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PROCES – VERBAL 
 

al şedinŃei de constituire a Consiliului JudeŃean GalaŃi 
din 27 iunie 2016 

           
ŞEDINłA ESTE DESCHISĂ DE PREFECTUL JUDEłULUI GALAłI 

           Reconvocarea consilierilor declaraŃi aleşi pentru şedinŃa de constituire din 
data de 27 iunie 2016 s-a făcut de Prefectul JudeŃului GalaŃi, prin Ordinul nr. 228 din 
24.06.2016 pentru: Reconvocarea consilierilor declaraŃi aleşi, în şedinŃa de 
constituire a Consiliului JudeŃean GalaŃi, care va avea loc în data de 27.06.2016, ora 
10.00, publicat în ziarul „ViaŃa liberă” din 25 - 26 iunie 2016 şi afişat la sediu. 

În cadrul şedinŃei de constituire vor fi supuse dezbaterii pentru adoptare 
următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiei de validare a 
mandatelor consilierilor declaraŃi aleşi la alegerile locale din data de 5.06.2016; 

2. Proiecte de hotărâri privind validarea mandatelor de consilieri declaraŃi aleşi la 
alegerile locale din data de 5.06.2016; 

3. Proiect de hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului JudeŃean 
GalaŃi; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi; 
5. Proiect de hotărâri privind alegerea vicepreşedinŃilor; 
6. Proiect de hotărâri privind alegerea Comisiilor de specialitate. 

 
 

           Domnul Otrocol Dorin, Prefectul judeŃului GalaŃi, în deschiderea şedinŃei, 
informează, ca urmare a adresei secretarului judeŃului GalaŃi nr. 5.256 din 
24.06.2016, că, cu Ordinul nr. 228 din 24.06.2016 a reconvocat consilierii declaraŃi 
aleşi în şedinŃa de constituire a Consiliului JudeŃului GalaŃi, pentru data de 
27.06.2016, ora 10.00. 
 

          Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: Costel Fotea - administrator 
public al Consiliului JudeŃean GalaŃi; Laura-Delia AngheluŃă - director executiv, 
DirecŃia de dezvoltare regională; Constantin Cristea - director executiv, DirecŃia 
patrimoniu; Ionel Coca - şef serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităŃii; Mărioara Dumitrescu - arhitect 
şef, Compartimentul Arhitect Şef; Daniela TecuŃă - consilier superior, Compartimentul 
cancelarie.  
   Au participat ca invitaŃi: Bălan Viorel - U.N.P.R. (consilier supleant); Gasparotti 
Florinel–Petru - A.L.D.E. (consilier supleant); Simbanu Ionică - P.N.L. (consilier  
supleant); Sandu Mitică - U.N.P.R. (consilier supleant); Stan Ionel - P.M.P. (consilier  
supleant); Buruiană NataliŃa - A.L.D.E. (consilier supleant); Zaharia Florina - manager 
interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” GalaŃi; Mădălin IonuŃ Şerban - manager, 
Complexul Muzeal de ŞtiinŃele Naturii „Răzvan AngheluŃă” GalaŃi; Cristian Dragoş 
Căldăraru - manager, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi; Floricel Maricel Dima 
- director executiv, Camera Agricolă a JudeŃului GalaŃi; Tudorel Chirnoagă - director 
executiv, DirecŃia JudeŃeană de EvidenŃă a Persoanelor GalaŃi; Viorel Vali Sandu - 
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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 
„MONITORUL DE GALAłI”; ziarul „REALITATEA”;  TV GALAłI; RTV GalaŃi-Brăila; 
TV EXPRES; VOX TV; DIGI 24. 
           Domnul Otrocol Dorin, Prefectul judeŃului GalaŃi îl invită pe domnul secretar al 
judeŃului să facă prezenŃa.  
           Domnul secretar al judeŃului face apelul nominal în vederea stabilirii prezenŃei. 
           Au fost prezenŃi 31 de consilieri aleşi, astfel:  Adumitroaiei Răzvan–
IonuŃ, Bogdan Tania–Iuliana, Butunoiu Dorin, BuŃurcă Octav, Cambanache 
Liliana, Căluean Anghel–Costel, Chebac Eugen, Cristache Cătălin, Cristovici 
Viorel, Dănăilă Sorin, Deaconescu Vasile–Daniel, Dima Cristian, Dima 
Gheorghe, Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae, Durbacă Eugen, Fotea Costel, Gaiu 
Magdalena, Gogoncea Lilion–Dan, Grosu Elena, Iaru Romulus–Lucian, Istudor 
Gigel, Mircea Iulian, Naggar Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Palade 
Cătălin, Radu Valentin, Sandu Viorica, Ştefan Ion, Trandafir Avram, Ursu 
Nicuşor şi Zaharia Eugen. ŞedinŃa poate continua. 
          Au lipsit următorii consilieri aleşi: Butunoi Adrian–Liviu, ChirvăsuŃă 
LaurenŃiu, Paraschiv Cătălin şi Stan Marius.  
          A sosit în sală după alegerea comisiei de validare a mandatelor 
consilierilor judeŃeni domnul consilier ales Butunoi Adrian–Liviu. 
         Domnul Otrocol Dorin, Prefectul judeŃului GalaŃi, adresându-se domnului 
secretar al judeŃului, îl roagă să îl invite pe cel mai în vârstă consilier, asistat de cei 
mai tineri doi consilieri, să preia conducerea şedinŃei.  
         Domnul secretar al judeŃului informează că cel mai în vârstă consilier, în 
momentul de faŃă, este domnul Eugen Durbacă, dar care are adresă de renunŃare la 
mandat. Următorul, ca vârstă, este domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae - pentru 
decanul de vârstă al acestei şedinŃe; dintre cei mai tineri consilieri sunt prezenŃi 
doamna Naggar Andreea–Anamaria şi domnul Nechifor Alexandru.  
         Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae, adresându-se 
doamnelor şi domnilor consilieri, informează că, după cum au fost anunŃaŃi, ordinea 
de zi a şedinŃei de constituire propusă este următoarea: 

1) Alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor declaraŃi 
aleşi la alegerile locale din 5.06.2016; 
2) Validarea mandatelor consilierilor aleşi şi depunerea jurământului; 
3) Declararea ca legal constituit a Consiliului JudeŃean GalaŃi; 
4) Alegerea Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi; 
5) Alegerea celor doi vicepreşedinŃi ai Consiliului JudeŃean GalaŃi; 
6) Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului JudeŃean GalaŃi. 

      Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae propune ca 
proiectul de hotărâre cu privire la «Organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului JudeŃean GalaŃi» să figureze pe ordinea de zi a proximei şedinŃe de 
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Consiliu JudeŃean, întrucât nu s-a ajuns la un acord privind componenŃa nominală a 
acestora.  
       Supune la vot. 

         Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.  
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
ordinea de zi cu modificările solicitate: 

1) Alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor declaraŃi 
aleşi   la alegerile locale din 5.06.2016; 
2) Validarea mandatelor consilierilor aleşi şi depunerea jurământului; 
3) Declararea ca legal constituit a Consiliului JudeŃean GalaŃi; 
4) Alegerea Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi; 
5) Alegerea celor doi vicepreşedinŃi ai Consiliului JudeŃean GalaŃi. 

         Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeŃeni aleşi în 
Consiliul JudeŃean GalaŃi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae informează că, 
potrivit art. 90 coroborat cu art. 31 alin. (2) din Legea administraŃiei publice locale   
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru validarea 
mandatelor, Consiliul JudeŃean alege prin vot deschis, dintre membrii săi, pe întreaga 
durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 – 5 membri. 
         În calitate de preşedinte de vârstă, propune ca numărul de membri ai comisiei 
de validare să fie cinci.  
        Supune la vot numărul de cinci membri pentru comisia de validare. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.  
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae roagă să se facă 
propuneri pentru comisia de validare care se vor supune la vot rând pe rând, până la 
completarea comisiei. Îi dă cuvântul domnului Zaharia Eugen. 
        Domnul Zaharia Eugen propune ca din comisia de validare să facă parte 
doamna Viorica Sandu. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
propunerea ca doamna Sandu Viorica să facă parte din comisia de validare. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.  
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae întreabă dacă 
este altă propunere. Îi dă cuvântul domnului Durbacă Eugen. 
        Domnul Durbacă Eugen propune pe domnul Dima Gheorghe. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
propunerea ca domnul Dima Gheorghe să facă parte din comisia de validare. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.  
        Doamna Bogdan Tania-Iuliana doreşte şi dânsa să facă o propunere. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae îi dă cuvântul 
doamnei Sandu Viorica. 
       Doamna Sandu Viorica doreşte să propună pe domnul Zaharia Eugen. 
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       Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
propunerea ca domnul Zaharia Eugen să facă parte din comisia de validare. 
       Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.  
       Domnul Cristache Cătălin anunŃă că propun, din partea P.M.P., şi pe domnul 
Romulus Iaru. 
       Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae îi dă cuvântul, mai 
întâi, doamnei Bogdan Tania-Iuliana.  
       Doamna Bogdan Tania-Iuliana propune ca în comisia de validare să facă parte 
domnul Ion Ştefan. 
       Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
propunerea ca domnul Ion Ştefan să facă parte din comisia de validare. 
       Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
       Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae, menŃionând că 
propunerea făcută a fost auzită, supune la vot propunerea ca domnul           
Romulus-Lucian Iaru să facă parte din comisia de validare. 
       Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
       Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae constată că sunt 
cinci membri. Supune la vot proiectul de hotărâre privind «Alegerea membrilor 
Comisiei de validare a mandatelor consilierilor declaraŃi aleşi la alegerile locale din 
5.06.2016». 
       Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
       A sosit în sală domnul consilier Butunoi Adrian–Liviu. 

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
 Validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul JudeŃean GalaŃi la alegerile 

locale din data de 5 iunie 2016 
         Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae roagă Comisia de 
validare să preia dosarul alegerilor şi să se întrunească în prima sa şedinŃă, în care 
se va alege preşedintele şi secretarul şi se va analiza situaŃia tuturor consilierilor 
aleşi, întocmind un raport prin care se va propune validarea sau invalidarea 
mandatului fiecărui consilier ales. Lucrările şedinŃei se consemnează într-un    
proces–verbal. 
         Precizează că, în conformitate cu prevederile art. 90 coroborat cu art. 31 alin. 
(4) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui 
consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiŃiilor de eligibilitate sau 
dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiŃiile 
Legii privind alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale. 

Pe timpul lucrărilor Comisiei de validare, invită la o pauză. 
 

Pauză. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

          Se reiau lucrările şedinŃei. 
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          Doamna Sandu Viorica, adresându-se domnului preşedinte, întreabă dacă îi 
permite să dea citire procesului-verbal.  
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae anunŃă 
reînceperea lucrărilor şedinŃei şi îi dă cuvântul doamnei Sandu Viorica. 
          Doamna Sandu Viorica mulŃumeşte domnului preşedinte. Doreşte să anunŃe 
că, Comisia de validare a mandatelor consilierilor judeŃeni şi-a desemnat 
conducerea, astfel, preşedinte: doamna Sandu Viorica şi secretar: domnul Zaharia 
Eugen.  
          În continuare, dă citire: 
 

«R A P O R T 
cu privire la validarea mandatelor consilierilor judeŃeni aleşi la data de 5 iunie 

2016 în circumscripŃia electorală judeŃeană nr. 18 GalaŃi 
 
 

1. Comisia de validare a Consiliului JudeŃean GalaŃi a procedat la examinarea 
legalităŃii alegerii fiecărui consilier judeŃean, verificând documentele pe baza cărora 
aceştia au fost declaraŃi aleşi la data de 5 iunie 2016 şi a constatat că rezultatul 
alegerilor pentru Consiliul JudeŃean GalaŃi este următorul: 
 
 

Numărul total al alegătorilor prevăzuŃi în listele electorale din circumscripŃia 
electorală, din care: ………………………………………………………………………... 

 
524797 

— Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente ………...... 518161 
— Numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală 

complementară …………………………………………………………………… 
 

430 
— Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare ……........ 3888 
— Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială ……….. 2318 

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale din circumscripŃia 
electorală, care s-au prezentat la urne, din care: …………………..………………… 

 
240775 

— Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele 
electorale permanente …………………………………………………………….. 

 
234593 

— Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de 
pe listele electorale complementare …………………………………………...... 

 
30 

— Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele 
electorale suplimentare …………………………………………………………… 

 
3865 

— Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a 
folosit urna specială ……………………………………………………………….. 

 
2287 

Numărul total al voturilor valabil exprimate ………………………………………….. 221941 
Numărul total al voturilor nule …………………………………………………………... 18787 
Numărul buletinelor de vot primite …………………………………………………….. 573660 
Numărul buletinelor de vot neîntrebuinŃate şi anulate ……………………………... 332895 
  
NUMĂRUL TOTAL AL VOTURILOR VALABIL EXPRIMATE, obŃinute de fiecare listă de 
candidaŃi şi de fiecare candidat independent pentru partidele politice, organizaŃiile cetăŃenilor 
aparŃinând minorităŃilor naŃionale, alianŃele politice, alianŃele electorale şi candidaŃii 
independenŃi care au întrunit pragul electoral: 
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1. PARTIDUL ALIANłA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAłILOR ……………………..              25612 
2. UNIUNEA NAłIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI ………………….. 19984 
3. PARTIDUL NAłIONAL LIBERAL ………………………………………………….. 54302 
4. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT …………………………………………………. 84659 
5. PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ ……………………………………………… 15757 
6. BUTUNOIU DORIN ………………………………………………………………….. 6103 
  

Numărul mandatelor de consilieri judeŃeni ……………………………………………….. 35 
NUMĂRUL TOTAL AL MANDATELOR DE CONSILIERI, grupate în funcŃie de partide 
politice, alianŃe politice, alianŃe electorale şi în funcŃie de candidaŃii independenŃi: 
      1. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT …………………………………………………. 15 
      2. PARTIDUL NAłIONAL LIBERAL ………………………………………………….. 9 
      3. PARTIDUL ALIANłA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAłILOR …………………….. 4 
      4. UNIUNEA NAłIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI ………………….. 3 
      5. PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ …………………………………………….... 3 
      6. BUTUNOIU DORIN ……………………………………………………………......... 1 
 
 

2. Lista candidaŃilor cărora li s-au atribuit mandate: 
 

 

1. 1. FOTEA Costel 
2. 2. ISTUDOR Gigel 
3. 3. DOBROVICI–BACALBAŞA Nicolae 
4. 4. GOGONCEA Lilion–Dan 
5. 5. ZAHARIA Eugen 
6. 6. SANDU Viorica 
7. 7. CAMBANACHE Liliana 
8. 8. NAGGAR Andreea–Anamaria 
9. 9. TRANDAFIR Avram 

10. 10. PALADE Cătălin 
11. 11. GROSU Elena 
12. 12. ADUMITROAIEI Răzvan–IonuŃ 
13. 13. NECHIFOR Alexandru 
14. 14. BUłURCĂ Octav 
15. 

P.S.D. 

15. MIRCEA Iulian 
16. 1. BOGDAN Tania–Iuliana 
17. 2. ŞTEFAN Ion 
18. 3. PARASCHIV Cătălin 
19. 4. GAIU Magdalena 
20. 5. RADU Valentin 
21. 6. DĂNĂILĂ Sorin 
22. 7. CRISTOVICI Viorel 
23. 8. URSU Nicuşor 
24. 

P.N.L. 

9. CĂLUEAN Anghel–Costel 
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25. 1. DURBACĂ Eugen 
26. 2. DIMA Cristian 
27. 3. DEACONESCU Vasile–Daniel 
28. 

A.L.D.E. 

4. DIMA Gheorghe 
29. 1. CHEBAC Eugen 
30. 2. STAN Marius 
31. 

U.N.P.R. 
3. CHIRVĂSUłĂ LaurenŃiu 

32. 1. CRISTACHE Cătălin 
33. 2. IARU Romulus–Lucian 
34. 

P.M.P. 
3. BUTUNOI Adrian–Liviu 

35. Independent 1. BUTUNOIU Dorin 
 

 

3. Comisia de validare apreciază că toate cele 35 de persoane au fost alese 
în conformitate cu prevederile ConstituŃiei României şi ale Legii nr. 115/2015 pentru 
alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
4. Totodată, se constată că, în prealabil, s-a îndeplinit procedura prevăzută de 

art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanŃarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, republicată, deoarece candidaŃilor declaraŃi aleşi nu li se pot 
valida mandatele, dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru 
fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condiŃiile acestei 
legi. Astfel, în termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii 
financiari coordonatori sunt obligaŃi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă 
rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, 
alianŃelor politice, alianŃelor electorale, organizaŃiilor cetăŃenilor români aparŃinând 
minorităŃilor naŃionale şi ale candidaŃilor independenŃi, precum şi cuantumul datoriilor 
înregistrate ca urmare a campaniei, însoŃite de declaraŃiile prevăzute la art. 28 alin. 
(9) din acelaşi act normativ. 

Concret, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 14 iunie 2016 s-
a publicat prin grija AutorităŃii Electorale Permanente lista partidelor politice, 
alianŃelor politice, organizaŃiilor cetăŃenilor români aparŃinând minorităŃilor naŃionale şi 
a candidaŃilor independenŃi pentru care a fost depus raportul sus-arătat, pentru 
competitorul electoral (partid politic) Partidul Social Democrat. 

De asemenea, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 21 iunie 
2016  s-a publicat lista pentru următorii competitori electorali (partide politice): 
Partidul NaŃional Liberal, Partidul AlianŃa Liberalilor şi DemocraŃilor şi Partidul 
Mişcarea Populară. 

Totodată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 22 iunie 2016 
s-a publicat lista pentru competitorul electoral (candidat independent) Butunoiu Dorin. 
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În fine, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 22 iunie 2016 s-a 
publicat lista pentru competitorul electoral (partid politic) Uniunea NaŃională pentru 
Progresul României. 

 

5. Au renunŃat la calitatea de consilier judeŃean ales ai formaŃiunilor 
politice pe listele cărora au candidat:  

 
CHIRVĂSUłĂ LaurenŃiu – U.N.P.R. 

DURBACĂ Eugen – A.L.D.E. 
PARASCHIV Cătălin – P.N.L. 
CHEBAC Eugen – U.N.P.R. 

BUTUNOI Adrian–Liviu – P.M.P. 
 

6. A pierdut calitatea de membru al formaŃiunii politice A.L.D.E. pe lista 
căreia a candidat: 

DEACONESCU Vasile–Daniel 
 

7. Mandatele urmează să fie atribuite supleanŃilor, potrivit art. 90 coroborat 
cu art. 33 teza I din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 100 alin. (33) din Legea nr. 
115/2015 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraŃiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel: 

 
BĂLAN Viorel – U.N.P.R. 

GASPAROTTI Florinel–Petru – A.L.D.E. 
SIMBANU Ionică – P.N.L. 
SANDU Mitică – U.N.P.R. 

STAN Ionel – P.M.P. 
BURUIANĂ NataliŃa – A.L.D.E. 

 

8. Având în vedere că nu s-au constatat motive legale de invalidare propunem 
Consiliului JudeŃean GalaŃi, în conformitate cu dispoziŃiile art. 90 coroborate cu cele 
ale art. 31 alin. (3) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, validarea, în ordine alfabetică, a mandatelor 
pentru fiecare dintre consilierii judeŃeni, după cum urmează: 
 

1. ADUMITROAIEI Răzvan–IonuŃ 
2. BĂLAN Viorel 
3. BOGDAN Tania–Iuliana 
4. BURUIANĂ NataliŃa 
5. BUTUNOIU Dorin 
6. BUłURCĂ Octav 
7. CAMBANACHE Liliana 
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8. CĂLUEAN Anghel–Costel 
9. CRISTACHE Cătălin 

10. CRISTOVICI Viorel 
11. DĂNĂILĂ Sorin 
12. DIMA Cristian 
13. DIMA Gheorghe 
14. DOBROVICI–BACALBAŞA Nicolae 
15. FOTEA Costel 
16. GAIU Magdalena 
17. GASPAROTTI Florinel–Petru 
18. GOGONCEA Lilion–Dan 
19. GROSU Elena 
20. IARU Romulus–Lucian 
21. ISTUDOR Gigel 
22. MIRCEA Iulian 
23. NAGGAR Andreea–Anamaria 
24. NECHIFOR Alexandru 
25. PALADE Cătălin 
26. RADU Valentin 
27. SANDU Mitică 
28. SANDU Viorica 
29. SIMBANU Ionică 
30. STAN Ionel 
31. STAN Marius 
32. ŞTEFAN Ion 
33. TRANDAFIR Avram 
34. URSU Nicuşor 
35. ZAHARIA Eugen 

 
 

             COMISIA DE VALIDARE A CONSILIULUI JUDEłEAN GALAłI: 
         Semnează, Preşedinte: SANDU Viorica; Membri: DIMA Gheorghe, IARU 
Romulus–Lucian, ŞTEFAN Ion; Secretar: ZAHARIA Eugen.» 
 

       Domnul Dima Cristian se adresează domnului preşedinte pentru a lua cuvântul. 
       Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae îi dă cuvântul 
domnului Dima Cristian. 
       Domnul Dima Cristian, dacă i se permite, adresându-se colegilor, domnului 
preşedinte, spune: „Aş vrea să fac următoarea precizare: sunt Dima Cristian – 
preşedinte executiv A.L.D.E. GalaŃi, vicepreşedinte naŃional. Am depus… nu ştiu în 
ce bază a constatat Comisia de validare că domnul Deaconescu Daniel nu ar mai 
face parte din consiliul judeŃean întrucât, prin votul valabil exprimat, dânsul a primit 
un mandat valabil de consilier. Am depus o hârtie. Vreau să vă fac următoarea 
precizare: AlianŃa Liberalilor şi DemocraŃilor este compusă din fuziunea dintre fostul 
Partid Liberal Reformator şi Partidul Conservator. Conducerea, la nivel judeŃean, 
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pentru această organizaŃie este realizată de un preşedinte şi un preşedinte executiv 
în prezenŃa sau în… domnul Eugen Durbacă, Dima Cristian şi Bogdan Ciucă – al 
doilea preşedinte executiv. Conform statutului, protocolului de fuziune dintre cele 
două formaŃiuni şi formaŃiunea existentă AlianŃa Liberalilor şi DemocraŃilor, 
depunerea listei de candidaŃi a fost făcută cu semnătura celor trei organe de 
conducere. Orice document semnat doar de una din părŃi este lipsit de valabilitate. 
Am depus documentele necesare la secretariatul consiliului judeŃean, au fost trimise 
şi de vineri, pe mail. Nu ştiu în ce calitate sau cum au constatat comisia de fuziune 
aceasta. Dacă se poate să fim anunŃaŃi, pentru că noi... cred că este o ilegalitate. Vă 
mulŃumesc.” 
         Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae informează că 
potrivit articolului... În continuare, îi dă cuvântul doamnei Sandu Viorica. 
         Doamna Sandu Viorica informează că, Comisia de validare a constatat, în 
unanimitate, că documentele anexate la dosar erau valabile.  
         Domnul Dima Cristian se adresează doamnei Viorica Sandu, domnului 
preşedinte… 
         Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae anunŃă că 
aceasta se va lămuri pe parcurs. 
         În continuare, informează că potrivit art. 90 coroborat cu art. 31 alin. (5) din 
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine 
alfabetică, cu votul deschis al majorităŃii consilierilor prezenŃi la şedinŃă. Persoana al 
cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. 
         Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului ADUMITROAIEI Răzvan–
IonuŃ. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului BĂLAN Viorel. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al doamnei BOGDAN Tania–Iuliana. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al doamnei BURUIANĂ NataliŃa. 
        Se aprobă cu 29 voturi „pentru” şi 4 „abŃineri” (Dima Cristian, Cristache 
Cătălin, Iaru Romulus–Lucian şi Stan Ionel). 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului BUTUNOIU Dorin. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului BUłURCĂ Octav. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
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        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al doamnei CAMBANACHE Liliana. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului CĂLUEAN Anghel–Costel. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului CRISTACHE Cătălin. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului CRISTOVICI Viorel. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului DĂNĂILĂ Sorin. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului DIMA Cristian. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului DIMA Gheorghe. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului DOBROVICI–BACALBAŞA 
Nicolae. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului FOTEA Costel. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al doamnei GAIU Magdalena. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului GASPAROTTI Florinel–Petru. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului GOGONCEA Lilion–Dan. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al doamnei GROSU Elena. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului IARU Romulus–Lucian. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
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        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului ISTUDOR Gigel. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului MIRCEA Iulian. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al doamnei NAGGAR Andreea–Anamaria. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului NECHIFOR Alexandru. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului PALADE Cătălin. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului RADU Valentin. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului SANDU Mitică. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al doamnei SANDU Viorica. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului SIMBANU Ionică. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului STAN Ionel. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului STAN Marius. 
        Se votează cu 10 voturi „pentru” şi 24 „abŃineri” (Dima Cristian, Buruiană 
NataliŃa, Dima Gheorghe, Gasparotti Florinel–Petru, Fotea Costel, Istudor Gigel, 
Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae, Gogoncea Lilion–Dan, Zaharia Eugen, Sandu 
Viorica, Cambanache Liliana, Naggar Andreea–Anamaria, Trandafir Avram, 
Palade Cătălin, Grosu Elena, Adumitroaiei Răzvan–IonuŃ, Nechifor Alexandru, 
BuŃurcă Octav, Mircea Iulian, Sandu Mitică, Bălan Viorel, Cristache Cătălin, Iaru 
Romulus–Lucian şi Stan Ionel). 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului ŞTEFAN Ion. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului TRANDAFIR Avram. 
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        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului URSU Nicuşor. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului ZAHARIA Eugen. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae anunŃă că nu a 
fost validat un singur mandat: al domnului Stan Marius. În continuarea şedinŃei… 
        Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte de şedinŃă, îi spune 
că doreşte să se consemneze, în scris, numele persoanelor care au votat pentru şi 
împotrivă pentru validarea sau invalidarea domnului Marius Stan. Precizează că nu 
vrea să fie părtaş la aşa ceva. Sau s-a abŃinut. Da. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae îi transmite că 
este părtaş conform legii. Aici fiecare este conform conştiinŃei. Numai… 
        Domnul Butunoiu Dorin spune că cineva a primit un vot din partea cetăŃenilor. 
SusŃine: „Şi nu cred că suntem noi în calitate să...” 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae spune: sigur că 
da. 
        Domnul Butunoiu Dorin continuă:  „... validăm sau nu. Ne-au validat alegătorii.” 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae spune: „Nu, nu, 
termenul dumneavoastră, termen frumos românesc, riscă să capete o conotaŃie 
peiorativă în raport cu colegii, ceea ce eu, cât timp conduc această şedinŃă, n-am să 
permit. Dar cum cred că dumneavoastră, ca un intelectual rafinat, sunteŃi un amator 
al limbii române veche, vă salut pentru această profesiune culturală. Şi propunerea 
dumneavoastră a fost luată în considerare.”  
        Domnul Butunoiu Dorin mulŃumeşte şi, adresându-se domnului preşedinte de 
şedinŃă, încă o dată, doreşte să i se dea cuvântul. 
        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae anunŃă: 

În continuarea şedinŃei urmează: 
Depunerea jurământului de către consilieri 

        Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae informează că 
potrivit art. 90 coroborat cu art. 32 consilierii judeŃeni ale căror mandate au fost 
validate depun în faŃa consiliului judeŃean jurământul în limba română. Consilierii 
judeŃeni care refuză să depună jurământul sunt consideraŃi demisionaŃi de drept. 
Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă. 
         Îl roagă pe domnul secretar al judeŃului să dea citire, în ordine alfabetică, a 
numelor consilierilor judeŃeni ale căror mandate au fost validate. Apoi, fiecare 
consilier va depune jurământul. Acesta se depune cu mâna stângă pe ConstituŃia 
României sau, după caz, pe Biblie. 
         Invită să se depună jurământul. 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Adumitroaiei Răzvan–IonuŃ. 
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         Domnul Adumitroaiei Răzvan–IonuŃ depune următorul jurământ: 
         «Eu, ADUMITROAIEI Răzvan–IonuŃ, 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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Bălan Viorel. 
         Domnul Bălan Viorel depune următorul jurământ: 
         «Eu, BĂLAN Viorel, 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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe doamna 
Bogdan Tania–Iuliana. 
         Doamna Bogdan Tania–Iuliana depune următorul jurământ: 
         «Eu, BOGDAN Tania–Iuliana, 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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe doamna 
Buruiană NataliŃa. 
         Doamna Buruiană NataliŃa depune următorul jurământ: 
         «Eu, BURUIANĂ NataliŃa, 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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Butunoiu Dorin. 
         Domnul Butunoiu Dorin depune următorul jurământ: 
         «Eu, BUTUNOIU Dorin, 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!".» 
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         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
BuŃurcă Octav. 
         Domnul BuŃurcă Octav depune următorul jurământ: 
         «Eu, BUłURCĂ Octav, 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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe doamna 
Cambanache Liliana. 
         Doamna Cambanache Liliana depune următorul jurământ: 
         «Eu, CAMBANACHE Liliana, 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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Căluean Anghel–Costel. 
         Domnul Căluean Anghel–Costel depune următorul jurământ: 
         «Eu, CĂLUEAN Anghel–Costel, 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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Cristache Cătălin. 
         Domnul Cristache Cătălin depune următorul jurământ: 
         «Eu, CRISTACHE Cătălin, 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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Cristovici Viorel. 
         Domnul Cristovici Viorel depune următorul jurământ: 
         «Eu, CRISTOVICI Viorel, 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  
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bună-credinŃă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
judeŃului GalaŃi. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Dănăilă Sorin. 
         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-credinŃă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
judeŃului GalaŃi. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Dima Cristian. 
         Domnul Dima Cristian depune următorul jurământ: 
         «Eu, DIMA Cristian, 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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Dima Gheorghe. 
         Domnul Dima Gheorghe depune următorul jurământ: 
         «Eu, DIMA Gheorghe, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae. 

Domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae depune următorul jurământ: 
          «Eu, DOBROVICI–BACALBAŞA Nicolae, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Fotea Costel. 
          Domnul Fotea Costel depune următorul jurământ: 
          «Eu, FOTEA Costel, 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, 
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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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe doamna 
Gaiu Magdalena. 
         Doamna Gaiu Magdalena depune următorul jurământ: 
         «Eu, GAIU Magdalena, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Gasparotti Florinel–Petru. 
          Domnul Gasparotti Florinel–Petru depune următorul jurământ: 
          «Eu, GASPAROTTI Florinel–Petru, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Gogoncea Lilion–Dan. 
          Domnul Gogoncea Lilion–Dan depune următorul jurământ: 
          «Eu, GOGONCEA Lilion–Dan, 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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe doamna 
Grosu Elena. 
         Doamna Grosu Elena depune următorul jurământ: 
         «Eu, GROSU Elena, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Iaru Romulus–Lucian. 

Domnul Iaru Romulus–Lucian depune următorul jurământ: 
          «Eu, IARU Romulus–Lucian, consilier în cadrul Consiliului JudeŃean GalaŃi, în 
conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraŃiei 
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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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Istudor Gigel. 

Domnul Istudor Gigel depune următorul jurământ: 
          «Eu, ISTUDOR Gigel, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Mircea Iulian. 

Domnul Mircea Iulian depune următorul jurământ: 
          «Eu, MIRCEA Iulian, 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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe doamna 
Naggar Andreea–Anamaria. 
         Doamna Naggar Andreea–Anamaria depune următorul jurământ: 
         «Eu, NAGGAR Andreea–Anamaria, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Nechifor Alexandru. 

Domnul Nechifor Alexandru depune următorul jurământ: 
          «Eu, NECHIFOR Alexandru, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Palade Cătălin. 

Domnul Palade Cătălin depune următorul jurământ: 
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          «Eu, PALADE Cătălin, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Radu Valentin. 

Domnul Radu Valentin depune următorul jurământ: 
          «Eu, RADU Valentin, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Sandu Mitică. 

Domnul Sandu Mitică depune următorul jurământ: 
          «Eu, SANDU Mitică, 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!".» 
         Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe doamna 
Sandu Viorica. 
         Doamna Sandu Viorica depune următorul jurământ: 
         «Eu, SANDU Viorica, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Simbanu Ionică. 

Domnul Simbanu Ionică depune următorul jurământ: 
          «Eu, SIMBANU Ionică, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Stan Ionel.  
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Domnul Stan Ionel depune următorul jurământ: 
         «Eu, STAN Ionel, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Ştefan Ion. 

Domnul Ştefan Ion depune următorul jurământ: 
          «Eu, ŞTEFAN Ion, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Trandafir Avram. 

Domnul Trandafir Avram depune următorul jurământ: 
          «Eu, TRANDAFIR Avram, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Ursu Nicuşor. 

Domnul Ursu Nicuşor depune următorul jurământ: 
          «Eu, URSU Nicuşor, 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!".» 
          Domnul secretar al judeŃului invită pentru depunerea jurământului pe domnul 
Zaharia Eugen. 

Domnul Zaharia Eugen depune următorul jurământ: 
          «Eu, ZAHARIA Eugen, 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!".» 
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          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae roagă domnii 
consilieri să poftească în sală şi să îşi ocupe locurile. 

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Constituirea Consiliului JudeŃean GalaŃi 

           Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae anunŃă că 
potrivit art. 90 coroborat cu art. 34 alin. 2 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeŃean se 
declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor validaŃi au depus jurământul.  

Având în vedere că au fost validaŃi şi au depus jurământul un număr de 34 de 
consilieri judeŃeni, se impune declararea ca legal constituit a Consiliului JudeŃean 
GalaŃi şi adoptarea hotărârii privind „Constituirea Consiliului JudeŃean GalaŃi”. 

În continuare, întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre. 
Supune la vot proiectul de hotărâre. 

          Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Alegerea preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi 
 Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae informează că, 
în conformitate cu art. 101 alin. (2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele şi 
vicepreşedinŃii consiliului judeŃean se aleg cu votul secret al majorităŃii consilierilor 
judeŃeni în funcŃie. 
 Pentru desfăşurarea procedurii de vot secret şi pentru constatarea rezultatului 
acesteia este necesară constituirea unei Comisii de numărare a voturilor, formată din 
consilieri, care să funcŃioneze, de asemenea, pe întreaga durată a mandatului 
consiliului. 
          Propune ca numărul de membri ai comisiei de numărare a voturilor să fie de 
cinci. Supune la vot. 
         Se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (Cristache Cătălin şi 
Iaru Romulus–Lucian) şi 10 „abŃineri” (Bogdan Tania–Iuliana, Ştefan Ion, Gaiu 
Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, 
Căluean Anghel–Costel, Simbanu Ionică şi Butunoiu Dorin). 
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae spune că, de 
asemenea, ar propune, ca să nu se piardă timp, ca membrii comisiei de validare, 
care reflectă diversitatea tuturor partidelor şi care au fost votaŃi, să constituie şi 
comisia de numărare. Ar vrea să se voteze. 
          Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului preşedinte, îi comunică faptul că 
nu i-au ascultat. 
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae doreşte să îi 
repete ceea ce a spus mai înainte. 
          Domnul Ştefan Ion repetă: „nu ne-aŃi ascultat”.  
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae îl întreabă în ce 
sens. 
          Domnul Ştefan Ion îi comunică faptul că dânşii au o altă propunere.  
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          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae îi precizează că 
dânsul a făcut o propunere, se votează şi, după aceea, o altă propunere, menŃionând 
că nu este nicio problemă. Deci, încă o dată, supune la vot: 
          Se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (Cristache Cătălin şi 
Iaru Romulus–Lucian) şi 10 „abŃineri” (Bogdan Tania–Iuliana, Ştefan Ion, Gaiu 
Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, 
Căluean Anghel–Costel, Simbanu Ionică şi Butunoiu Dorin). 
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae anunŃă că s-a 
votat. 
          Domnul Iaru Romulus-Lucian spune: „Îmi cer scuze. Mi s-ar părea normal să 
lăsaŃi toate propunerile să curgă şi de abia după aceea să votăm. Că acum degeaba 
mai citiŃi cealaltă…” 
          Domnul Căluean Anghel-Costel, adresându-se domnului secretar al judeŃului, 
îi spune să numere mai bine, menŃionându-i că erau şi în dreapta... stânga 
dumnealui voturi. 
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae spune că trece 
mai departe, nu? 
          Domnul Căluean Anghel-Costel intervine: „Domnule preşedinte, dacă îmi 
permiteŃi, cred că… cred că aŃi uitat că suntem în luna iunie. Vă treziŃi în mandatul 
trecut.”  
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae afirmă: „Domnul 
are o inteligenŃă care mă depăşeşte şi nu înŃeleg apropo-ul dumnealui.”   
          În continuare, roagă să se facă propuneri nominale pentru alegerea 
preşedintelui consiliului judeŃean. Spune că deschide dânsul această propunere, 
propunându-l pe domnul Costel Fotea.  
          Întreabă dacă sunt alte propuneri. Îi dă cuvântul doamnei Bogdan            
Tania-Iuliana. 
          Doamna Bogdan Tania–Iuliana îl propune şi dânsa pe domnul Ion Ştefan. 
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae îl întreabă pe 
domnul Fotea dacă acceptă. Doreşte, mai întâi, să termine cu punctul acesta. 
          Doamna Bogdan Tania–Iuliana este de acord. 
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae îl întreabă pe 
domnul Fotea Costel dacă acceptă. 
          Domnul Fotea Costel spune că da. 
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae întreabă dacă 
sunt alte propuneri. Îi dă cuvântul doamnei Bogdan Tania-Iuliana. 
          Doamna Bogdan Tania–Iuliana anunŃă că îl propune pe domnul Ion Ştefan. 
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae spune:                
„Da. Domnul Ion Ştefan. Unde sunteŃi? Uite că am reuşit să nu vă văd. Aş zice în 
sfârşit, dar îmi sunteŃi prea simpatic şi încep să…” Concluzionând, îl întreabă pe 
domnul Ion Ştefan dacă acceptă. 
          Domnul Ştefan Ion spune că acceptă... 
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae întreabă dacă 
sunt alte propuneri. Constată că nu sunt alte propuneri.  
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          În continuare, informează că propunerile vor fi înscrise în buletinele de vot în 
funcŃie de ordinea în care au fost exprimate. 
          Îl roagă pe domnul secretar al judeŃului să explice modul de desfăşurare a 
votului. Pe buletinul de vot… 
          Doamna Bogdan Tania–Iuliana are o observaŃie de făcut. Având în vedere că 
domnul Ion Ştefan – este propunere – va trebui înlocuit din Comisia de numărare şi 
propunerea dânşilor este ca din comisie, în locul domnului Ion Ştefan, să facă parte 
domnul Radu Valentin.  
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae supune la vot 
această propunere. 
          Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae îi dă cuvântul 
domnului secretar al judeŃului. 
          Domnul secretar al judeŃului informează că pe buletinul de vot sunt înscrise: 
numele şi prenumele candidatului, funcŃia pentru care acesta candidează şi, după 
caz, partidul din care face parte. Redactarea buletinelor de vot va fi fără echivoc şi 
fără putinŃă de interpretări diferite. Pe verso, în colŃul din dreapta sus, fiecare buletin 
de vot va fi ştampilat cu sigiliul Consiliului JudeŃean GalaŃi. Pentru exprimarea 
opŃiunii de vot se va folosi cuvântul „DA” sau „NU”. Acestea vor fi încadrate în 
patrulaterele aflate pe buletinul de vot în dreptul numelui şi prenumelui fiecărui 
candidat în parte. Votul se desfăşoară astfel: consilierul judeŃean votează „pentru” 
prin bararea cuvântului „NU”. Acesta votează împotrivă prin bararea cuvântului „DA”. 
Sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat şi care nu 
respectă tehnica votării stabilită prin Regulament.  

Totodată, cvorumul cerut de lege pentru alegerea preşedintelui Consiliului 
JudeŃean GalaŃi este majoritatea consilierilor judeŃeni în funcŃie, ceea ce înseamnă 
un număr de 18 consilieri judeŃeni. Prin urmare, va fi declarat ales în această funcŃie 
candidatul care va obŃine cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puŃin de 18. Miza 
competiŃiei electorale este o singură funcŃie deci, ne aflăm în situaŃia votului 
uninominal (opŃiunea „pentru” trebuie exprimată în favoarea unui singur candidat). 
          Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae anunŃă că se ia o 
scurtă pauză pentru întocmirea buletinelor de vot.  

Roagă, de asemenea, Comisia de numărare a voturilor să intre în atribuŃii 
(preluarea şi verificarea buletinelor de vot, apelul nominal în vederea înmânării 
acestora, vegherea la asigurarea secretului votului, cu verificarea prealabilă şi 
concomitentă a respectării următoarelor condiŃii minime: spaŃiu de confidenŃialitate 
efectivă a exercitării votului secret, nedivulgarea secretului votului până la 
introducerea buletinului; stabilirea rezultatului votului şi consemnarea acestuia într-un 
proces–verbal). 
 

Pauză. 
…………………………………………………………………………………………. 

  

          Se reiau lucrările. 
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          Domnul IARU Romulus–Lucian face apelul nominal în vederea înmânării 
buletinelor de vot: 
 

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

 
 

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

        Se reiau lucrările. 
 

         Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae roagă Comisia de 
numărare a voturilor să prezinte procesul–verbal privind constatarea rezultatului 
votului secret. 
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         Doamna Sandu Viorica, adresându-se domnului preşedinte, comunică faptul 
că, Comisia de numărare a voturilor şi-a ales conducerea, astfel: doamna Sandu 
Viorica - preşedinte şi domnul Romulus Iaru - secretar.  Comunică: „Comisia a primit 
34 de buletine de vot iniŃial pentru alegerea preşedintelui. Ulterior, am primit o 
solicitare de la domnul consilier Dima Cristian, solicitare pe care am analizat-o în 
comisie şi de comun acord, adică în unanimitate, am aprobat să îi dăm un alt buletin 
de vot, să tipărim un alt buletin. Ca urmare, s-au distribuit 35 de buletine de vot, deşi 
sunt 34 de consilieri judeŃeni.”  
        În continuare, dă citire: 
 

      «PROCES–VERBAL privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
alegerea preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi. 1. Cvorumul necesar: 1/2 + 1 din 
numărul total al consilierilor judeŃeni în funcŃie = 18; 2. Numărul consilierilor judeŃeni 
în funcŃie: 34; 3. Numărul consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă: 34; 
 

Numele şi 
prenumele 
candidaŃilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

Buletine 
de vot 

anulate 
FOTEA Costel 22 10 2 - 1 

ŞTEFAN Ion 10 22 2 - 1 

 

CONCLUZIE: Domnul consilier judeŃean FOTEA Costel a fost ales 
preşedinte al Consiliului JudeŃean GalaŃi. 
          Semnează, COMISIA DE NUMĂRARE A VOTURILOR: DIMA Gheorghe, 
IARU Romulus–Lucian, RADU Valentin, SANDU Viorica şi ZAHARIA Eugen.» 
 

         Preşedintele de vârstă, domnul Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae, adresându-se 
domnului Fotea Costel, preşedintele ales al Consiliului JudeŃean GalaŃi, îl invită să 
preia conducerea şedinŃei. 
         Domnul Fotea Costel transmite: „Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaŃi 
colegi. Prin votul din 5 iunie, cetăŃenii GalaŃiului ne-au încredinŃat, ne-au trimis pentru 
a lucra şi a face echipă pentru dezvoltarea judeŃului GalaŃi. Am o datorie de onoare 
să mulŃumesc tuturor cetăŃenilor GalaŃiului care  ne-au votat. Vreau să vă mulŃumesc 
dumneavoastră celor care m-aŃi votat astăzi, vreau să vă asigur pe cei care nu m-aŃi 
votat, aşa cum majoritatea mă ştiŃi, sunt un om de echipă, vom face o echipă, pentru 
că obiectivul nostru la Consiliul JudeŃean înseamnă dezvoltarea judeŃului. Sunt un 
om de echipă. Este o onoare pentru mine să fiu Preşedintele Consiliului JudeŃean. 
Este o mare responsabilitate. Ştiu ce înseamnă lucrul acesta. Timp de patru ani de 
zile, am fost administratorul public al consiliului judeŃean. Ştiu ce înseamnă 
problemele consiliului judeŃean. Ştiu ce aşteaptă cetăŃenii de la noi. Şi, ca atare, am 
rugămintea, în continuare, după data de 5 iunie, am terminat campania, vom lucra 
pentru cetăŃenii judeŃului GalaŃi pentru ca, la sfârşitul anului două mii… sau în anul 
două mii douăzeci, să avem o altă faŃă a judeŃului GalaŃi. Vă mulŃumesc mult de tot. 
Sper şi o să mă bucur de sprijinul dumneavoastră. Îmi doresc foarte mult să facem 
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echipă pentru că altfel nu se poate. Vă asigur de pe acuma că vara 2016 este o vară 
fierbinte şi la propriu şi la figurat, pentru că s-au deschis pool-urile de finanŃare pe 
proiecte europene şi vom avea nevoie de sprijinul dumneavoastră astfel încât s-ar 
putea să vă solicităm la mai multe şedinŃe - vom face şedinŃe extraordinare - dar asta 
pentru dezvoltarea judeŃului. Vă mulŃumesc mult de tot pentru încredere şi vă asigur 
că voi fi un om de echipă, aşa cum mă ştiŃi. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”    

Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Alegerea vicepreşedinŃilor Consiliului JudeŃean GalaŃi 

Domnul Preşedinte roagă să se facă propuneri nominale pentru alegerea celor 
doi vicepreşedinŃi ai Consiliului JudeŃean GalaŃi. Întreabă care sunt propunerile. Îi dă 
cuvântul domnului Zaharia Eugen. 

Domnul Zaharia Eugen propune ca vicepreşedinte al Consiliului JudeŃean pe 
domnul Istudor Gigel din partea Partidului Social Democrat. 
           Domnul Preşedinte întreabă dacă este altă propunere. În continuare, îl 
întreabă pe domnul Istudor dacă este de acord. 
           Domnul Istudor Gigel spune că da. 
           Domnul Preşedinte întreabă dacă este altă propunere. Îi dă cuvântul domnului   
Dima Gheorghe. 
           Domnul Dima Gheorghe propune pentru funcŃia de vicepreşedinte pe domnul 
Gasparotti Florin. 
           Domnul Preşedinte întreabă dacă mai sunt propuneri. 
           Domnul Cristovici Viorel spune că da. 
           Domnul Cristache Cătălin îl propune pe domnul Romulus Iaru pentru funcŃia 
de vicepreşedinte. 
           Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să facă 
o propunere. 
           Domnul Preşedinte îl întreabă pe domnul Iaru Romulus–Lucian dacă este de 
acord. 
           Domnul Iaru Romulus–Lucian spune că da. 
           Domnul Cristovici Viorel doreşte, dacă se poate, să facă o propunere. 
           Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului Cristovici Viorel. 
           Domnul Cristovici Viorel anunŃă că Grupul Liberal îl propune pe domnul 
Simbanu Ionel. 
           Domnul Preşedinte îl întreabă pe domnul Simbanu Ionică dacă este de acord. 
           Domnul Simbanu Ionică spune că da. 
           Domnul Preşedinte îl întreabă pe domnul Gasparotti dacă este de acord. 
           Domnul Gasparotti Florinel-Petru spune că da. 

Domnul Preşedinte, constatând că propuneri nu mai sunt, atunci roagă… 
           Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, spune că are de 
făcut o propunere. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului Butunoiu Dorin. 
Domnul Butunoiu Dorin îl propune pe domnul Lilion-Dan Gogoncea pentru 

funcŃia de vicepreşedinte...  
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Domnul Preşedinte îl întreabă pe domnul Preşedinte Lilion-Dan Gogoncea 
dacă acceptă. 

Domnul Gogoncea Lilion-Dan spune că nu. 
Domnul Preşedinte anunŃă că propunerile vor fi înscrise în buletinele de vot în 

funcŃie de ordinea în care au fost exprimate. 
           Îl roagă pe domnul secretar al judeŃului să explice modul de desfăşurare a 
votului. 
           Domnul secretar al judeŃului informează că pe buletinul de vot sunt înscrise: 
numele şi prenumele candidatului, funcŃia pentru care acesta candidează şi, după 
caz, partidul din care face parte. Redactarea buletinelor de vot va fi fără echivoc şi 
fără putinŃă de interpretări diferite. Pe verso, în colŃul din dreapta sus, fiecare buletin 
de vot va fi ştampilat cu sigiliul Consiliului JudeŃean GalaŃi. Pentru exprimarea 
opŃiunii de vot se va folosi cuvântul „DA” sau „NU”. Acestea vor fi încadrate în 
patrulaterele aflate pe buletinul de vot în dreptul numelui şi prenumelui fiecărui 
candidat în parte. Votul se desfăşoară astfel: consilierul judeŃean votează „pentru” 
prin bararea cuvântului „NU”. Acesta votează împotrivă prin bararea cuvântului „DA”. 
Sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat şi care nu 
respectă tehnica votării stabilită prin Regulament.  

Totodată, cvorumul cerut pentru alegerea vicepreşedinŃilor Consiliului 
JudeŃean GalaŃi este majoritatea consilierilor judeŃeni în funcŃie, ceea ce înseamnă 
un număr de 18 consilieri judeŃeni. Prin urmare, vor fi declaraŃi aleşi în această 
funcŃie cei doi candidaŃi care vor obŃine cel mai mare număr de voturi, dar nu mai 
puŃin de 18. Miza competiŃiei electorale constă în două funcŃii deci, ne aflăm în 
situaŃia votului plurinominal (opŃiunea „pentru” trebuie exprimată în favoarea a doi 
candidaŃi, pentru restul votându-se „împotrivă”). 

Domnul Preşedinte anunŃă că se ia o scurtă pauză pentru întocmirea 
buletinelor de vot. Roagă, de asemenea, Comisia de numărare a voturilor să reintre 
în atribuŃii. Are rugămintea să se propună în locul domnului Iaru Romulus–Lucian o 
altă persoană pentru Comisia de numărare.  
          Domnul Cristache Cătălin îl propune pe domnul Stan Ionel. 

Domnul Preşedinte supune la vot această propunere. 
          Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
 

Pauză. 
…………………………………………………………………………………………. 

 Se reiau lucrările 
 
 

Domnul STAN Ionel face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor de 
vot: 
 

                      ADUMITROAIEI Răzvan–IonuŃ 
                  BĂLAN Viorel 

               BOGDAN Tania–Iuliana  
               BURUIANĂ NataliŃa 
               BUTUNOIU Dorin 
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               BUłURCĂ Octav 
               CAMBANACHE Liliana 
               CĂLUEAN Anghel–Costel 
               CRISTACHE Cătălin 
               CRISTOVICI Viorel  
               DĂNĂILĂ Sorin 
               DIMA Cristian 
               DIMA Gheorghe 
               DOBROVICI–BACALBAŞA Nicolae 
               FOTEA Costel 
               GAIU Magdalena 
               GASPAROTTI Florinel–Petru 

    GOGONCEA Lilion–Dan 
               GROSU Elena 

     IARU Romulus–Lucian 
     ISTUDOR Gigel 
     MIRCEA Iulian 
     NAGGAR Andreea–Anamaria 
     NECHIFOR Alexandru 
     PALADE Cătălin 
     RADU Valentin 
     SANDU Mitică 
     SANDU Viorica 
     SIMBANU Ionică  
     STAN Ionel 
     ŞTEFAN Ion 
     TRANDAFIR Avram 
     URSU Nicuşor 
     ZAHARIA Eugen 

 

         Se ia o pauză pentru numărarea voturilor. 
……………………………………………………………………………………………….... 
       
         Se reiau lucrările. 
 

         Doamna Sandu Viorica se adresează domnului Preşedinte pentru a lua 
cuvântul. 
         Domnul Preşedinte roagă Comisia de numărare a voturilor să prezinte 
procesul–verbal privind constatarea rezultatului votului secret. 
         Doamna Sandu Viorica informează: „Comisia de numărare a voturilor a primit 
iniŃial 34 de buletine. Apoi, a existat, de asemenea, o cerere a domnului Stan Ionel, 
care a motivat că a greşit şi a solicitat un alt buletin. Comisia, în unanimitate, a 
aprobat emiterea unui alt buletin şi a i se acorda un alt buletin. Ca urmare, am primit 
35 de buletine de vot.”  
         În continuare, dă citire: 
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      «PROCES–VERBAL privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
alegerea vicepreşedinŃilor Consiliului JudeŃean GalaŃi. 1. Cvorumul necesar: 1/2 + 1 
din numărul total al consilierilor judeŃeni în funcŃie = 18; 2. Numărul consilierilor 
judeŃeni în funcŃie: 34; 3. Numărul consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă: 34; 
 

Numele şi prenumele candidaŃilor Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

Buletine 
de vot 
anulate 

ISTUDOR Gigel 28 5 1 - 1 

GASPAROTTI Florinel–Petru 26 7 1 - 1 

IARU Romulus–Lucian 3 30 1 - 1 

SIMBANU Ionică 9 24 1 - 1 

 

CONCLUZIE: Domnul consilier judeŃean ISTUDOR Gigel şi domnul 
consilier judeŃean GASPAROTTI Florinel–Petru au fost aleşi vicepreşedinŃi ai 
Consiliului JudeŃean GalaŃi. 
          Semnează, COMISIA DE NUMĂRARE A VOTURILOR: SANDU Viorica, DIMA 
Gheorghe, RADU Valentin, STAN Ionel, ZAHARIA Eugen.» 
 

         Domnul Preşedinte adresează felicitări. Doreşte să îi felicite pe vicepreşedinŃii 
consiliului judeŃean. Îi invită să îşi ocupe locurile de vicepreşedinŃi. Totodată, 
mulŃumeşte celor mai tineri consilieri pentru activitatea desfăşurată pe parcursul 
acestei şedinŃe. 
        Totodată, precizează că fiecare consilier judeŃean a primit o notă privind regimul 
juridic al conflictului de interese şi incompatibilităŃile aleşilor locali, precum şi 
declaraŃii de avere şi de interese. Îi roagă să parcurgă materialul şi să se urmărească 
depunerea acestora potrivit legii. 
        Ordinea de zi fiind epuizată, declară închisă şedinŃa. MulŃumeşte pentru 
participare şi pentru contribuŃia adusă la buna desfăşurare a lucrărilor. 
        De asemenea, transmite: „Vă mulŃumim mult încă o dată. Vă mulŃumim mult 
pentru că am înŃeles că echipa şi consiliul judeŃean trebuie să funcŃioneze şi, încă o 
dată, asigur, împreună cu cei doi vicepreşedinŃi, o echipă, colaborare şi, aşa cum  
ne-am propus, dezvoltarea judeŃului GalaŃi. O proximă ocazie sau cel puŃin câteva 
zile vom stabili şi o şedinŃă extraordinară pentru a stabili comisiile de specialitate. O 
zi bună vă doresc şi mulŃumesc pentru participare.” 
 

         Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 29 
(douăzecişinouă) pagini şi a fost prezentat în şedinŃa extraordinară a Consiliului 
JudeŃean GalaŃi din data de 8 iulie 2016. 
 
 PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                PREŞEDINTE,              SECRETARUL JUDEłULUI, 
 
Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa              Costel Fotea                             Paul Puşcaş 
  


