cadrul C.J.-ului şi sunt perfect 
responsabil de ceea ce spun. Dosarul care a fost obiectivat de o expertiză tehnică 
făcută de un expert european, ca nivel, şi de o altă expertiză tehnică-financiar-
contabilă este de trei ani jumate la D.N.A. şi nu ni s-a răspuns. Deci, vreau să spun 
că am avut doi ingineri care, după părerea mea, până la acest moment neconfirmată, 
dar confirmată de două expertize, s-au ocupat cu distrugerea banului public în 
interes propriu. Şi atunci, caut şi fac cât pot şi v-aş ruga şi pe dumneavoastră să vă 
asociaŃi acestui efort, ca să avem o structură la Drumuri cât mai transparentă, cât 
mai eficace, şi în care să nu se recepŃioneze în fals drumuri nefăcute.”  
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Domnul łuicu Emil doreşte să completeze acum. Conchide că admiră la 
domnul Preşedinte deosebita iscusinŃă de a trece pe alături de întrebările care i se 
pun. Dânsul l-a... 

Domnul Preşedinte susŃine că nu, nu pe alături. Dânsului nu îi plac hoŃii şi nici 
cei care îi susŃin, tot de pe alături. 

Domnul łuicu Emil, adresându-se domnului Preşedinte, spune că nu l-a 
întrerupt. Îl roagă să nu îl întrerupă.  

Domnul Preşedinte spune: Da. Făcând o referire la dânsul… 
Domnul łuicu Emil transmite: „Eu nu v-am întrebat ce a descoperit şi ce 

abilităŃi, eu ştiu... de criminalist sau de cercetător are respectivul inginer. Eu v-am 
întrebat şi i-am transmis colegului meu să ştie că noi vrem să angajăm acum probabil 
să facem vreun furnal pe undeva, mai angajăm încă doi metalurgişti şi facem furnal. 
Deci, nu este normal ca să nu… indiferent cât stăm, nu este normal să facem rabat 
la calitate, pentru că iarăşi vom avea probleme.” 

Domnul Preşedinte conchide că, deocamdată, unii, săracii, au boli şi se 
pensionează - boli grave -, alŃii se pensionează prin limită de vârstă şi rămâne fără 
oameni acolo.  

Domnul Potec Nicolae Petrişor susŃine: „Noi am creat aceste posturi special 
pentru specialişti în drumuri. Dumneavoastră aŃi fost  iniŃiatorul şi aŃi spus: domnule, 
îmi trebuiesc, iau posturi de la D.D.R., de la DirecŃia economică, de unde mai iau, ca 
să aduc nişte specialişti în drumuri. Şi v-aŃi susŃinut foarte tare atunci, da? pledoaria. 
Acuma, am venit… acelaşi specialist care conduce direcŃia sau ce conduce el acolo 
şi spune: numai domnule, lasă că angajăm ingineri. Păi, ingineri aveam şi acum un 
an de zile! La ce ne folosesc inginerii simpli? Am zis că vrem să luăm nişte 
specialişti, fie ei şi debutanŃi, da? Şi acuma înŃeleg că nu mai avem nevoie de 
specialiştii aceştia, că poate să vină orice fel de inginer, se pricepe, nu se pricepe, îi 
spunem noi ce să facă, îi dăm directivă scrisă sau verbală şi trebuie să facă... Nu mi 
se pare în regulă!” 

Domnul Preşedinte îi răspunde că, chiar dacă nu i se pare, s-au scos de două 
ori, din punctul dânsului de vedere, posturi pentru ingineri constructori, nu s-au 
prezentat… de două ori. La ora actuală, există un deficit marcat de personal şi cât 
timp răspunde de această structură, nu mai este mult ce-i drept, o să caute să 
funcŃioneze. De aceea, o să fie scoase… Afirmă: „Dumneavoastră votaŃi cum credeŃi, 
că de fapt este dreptul dumneavoastră. Şi sigur că este dreptul dumneavoastră să 
puneŃi întrebări şi este bine că le puneŃi, dar răspunsul…” 

Domnul Potec Nicolae Petrişor spera să se lămurească ca să voteze pentru, de 
asta... 

Domnul Preşedinte îi precizează că răspunsurile astea sunt. Pentru că, de fapt, 
politica este arta posibilului. Din păcate, nu ştie ce şomaj este în România, când nu 
vine niciun inginer constructor, cât de cât, capabil. A căutat, a întrebat prin toate 
părŃile şi dânsul, s-a zbătut. 

Domnul Zaharia Eugen, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să spună 
şi dânsul câteva cuvinte.  

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
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Domnul Zaharia Eugen precizează: „Eu am înŃeles că noi nu eliminăm 
posibilitatea ca un specialist în drumuri, dacă vine la concurs, conform hotărârii 
noastre, el nu poate participa. Am înŃeles că doar s-a lărgit puŃin sfera, în sensul ca 
dacă cineva cunoaşte domeniul acesta, dar nu este în specialitatea strictă de 
drumuri, poate participa la concurs. Nu cred că ar trebui să ne încrâncenăm chiar 
atât de mult. Atâta am…” 

Domnul Potec Nicolae Petrişor afirmă: „Domnule consilier, dar nu ne 
încrâncenăm deloc. Noi, acuma, mărim spectrul, cum aŃi spus dumneavoastră, pot 
veni şi altfel de ingineri, da? care nu au nicio treabă cu specialitatea de drumuri şi 
poduri, că noi asta discutăm. Noi avem deficienŃe, şi îl cred pe Preşedinte că a găsit 
multe deficienŃe în latura asta a drumurilor. Păi, dacă nu au venit până acuma? Avem 
un an de zile de când ne chinuim şi am transformat, încă o  dată, am transformat 
nişte posturi de la alte direcŃii special pentru aşa ceva.”  

Domnul Preşedinte, precizând că mai este o intervenŃie, îi dă cuvântul domnului 
consilier judeŃean Sandu Mitică. 

Domnul Sandu Mitică, adresându-se domnului Preşedinte, spune: „Consider că 
era corect dacă, la specializarea respectivă, era stipulat absolvent de Institut de 
ConstrucŃii Civile şi Industriale, unde sunt mai multe specializări, nu numai drumuri şi 
poduri; ori lăsând, strict, specializare sau studii de inginerie, aşa cum a spus colegul, 
este posibil să vină unul cu Chimie alimentară şi nu îl poate opri nimeni să se înscrie 
la concurs. Şi dacă criteriile de evaluare, deci nu-l poate... că face contestaŃie: 
domnule, cine mă opreşte, că în anunŃul... în hotărârea Consiliului, dumneavoastră 
aŃi spus studii de inginerie. Eu sunt absolvent de Facultate de Chimie alimentară, am 
diplomă de inginer şi, conform hotărârii, am dreptul să mă înscriu la concurs. Deci, 
era bine dacă în specializare puneam doar atât: absolvent Institut sau Facultate de 
ConstrucŃii Industriale şi Civile, şi acolo avem specializările necesare, chiar dacă nu 
era specialist în drumuri şi poduri. MulŃumesc.” 

Domnul Preşedinte doreşte să se consulte cu un specialist de-al dânsului… În 
continuare, îi dă cuvântul domnului Coca Ionel. 

Domnul Coca Ionel conchide că există… se aprobă anual, prin hotărâre a 
Guvernului, un Nomenclator al studiilor universitare. Acolo, în categoria studiilor 
inginereşti, aşa cum spune domnul consilier, aşa este, este foarte largă, sunt 
încadrate tot felul de studii care îŃi conferă o diplomă de inginer. Efectiv, specialitatea 
cu care posturile vor fi scoase la concurs va rezulta din solicitarea pe care o va face 
Serviciul de drumuri din cadrul DirecŃiei Arhitect şef. SusŃine: „Deci, se poate ca, deşi 
în statul de funcŃii posturile sunt prevăzute cu studii inginereşti, la solicitarea DirecŃiei 
Arhitect şef, să se strâmteze această gamă de studii inginereşti, în aşa fel încât, cum 
spuneŃi, să nu ne trezim cu ingineri în lapte şi unt.” 

Domnul Potec Nicolae Petrişor, adresându-se domnului Coca, îl întreabă: „dar 
proiectul acesta de hotărâre nu are o expunere de motive, în spate? În expunerea de 
motive, nu puteaŃi să precizaŃi lucrurile acestea?” 

Domnul Coca Ionel îi spune: „Ce vreŃi să vă răspund? Dacă da sau dacă nu?” 
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
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Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (Dima Gheorghe) şi  16 
„abŃineri” (Butunoi Adrian – Liviu, Ion Ştefan, Ion Dumitru, Căluean Anghel 
Costel, Dănăilă Sorin, Grosu Constantin, Cristovici Viorel, Stângă George 
Cătălin, Gaiu Magdalena, Ursu Nicuşor, Bogdan Tania – Iuliana, Hapeci Simona 
– Daniela, Potec Nicolae – Petrişor, łuicu Emil, Zamfir Aurel şi Butunoiu Dorin). 

Domnul Căluean Anghel Costel, adresându-se domnului Secretar, îl întreabă 
dacă doreşte să mai număre o dată. MenŃionează că i-au ieşit treizeci şi cinci de 
voturi. 

Domnul Secretar îi răspunde că da, sunt treizeci şi cinci. După cele două 
validări…   

       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 
Alocarea contribuŃiei proprii pentru implementarea, în anul 2016, a activităŃilor 

cuprinse în Programul de cooperare aferent ConvenŃiei cadru de cooperare 
descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială JudeŃul GalaŃi prin 
Consiliul JudeŃean GalaŃi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea 

Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015 – 2017 
                                                                      IniŃiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa 

                                                             Cornel Hamza 
                                                                Marian Vicleanu 
                                                               Gheorghe Dima          

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 33 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 2 „abŃineri” 
(Hapeci Daniela – Simona şi Potec Nicolae – Petrişor) 

       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Plata, din bugetul local al Consiliului JudeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru 

al Uniunii NaŃionale a Consiliilor JudeŃene din România, pentru anul 2016 
                                                                     IniŃiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa 

                                                           Cornel Hamza 
                                                               Marian Vicleanu 
                                                              Gheorghe Dima          

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 34 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abŃinere” 
(Hapeci Daniela – Simona). 

       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 
Validarea desemnării nominale a unui membru al AutorităŃii Teritoriale de 

Ordine Publică GalaŃi 
                                                                                              IniŃiator: Dorin Butunoiu                          

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. 



ŞedinŃa din 25 februarie 2016 
 Pag. nr. 12  

 

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei. 
 

 
                      PREŞEDINTE,                                                                SECRETARUL JUDEłULUI, 

 

          Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                                                             Paul Puşcaş 
 

 

 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

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 JudeŃului GalaŃi în domeniul 
public al comunei Fundeni şi în administrarea Consiliului Local al comunei 

Fundeni 
                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          

Domnul Preşedinte informează că este o posibilitate de a face cât de repede, 
pe nişte fonduri existente, lucrări. De acolo pleacă... În continuare, îi dă cuvântul 
domnului consilier judeŃean łuicu Emil. 

Domnul łuicu Emil spune că are o simplă nelămurire. La dânşii, la Comisie, a 
pus o întrebare şi reprezentantul de la Patrimoniu, de la noi, le-a răspuns că, după ce 
se încheie proiectul, drumul revine la Consiliul JudeŃului GalaŃi.  

Domnul Preşedinte spune că da. Exact. 
Domnul łuicu Emil susŃine că aceeaşi întrebare a fost pusă şi în altă comisie, 

unde se afla întâmplător, şi răspunsul a fost că rămâne pentru totdeauna la comună.  
Domnul Preşedinte spune: nu. 
Domnul łuicu Emil dorea să ştie cum este. 
Domnul Preşedinte spune: nu.  
Domnul łuicu Emil susŃine că, aici, domnul Sandu Mitică poate să îi spună, că 

întrebarea a fost pusă în comisie şi la dânşii şi răspunsul... Concluzionând, întreabă 
cum este până la urmă. După… 

Domnul Preşedinte îi răspunde că rămâne cinci ani şi, după aceea, trece. 
Domnul łuicu Emil spune: Aşa, bun. Ca să se ştie. Deci... 
Domnul Preşedinte precizează că nici aceea nu au interesul. Este o posibilitate 

de a reface un drum pe nişte bani care există. 
Domnul łuicu Emil conchide: se transformă în drum comunal şi, pe urmă, 

redevine judeŃean. 
Domnul Preşedinte afirmă că după aceea revine. Atât. 
Domnul łuicu Emil spune: Bun. 
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii.  

 În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului JudeŃean 

GalaŃi 
                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza 

Domnul Preşedinte precizează că la acest proiect de hotărâre există un 
amendament. Roagă iniŃiatorii să îl prezinte.  

Doamna Sandu Viorica 
A prezentat următorul: 
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«AMENDAMENT 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului JudeŃean GalaŃi privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului JudeŃean GalaŃi 

(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 1886/25.02.2016) 
 

        În cuprinsul anexei proiectului de hotărâre sus-arătat propunem modificarea 
tezei întâi a literei b) a articolului 54, care va avea următorul cuprins: 
       „b) Raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de 
specialitate care asigură: temeinicia proiectului, prin stabilirea corectă a stării de fapt 
şi legalitatea, prin corecta încadrare în drept a stării de fapt”. 

Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului JudeŃean GalaŃi 
Semnează, consilieri judeŃeni: SANDU Viorica, ZAHARIA Eugen, łUICU Emil, 

PODARU Tinca, HAPECI Daniela-Simona, ION Dumitru, BURUIANĂ NataliŃa». 
 

Domnul Preşedinte roagă iniŃiatorul hotărârii să precizeze dacă acceptă 
amendamentul. 

Domnul Hamza Cornel anunŃă că da. 
Domnul Preşedinte, menŃionând că s-a acceptat amendamentul, întreabă dacă 

sunt alte observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentaŃia de 
fundamentare. 
 În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃului GalaŃi nr. 156/30.10.2014, 
privind darea în administrarea Complexului Muzeal de ŞtiinŃele Naturii GalaŃi a 

bunurilor imobiliare cuprinse în cadrul proiectului „Modernizare Parc Zoo, 
Pădurea Gârboavele, judeŃul GalaŃi”, aflate în domeniul public al judeŃului 

GalaŃi 
                                                                                       IniŃiatori: Cornel Hamza 

                                                                                                            Marian Vicleanu                                                       
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
Domnul Zaharia Eugen, adresându-se domnului Preşedinte, îi spune că da, are 

dânsul o observaŃie.  
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
Domnul Zaharia Eugen spune că are observaŃie pozitivă de data aceasta. Şi 

doreşte să îi mulŃumească domnului Secretar şi speră ca şi celelalte hotărâri, în 
ultimul articol, să existe aceeaşi menŃiune: prezenta hotărâre se va comunica şi vor 
răspunde de aplicarea ei şi încep să fie enumeraŃi cei care răspund. MulŃumeşte. 

Domnul Preşedinte transmite: „Da. O să căutăm să responsabilizăm maximal 
aparatul propriu.”  

În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
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Domnul Preşedinte anunŃă că în continuarea ordinii de zi se află patru proiecte 
de hotărâri cu privire la persoane, pentru a căror aprobare este necesară procedura 
de vot secret. Propune organizarea unei singure proceduri de vot secret. Supune la 
vot. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri, astfel: 

       La punctul 13 din ordinea de zi: 
Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de 

ŞtiinŃele Naturii “Răsvan AngheluŃă” GalaŃi, pentru anul 2015 
                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          

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

       La punctul 14 din ordinea de zi: 
Numirea managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” GalaŃi pentru perioada martie 

2016 – februarie 2019 
                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          

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

       La punctul 15 din ordinea de zi: 
Numirea managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi pentru 

perioada martie 2016 – februarie 2019 
                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza                          

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

       La punctul 16 din ordinea de zi: 
Numirea managerului Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru perioada martie 

2016 – februarie 2019 
                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          

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

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.  

Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuŃiuni. 
 

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

        Domnul Preşedinte roagă să se facă apelul nominal, în vederea înmânării 
buletinelor de vot.                   
 
 

                   Doamna Viorica Sandu: 
Bogdan Tania-Iuliana 
Buruiană Daniela-Laura  
Buruiană NataliŃa  
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Butunoi Adrian-Liviu  
Butunoiu Dorin  
BuŃurcă Octav  
Căluean Anghel Costel  
Cristovici Viorel  
Dănăilă Sorin 
Dima Gheorghe  
Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae  
Gaiu Magdalena  
Gasparotti Florinel-Petru  
Gogoncea Lilion-Dan  
Grosu Constantin  
Hamza Cornel 
Hapeci Daniela-Simona  
Ichimescu Toader 
Ion Dumitru  
Istudor Gigel  
Matei Remus  
Munteanu Gabriela  
Petrea Ionel 
Podaru Tinca 
Potec Nicolae Petrişor  
Sandu Mitică  
Sandu Viorica  
Stângă George-Cătălin  
Ştefan Ion  
łuicu Emil  
Ungureanu Cătălin  
Ursu Nicuşor  
Vicleanu Marian 
Zaharia Eugen  
Zamfir Aurel  

 
 
 

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

         Se reiau lucrările. 
 

         Doamna Sandu Viorica dă citire rezultatului votului. 
� Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 

«Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de 
ŞtiinŃele Naturii “Răsvan AngheluŃă” GalaŃi, domnul Şerban Mădălin IonuŃ, pentru 
anul 2015». 1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeŃeni 
prezenŃi la şedinŃă, inclusiv Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi = 18; 2.Numărul 
consilierilor judeŃeni în funcŃie: 34 şi Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi = 35; 
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3.Numărul consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă şi Preşedintele Consiliului 
JudeŃului GalaŃi  =  35; 
 
 

 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

27 8 - - 

 

 

 

CONCLUZIE: S-a aprobat rezultatul final al evaluării managerului 
Complexului Muzeal de ŞtiinŃele Naturii „Răsvan AngheluŃă” GalaŃi, domnul 
ŞERBAN Mădălin IonuŃ, pentru anul 2015. 
           Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, Istudor 
Gigel, Sandu Viorica, Stângă George-Cătălin şi Ungureanu Cătălin. 

�  Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea rezultatului final al evaluării noului proiect de management pentru 
Biblioteca „V. A. Urechia” GalaŃi, aprobarea proiectului de management şi numirea d-
lui Zanfir Ilie în funcŃia de manager al Bibliotecii „V. A. Urechia” GalaŃi pentru 
perioada martie 2016 – februarie 2019». 1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul 
total al consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă, inclusiv Preşedintele Consiliului 
JudeŃului GalaŃi = 18; 2.Numărul consilierilor judeŃeni în funcŃie: 34 şi Preşedintele 
Consiliului JudeŃului GalaŃi = 35; 3.Numărul consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă şi 
Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi  =  35; 
 
 
 

 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

27 7 1 - 

 

 

 

          CONCLUZIE — S-au aprobat: rezultatul final al evaluării noului proiect de 
management pentru Biblioteca „V.A. Urechia” GalaŃi, proiectul de management 
şi numirea d-lui ZANFIR Ilie în funcŃia de manager al Bibliotecii „V.A. Urechia” 
GalaŃi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019. 
           Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, Istudor 
Gigel, Sandu Viorica, Stângă George-Cătălin şi Ungureanu Cătălin. 

�  Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea rezultatului final al evaluării noului proiect de management pentru 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi, aprobarea proiectului de management şi 
numirea d-lui Căldăraru Dragoş Cristian în funcŃia de manager al Muzeului de Istorie 
„Paul Păltănea” GalaŃi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019». 1.Cvorumul 
necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă, inclusiv 
Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi = 18; 2.Numărul consilierilor judeŃeni în 
funcŃie: 34 şi Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi = 35; 3.Numărul consilierilor 
judeŃeni prezenŃi la şedinŃă şi Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi  =  35; 
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Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

26 9 - - 

 

 

CONCLUZIE — S-au aprobat: rezultatul final al evaluării noului proiect de 
management pentru Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi, proiectul de 
management şi numirea d-lui CĂLDĂRARU Dragoş Cristian în funcŃia de 
manager al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi pentru perioada martie 
2016 – februarie 2019. 
           Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, Istudor 
Gigel, Sandu Viorica, Stângă George-Cătălin şi Ungureanu Cătălin. 

�  Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea rezultatului final al evaluării noului proiect de management pentru 
Muzeul de Artă Vizuală GalaŃi, aprobarea proiectului de management şi numirea d-lui 
Nanu Dan Basarab în funcŃia de manager al Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru 
perioada martie 2016 – februarie 2019». 1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul 
total al consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă, inclusiv Preşedintele Consiliului 
JudeŃului GalaŃi = 18; 2.Numărul consilierilor judeŃeni în funcŃie: 34 şi Preşedintele 
Consiliului JudeŃului GalaŃi = 35; 3.Numărul consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă şi 
Preşedintele Consiliului JudeŃului GalaŃi  =  35; 
 
 

 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

29 6 - - 

 

 

 

        CONCLUZIE — S-au aprobat: rezultatul final al evaluării noului proiect de 
management pentru Muzeul de Artă Vizuală GalaŃi, proiectul de management şi 
numirea d-lui NANU Dan Basarab în funcŃia de manager al Muzeului de Artă 
Vizuală GalaŃi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019. 
        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, Istudor Gigel, 
Sandu Viorica, Stângă George-Cătălin şi Ungureanu Cătălin. 

Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate în mapă.  
       S-a luat act de Raportul domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, Preşedintele 
Consiliului JudeŃului GalaŃi, cu privire la modul de îndeplinire a atribuŃiilor 
Preşedintelui Consiliului JudeŃului GalaŃi şi a hotărârilor Consiliului JudeŃului GalaŃi 
pe anul 2015. 
        S-a luat act de Raportul activităŃilor de consultanŃă, extensie şi formare 
profesională pentru luna ianuarie 2016 al Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi. 
        S-a luat act de Informarea domnului Grigore Florin, şeful  Serviciului Audit 
Public Intern din cadrul Consiliului JudeŃului GalaŃi nr. 1382/23.02.2016, ca urmare a 
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Notei nr. 1382/08.02.2016 privind organizarea rezolvării problemelor ridicate în 
şedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃului GalaŃi din 28 ianuarie 2016. 
        Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să aibă o 
scurtă intervenŃie. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
        Domnul Ştefan Ion transmite: „Pentru că ne apropiem de sfârşitul mandatului, 
aş ruga, pentru data viitoare, să facem un bilanŃ al acestui mandat. Să vedem ce 
investiŃii s-au făcut, ce proiecte europene s-au atras şi ar fi bine să avem un raport 
amănunŃit cu privire la acest mandat, să tragem şi noi o concluzie, să vedem ce s-a 
realizat în acest mandat: investiŃii, proiecte europene, în general, ce s-a realizat.” 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă nu este pus pe site, Raportul.  
        Domnul Ştefan Ion îi răspunde că nu, nu, nu… Nu, pe mandat a spus. …Pe 
mandat… Nu-i… pe an. Pe an. Nu, nu. Pe an este.  
       Domnul Preşedinte spune că pe an. Deci, există Raportul la doi ani şi Raportul 
anual. Da. O să încerce să… Se va încerca să se vadă. Sigur că da. 
        Domnul Ştefan Ion afirmă: „Tragem şi noi o concluzie, vedem ce s-a rezolvat…” 

Domnul Preşedinte spune: „Da. Bine. Încercăm să facem, să lucrăm.” În 
continuare, întreabă dacă doreşte altcineva să ia cuvântul. 
        Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
        Domnul Butunoiu Dorin comunică: „Vreau şi eu să supun atenŃiei colegilor, 
consilierilor judeŃeni, o anumită problemă legată de funcŃionarea Consiliului JudeŃean 
şi de deciziile pe care le-aŃi luat dumneavoastră în funcŃia de Preşedinte al 
Consiliului, din 2012 şi până acum. AŃi dat o DispoziŃie, în data de 30.04.2013, 
DispoziŃia numărul 148, în care aŃi hotărât dumneavoastră încetarea raportului de 
activitate, a înceta activitatea în cadrul Consiliului, a doamnei Constantin Victoria. 
Doamna în speŃă, am înŃeles că a dat în judecată Consiliul JudeŃului GalaŃi şi a 
chemat ca şi reprezentant, din partea Consiliului, Preşedintele, iar în data de 
14.05.2014 a fost dată o sentinŃă în care spune că se anulează DispoziŃia 
dumneavoastră şi să repuneŃi în drepturi persoana în cauză. În anul 2015, am înŃeles 
că în urma unor apeluri care au avut loc şi alte proceduri în instanŃă, în 2015, la 
începutul anului, a trebuit obligatoriu să o reîncadraŃi pe doamna pe funcŃia pe care o 
ocupaseră la momentul în care aŃi dat-o afară dumneavoastră, printr-o decizie 
personală de Preşedinte. Totodată, doamna a solicitat şi plata salariilor pe care… din 
data când aŃi dat-o afară şi până când a fost repusă în funcŃie. Această plată a avut 
câştig de cauză în instanŃă, iar suma este de şaizeci de mii cinci sute nouăzeci şi doi 
de lei, sumă care este imputată Consiliului JudeŃului GalaŃi, în speŃă plătitorii de 
T.V.A. şi impozite şi taxe către judeŃul GalaŃi şi către Consiliul JudeŃean ar trebui să 
plătească acest salariu, această remuneraŃie în urma deciziei pe care 
dumneavoastră aŃi luat-o în funcŃia de Preşedinte al Consiliului JudeŃului GalaŃi. Din 
punctul meu de vedere, şi cred că şi al colegilor consilieri, ar trebui ca această sumă 
să vi se impute dumneavoastră că este o decizie personală luată în cinci minute, 
probabil pe baza unor declaraŃii care au fost în biroul dumneavoastră la momentul 
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respectiv. Deci, deciziile luate de dumneavoastră trebuie asumate de dumneavoastră 
şi nu asumate de către cetăŃenii judeŃului GalaŃi. Da? Şi, totodată, încă o greşeală pe 
care dumneavoastră aŃi făcut-o. Mai am o speŃă. AŃi încheiat un contract de prestări 
servicii, de… un contract pentru schimb de experienŃă pentru o deplasare a doi 
angajaŃi, în speŃă domnul Bacalbaşa-Dobrovici Nicolae şi domnul Budescu, în Statele 
Unite, în anul 2015, pentru un schimb de experienŃă. Bun. Dumneavoastră aveŃi o 
vârstă, vă înŃeleg, ar trebui experienŃă şi pentru dumneavoastră pentru mai departe. 
Programul spune aşa: cale către o bună guvernare locală, calea americană, 
management public colaborativ, da? Suma, care a fost plătită pentru acest contract, 
pentru cele două persoane, a fost de două sute treizeci de mii de lei, la fel, bani 
plătiŃi, deplasarea, din câte ştiu, nu s-a făcut şi Consiliul JudeŃean a fost păgubit de 
încă o sumă care a fost plătită şi… da, douăzeci şi ceva de mii de lei. Deci, nişte bani 
care pleacă din bugetul Consiliului JudeŃului GalaŃi pe nişte decizii pe care 
dumneavoastră le luaŃi personal. Şi nu luaŃi nişte decizii pentru a aduce bunăstare în 
acest judeŃ. Şi m-aŃi certat, la începutul şedinŃei, că eu mă iau de dumneavoastră şi 
eu nu sunt corect. Probabil că nu sunt corect, dar nici dumneavoastră nu sunteŃi şi 
recunoaşteŃi acest lucru. VeniŃi cu tot felul de proverbe, de zicale, e OK. Vă respect 
ca om, dar nu pot să vă respect ca funcŃie pe care o ocupaŃi astăzi în acest Consiliul 
JudeŃului… în cadrul Consiliului JudeŃului GalaŃi. Asta am vrut să aduc atenŃiei 
consilierilor. MulŃumesc.”  

Domnul Preşedinte afirmă: „Ultimul lucru pe care îl doresc de la dumneavoastră 
este: respect. Dacă m-aŃi respecta, m-aş fi simŃit profund îngrijorat. În ce priveşte 
cazul doamnei Constantin, doamna Constantin a fost numită consilier al 
Preşedintelui, fiind o pensionară reangajată, care mi-a fost recomandată de un domn 
respectabil care, din păcate, acum este şi el în detenŃie. Căutam un om specialist în 
drumuri şi pentru funcŃia de consilier s-a găsit foarte greu. Doamna respectivă a fost 
angajată, fără niciun concurs, pe baza unei singure speŃe: încrederea. După care, în 
trei episoade diferite, am constatat acte grave de incorectitudine privind diverse 
contracte şi relaŃii cu firme care executau lucrări pentru Consiliul JudeŃean. Am 
avertizat-o prima oară, am avertizat-o a doua oară, iar, în rest, după ce m-am 
consultat cu profesorul Stângu - judecător la Curtea ConstituŃională, fost ministru 
adjunct de JustiŃie, om care preda la Facultatea de Drept - privind regimul juridic al 
acestui post, mi s-a spus că aşa cum a fost angajată, fără niciun concurs, pe bază de 
încredere, se poate desface contractul prin retragerea încrederii. Din păcate, în 
acelaşi timp, concomitent cu retragerea încrederii, ea face obiectul unui lot care a 
fost reclamat la D.N.A. şi pe care l-am evocat, cu un prejudiciu stabilit de către o 
expertiză financiară de 2,6 milioane de lei şi care, până acum, acest lot nu a fost 
rezolvat, deşi existau date certe şi expertiză tehnică şi expertiză judiciar-financiară. 
Acum, sigur că vom vedea care va fi soarta doamnei. În ceea ce priveşte cheltuieli 
care se solicită unei firme care nu şi-a respectat angajamentele, aici se face 
recuperare în cadrul legii. Sigur că sunteŃi destul de curios privind plecarea mea legat 
de o anumită vârstă, dumneavoastră aŃi solicitat plecare, fiind bolnav de cancer. Nu 
pentru acest motiv n-am aprobat, ci pentru considerentul că nu puteaŃi aduce o 
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contribuŃie, din punctul meu de vedere, pentru judeŃ; ceea ce, moralmente, s-a şi 
văzut. Vă mulŃumesc.” 
        Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să mai ia 
cuvântul, doar puŃin. Spune: „Eu nu contest că nu aŃi descoperit anumite nereguli pe 
timpul activităŃii doamnei, eu contest că deciziile, pe care le-aŃi luat, trebuie să vi le 
asumaŃi. Că au fost bune, că au fost proaste, instanŃa a decis. Probabil că nu aŃi luat 
decizia cum trebuia. Poate trebuia să vă mai consultaŃi şi cu alte persoane sau cu 
persoanele care v-aŃi consultat împreună trebuie să aduceŃi banii înapoi la Consiliul 
JudeŃean, banii care vor fi plătiŃi pentru acele salarii ale doamnei. Putea, probabil, 
prin ceea ce aŃi spus dumneavoastră că aŃi descoperit, să transmiteŃi mai departe, 
dar nu vă învăŃ, că nu ştiu eu cum stau… cum au stat lucrurile acolo. V-am spus nu 
contest dorinŃa dumneavoastră de a face lucruri bune, dar, din păcate, nu vă 
pricepeŃi la management. SunteŃi un bun doctor, sunteŃi un bun orator, vorbiŃi foarte 
bine, e OK, felicitări pentru toate aceste lucruri. Dar, ca manager, nu… nu-i OK. Iar 
legat de deplasarea mea şi cu boala pe care am avut-o eu, e problema mea 
personală, nu vă interesează pe dumneavoastră, nici nu am vrut eu să o dau… nu 
m-am plâns niciodată. Încă o dată, daŃi dovadă de lucruri care nu sunt cu cei… anii 
de acasă. MulŃumesc.” 

Domnul Preşedinte întreabă dacă mai are cineva ceva de spus. MulŃumeşte şi 
închide şedinŃa. 
 
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 20 (douăzeci) 
pagini şi a fost prezentat în şedinŃa extraordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi din 
data de 7 martie 2016.         
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