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PROCES – VERBAL 
 

al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi 
din 28 aprilie 2016 

 
 
 
 

         ŞedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi a fost convocată prin DispoziŃia 
Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 107 din 22 aprilie 2016 şi a fost publicată 
în ziarul „ViaŃa liberă” din 23 - 24 aprilie 2016 şi în ziarul „Realitatea” din 25 aprilie 
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 domnului Ungureanu Cătălin; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
2. Stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 
IniŃiator: Cornel Hamza 

3. Aprobarea Regulamentului de selecŃie a partenerilor privaŃi în cadrul 
proiectelor finanŃate din surse extrabugetare; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
4. Aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor 

speciale pentru funcŃionarea unor servicii publice judeŃene; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

5. Modificarea şi completarea Anexei nr. 7 şi Anexei nr.11 la Hotărârea 
Consiliului JudeŃean  GalaŃi nr. 161 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea 
taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului JudeŃean GalaŃi pentru anul fiscal 2016; 

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 

6. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru 
al AsociaŃiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2016; 

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
Cornel Hamza 

7. Reglementarea unor aspecte referitoare la calitatea Consiliului JudeŃean 
GalaŃi de membru al Adunării Regiunilor Europei;  

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
Cornel Hamza 

8. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru 
al ConferinŃei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 
2016; 

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
Cornel Hamza 

9. Plata din bugetul local al judeŃului GalaŃi a contribuŃiei de membru în cadrul 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru SituaŃii de 
UrgenŃă; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
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10. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a cotizaŃiei către 
AsociaŃia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” GalaŃi, pentru anul 2016; 

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
Cornel Hamza 

11. Aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Bibliotecii „V. A. Urechia” 
GalaŃi;  

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
12. Privind aprobarea achiziŃiei de servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi 

reprezentare pentru Consiliul JudeŃean GalaŃi; 
IniŃiator: Cornel Hamza 

13. Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 7154/21.12.1999 încheiat 
între JudeŃul GalaŃi prin Consiliul JudeŃean GalaŃi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. 
GalaŃi, către S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. GalaŃi; 

IniŃiator: Potec Nicolae Petrişor 
14. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
AGRO-EDY 2008 pe traseul FârŃăneşti – GalaŃi (Bădălan); 

IniŃiatori: Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 

15. Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016; 
IniŃiatori: Viorica Sandu 

Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 

16. Aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar al Consiliului JudeŃean 
GalaŃi, pe anul 2015; 

IniŃiatori: Viorica Sandu 
Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 

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

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
18. Înlocuirea doamnei Lăcătuş Elisabeta cu doamna Robea Mariana, din partea 

organismelor private acreditate care desfăşoară activităŃi în domeniul 
protecŃiei şi promovării drepturilor copilului, în Comisia pentru ProtecŃia 
Copilului GalaŃi; 

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

          Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: George Stoica - director 
executiv, DirecŃia economie şi finanŃe; Laura AngheluŃă - director executiv, DirecŃia 
de dezvoltare regională; Paula Simion - şef serviciu, Serviciul licitaŃii, monitorizare a 
serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte; 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; Daniela TecuŃă - consilier superior, Compartimentul cancelarie. 
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        Au participat ca invitaŃi: Dorin Otrocol - prefectul judeŃului GalaŃi; Onu Vasile - 
propus pentru validare ca membru al AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică GalaŃi; 
Robea Mariana - propusă pentru numire în Comisia pentru ProtecŃia Copilului GalaŃi; 
Florina Zaharia - manager interimar, Centrul Cultural “Dunărea de Jos” GalaŃi; Ilie 
Zanfir - manager, Biblioteca “V. A. Urechia” GalaŃi; Floricel Maricel Dima - director 
executiv, Camera Agricolă a JudeŃului GalaŃi; Filip IlenuŃa - şef serviciu, DirecŃia 
Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 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”; RTV GalaŃi - Brăila; VOX TV. 
        Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului Secretar pentru a face apelul nominal 
în vederea stabilirii prezenŃei la şedinŃă (întrucât domnul Puşcaş Paul, Secretarul 
judeŃului GalaŃi, efectuează în această perioadă concediul legal de odihnă, va fi 
înlocuit la această şedinŃă de domnul Coca Ionel - şef serviciu, Serviciul de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităŃii). 
        Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeŃeni în 
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi sunt prezenŃi 29 consilieri judeŃeni 
în funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean, deci şedinŃa poate începe, fiind 
întrunite condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeŃeni: Butunoi Adrian – Liviu, Dima 
Gheorghe, Grosu Constantin, Ungureanu Cătălin şi Vreme Daniela – Simona. 
        Au sosit în sală după votarea punctului paisprezece de pe ordinea de zi 

următorii consilieri judeŃeni: Butunoi Adrian – Liviu şi Vreme Daniela – Simona. 
 Doamna consilier judeŃean Munteanu Gabriela a părăsit sala după votarea 
procesului-verbal şi a revenit în sală înainte de votarea punctului doi de pe 
ordinea de zi. 
 Domnul consilier judeŃean Stângă George – Cătălin a părăsit sala după 
votarea punctului paisprezece de pe ordinea de zi. 
        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare şi FuncŃionare al Consiliului JudeŃean GalaŃi, a fost prezentat la mapă  
procesul-verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi din 30 martie 2016.  

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.  
        Doamna consilier judeŃean Munteanu Gabriela a părăsit sala.       
        Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 

� Aprobarea parteneriatului cu Consiliul NaŃional al Întreprinderilor Private 
Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM GalaŃi în vederea organizării unor 
manifestări comune; 

� Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul 
judeŃului GalaŃi. 
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        Face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de specialitate.  
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Aprobarea parteneriatului cu Consiliul NaŃional al Întreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM GalaŃi în vederea organizării 
unor manifestări comune». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.  
       Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe 
teritoriul judeŃului GalaŃi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 29 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 presă.  
        Supune la vot ordinea de zi în întregime:    

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
judeŃean al domnului Ungureanu Cătălin; 

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
2. Stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 
IniŃiator: Cornel Hamza 

3. Aprobarea Regulamentului de selecŃie a partenerilor privaŃi în cadrul 
proiectelor finanŃate din surse extrabugetare; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
4. Aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor 

speciale pentru funcŃionarea unor servicii publice judeŃene; 
IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 

5. Modificarea şi completarea Anexei nr. 7 şi Anexei nr.11 la Hotărârea 
Consiliului JudeŃean  GalaŃi nr. 161 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea 
taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului JudeŃean GalaŃi pentru anul fiscal 2016; 

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa 
Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 

6. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru 
al AsociaŃiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2016; 

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
Cornel Hamza 

7. Reglementarea unor aspecte referitoare la calitatea Consiliului JudeŃean 
GalaŃi de membru al Adunării Regiunilor Europei;  

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
Cornel Hamza 

8. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru 
al ConferinŃei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 
2016; 

IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
Cornel Hamza 
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9. Plata din bugetul local al judeŃului GalaŃi a contribuŃiei de membru în cadrul 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru SituaŃii de 
UrgenŃă; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
10. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a cotizaŃiei către 

AsociaŃia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” GalaŃi, pentru anul 2016; 
IniŃiatori: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  

Cornel Hamza 
11. Aprobarea parteneriatului cu Consiliul NaŃional al Întreprinderilor Private Mici 

şi Mijlocii din România - Patronatul IMM GalaŃi în vederea organizării unor 
manifestări comune; 

IniŃiator: Cornel Hamza 
12. Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeŃului 

GalaŃi; 
IniŃiator: Cornel Hamza 

13. Aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Bibliotecii „V. A. Urechia” 
GalaŃi;  

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
14. Aprobarea achiziŃiei de servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi 

reprezentare pentru Consiliul JudeŃean GalaŃi; 
IniŃiator: Cornel Hamza 

15. Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 7154/21.12.1999 încheiat 
între JudeŃul GalaŃi prin Consiliul JudeŃean GalaŃi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. 
GalaŃi, către S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. GalaŃi; 

IniŃiator: Potec Nicolae Petrişor 
16. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
AGRO-EDY 2008 pe traseul FârŃăneşti – GalaŃi (Bădălan); 

IniŃiatori: Cornel Hamza 
Marian Vicleanu 

17. Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016; 
IniŃiatori: Cornel Hamza 

Marian Vicleanu  
Viorica Sandu 

18. Aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar al Consiliului JudeŃean 
GalaŃi, pe anul 2015; 

IniŃiatori: Cornel Hamza 
Marian Vicleanu  
Viorica Sandu 

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

IniŃiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa  
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20. Înlocuirea doamnei Lăcătuş Elisabeta cu doamna Robea Mariana, din partea 

organismelor private acreditate care desfăşoară activităŃi în domeniul 
protecŃiei şi promovării drepturilor copilului, în Comisia pentru ProtecŃia 
Copilului GalaŃi; 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeŃean 
al domnului Ungureanu Cătălin 

                                                                       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 29 voturi „pentru”. 
 Doamna consilier judeŃean Munteanu Gabriela a revenit în sală.  

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi 
                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de selecŃie a partenerilor privaŃi în cadrul 
proiectelor finanŃate din surse extrabugetare 

                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor 
speciale pentru funcŃionarea unor servicii publice judeŃene 

                                                                       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 30 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Modificarea şi completarea Anexei nr. 7 şi Anexei nr.11 la Hotărârea Consiliului 

JudeŃean GalaŃi nr. 161 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea taxelor şi 
tarifelor la nivelul Consiliului JudeŃean GalaŃi pentru anul fiscal 2016 

                                                                      IniŃiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa 
                                                             Cornel Hamza 

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

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru 
al AsociaŃiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2016 

                                                                      IniŃiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa 
                                                             Cornel Hamza 

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Reglementarea unor aspecte referitoare la calitatea Consiliului JudeŃean GalaŃi 
de membru al Adunării Regiunilor Europei 

                                                                      IniŃiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa 
                                                             Cornel Hamza 

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru 
al ConferinŃei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 

2016 
                                                                      IniŃiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa 

                                                             Cornel Hamza 
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Plata din bugetul local al judeŃului GalaŃi a contribuŃiei de membru în cadrul 
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru SituaŃii de UrgenŃă 
                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza                          
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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 30 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a cotizaŃiei către AsociaŃia 
pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” GalaŃi, pentru anul 2016 

                                                                      IniŃiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa 
                                                             Cornel Hamza 

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului cu Consiliul NaŃional al Întreprinderilor Private Mici 
şi Mijlocii din România - Patronatul IMM GalaŃi în vederea organizării unor 

manifestări comune 
                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeŃului 
GalaŃi 

                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Bibliotecii „V. A. Urechia” 
GalaŃi 

                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea achiziŃiei de servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi 
reprezentare pentru Consiliul JudeŃean GalaŃi 

                                                                                                IniŃiator: Cornel Hamza                          
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un 

amendament. Roagă iniŃiatorul să îl prezinte.  
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Domnul Hamza Cornel a prezentat următorul: 
 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziŃiei de servicii juridice de 
consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare pentru Consiliul JudeŃean GalaŃi 

(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 3390/19.04.2016) 
 
 

Propunem completarea articolului 2 din proiectul de hotărâre sus menŃionat, 
care va avea următorul cuprins: 

 

Art. 2. - AchiziŃia serviciilor juridice de consultanŃă, asistenŃă juridică şi reprezentare 
pentru anul 2016 se va face ori de câte ori este necesar, cu respectarea legislaŃiei în 
vigoare. 

 

Semnează: Vicepreşedinte, Cornel Hamza». 
 

Domnul Preşedinte roagă iniŃiatorul hotărârii să precizeze dacă acceptă 
amendamentul. 

Domnul Hamza Cornel anunŃă că, bineînŃeles, îl acceptă.  
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
Doamna Bogdan Tania-Iuliana doreşte să facă o precizare.  
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeŃean. 
Doamna Bogdan Tania-Iuliana transmite: „În sfârşit, după insistenŃe 

nenumărate, am primit şi noi lista proceselor în derulare de care se ocupă societatea 
care face deja asemenea servicii de asistenŃă juridică Consiliului. Am constatat că, 
dacă s-ar întrerupe asistenŃa juridică acordată de acea societate, Consiliul JudeŃului 
ar risca să piardă procese; deci, bani foarte mulŃi. Doar din acest motiv, am hotărât 
să votăm, astăzi, această hotărâre de achiziŃie a serviciilor juridice.” 

Domnul Hamza Cornel intervine: „Bravo!” 
Domnul Preşedinte îi transmite doamnei consilier judeŃean: „nici eu nu sunt 

fericit că ajungem la mâna unor avocaŃi, dar aşa-i făcută lumea asta în care diverşi 
avocaŃi, plasaŃi în poziŃii strategice, au controlul efectiv asupra sorŃii unor hotărâri.”  
 În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 

Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
 Au sosit în sală următorii consilieri judeŃeni: Butunoi Adrian – Liviu şi 

Vreme Daniela – Simona. 
 Domnul consilier judeŃean Stângă George – Cătălin a părăsit sala. 

       Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 
Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 7154/21.12.1999 încheiat 

între JudeŃul GalaŃi prin Consiliul JudeŃean GalaŃi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. GalaŃi, 
către S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. GalaŃi 

                                                                                  IniŃiator: Potec Nicolae Petrişor                          
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. Îi dă cuvântul doamnei consilier 
judeŃean Bogdan Tania-Iuliana. 

Doamna Bogdan Tania-Iuliana spune că era Vicepreşedinte la Consiliul 
JudeŃului când, în Raportul CurŃii de Conturi, au fost semnalate nereguli în ceea ce 
priveşte documentaŃiile existente în arhiva Consiliului JudeŃului în legătură cu 
acordarea concesiunilor. Afirmă: „S-a demarat activitatea de recuperare, de 
rearanjare, mă rog, de intrare în regulă cu documentaŃia existentă în Consiliu. Din 
informarea pe care am primit-o şi astăzi de la Audit, rezultă că sunt documente care 
încă lipsesc, şi e vorba de: procesul-verbal de negociere a preŃului de concesiune, pe 
de o parte; pe de altă parte, expunerea de motive cere concesiune pe zece ani, 
hotărârea acordă concesiune pe patruzeci şi nouă de ani. Deci, sunt nişte disfuncŃii 
legate de aceste contracte care cred că s-au încheiat puŃin în grabă. Prin urmare, noi 
ne manifestăm rezerva în legătură cu hotărârea de astăzi. Cred că ar fi trebuit altfel 
abordat acest subiect. Am înŃeles care sunt problemele acolo, dar era o ocazie să se 
intre în regulă cu concesiunea, măcar cea care este în această hotărâre, de o 
renegociere a preŃului de concesiune, de o analiză serioasă a oportunităŃii şi, abia pe 
urmă, să dăm liber la cesiune de concesiune, care şi aşa-i cu semnul întrebării. Prin 
urmare, noi nu vom vota această hotărâre astăzi.”  

Domnul Potec Nicolae-Petrişor se adresează domnului Preşedinte pentru a lua 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
Domnul Potec Nicolae-Petrişor solicită o pauză de consultări de cinci minute... 
Domnul Preşedinte, ca urmare a acestei solicitări, anunŃă că se ia pauză. 
 

............................................................................................................................... 
 

 Se reiau lucrările. 
 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean Potec        
Nicolae-Petrişor. 
        Domnul Potec Nicolae-Petrişor, adresându-se domnului Preşedinte, îi propune, 
în calitate de iniŃiator, să supună la vot retragerea de pe ordinea de zi a acestui 
proiect.     
        Domnul Preşedinte supune la vot retragerea proiectului de pe ordinea de zi. 

Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

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

AGRO-EDY 2008 pe traseul FârŃăneşti – GalaŃi (Bădălan) 
                                                                                        IniŃiatori: Cornel Hamza 

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

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 
Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016 

                                                                                       IniŃiatori: Cornel Hamza         
                                                                                                            Marian Vicleanu 

                                                                                                         Viorica Sandu                                                                                                                 
Domnul Preşedinte precizează că la acest proiect de hotărâre există un 

amendament. Îl roagă pe domnul director executiv Stoica George să îl prezinte.  
Domnul Stoica George a prezentat următorul: 

 
«AMENDAMENT  

                             

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi 
pe anul 2016 

(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 3621/26.04.2016) 
 

 
 

Semnează: IniŃiator, consilier judeŃean, Viorica Sandu». 
 

Domnul Preşedinte roagă iniŃiatorii hotărârii să precizeze dacă acceptă 
amendamentul. 

Doamna Sandu Viorica anunŃă că sunt de acord cu amendamentul. 
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
Fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea acesteia se 

realizează pe articole. 
        Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre cu amendament. 

Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 
Aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar al Consiliului JudeŃean 

GalaŃi, pe anul 2015 
                                                                                      IniŃiatori: Cornel Hamza 

                                                                                                           Marian Vicleanu 
                                                                                                       Viorica Sandu                                                                                                                                                                                                                                    

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

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

                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Înlocuirea doamnei Lăcătuş Elisabeta cu doamna Robea Mariana, din partea 
organismelor private acreditate care desfăşoară activităŃi în domeniul protecŃiei 
şi promovării drepturilor copilului, în Comisia pentru ProtecŃia Copilului GalaŃi 
                                                                       IniŃiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa                          

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

Întrucât este vorba despre o hotărâre cu privire la persoană, adoptarea acesteia 
se realizează prin vot secret.  

Doamna Bogdan Tania-Iuliana precizează că este incompletă Comisia de 
numărare... 

Domnul Preşedinte, menŃionând că lipsind Ungureanu Cătălin, invită să se facă 
o propunere de înlocuire... În continuare, îi dă cuvântul doamnei consilier judeŃean 
Bogdan Tania-Iuliana. 

Doamna Bogdan Tania-Iuliana spune că îl propun pe domnul Cristovici Viorel în 
locul domnului George Stângă. 

Domnul Preşedinte spune că da. Bun. În continuare, întreabă, referindu-se la 
domnul Ungureanu, cine face o propunere. 

Domnul Vicleanu Marian îl propune pe domnul Matei Remus. 
Domnul Preşedinte anunŃă această propunere. De acord.  

        Se supun la vot cele două propuneri. 
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
(NOTĂ: Întrucât în şedinŃa de astăzi s-a constatat încetarea de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeŃean al domnului Ungureanu 
Cătălin, membru al Comisiei de numărare a voturilor aleasă pe întregul mandat, s-a 
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făcut propunerea de înlocuire pentru durata rămasă până la încheierea mandatului 
Consiliului JudeŃean GalaŃi.) 

Domnul Preşedinte 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. 
 

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

 
 

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

         Se reiau lucrările. 
 

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

«Înlocuirea doamnei Lăcătuş Elisabeta cu doamna Robea Mariana, din partea 
organismelor private acreditate care desfăşoară activităŃi în domeniul protecŃiei şi 
promovării drepturilor copilului, în Comisia pentru ProtecŃia Copilului GalaŃi». 
1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeŃeni prezenŃi la 
şedinŃă, inclusiv Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi = 16; 2.Numărul consilierilor 
judeŃeni în funcŃie: 33 şi Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi = 34; 3.Numărul 
consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă şi Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi  = 
31; 
 

 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

ROBEA Mariana 29 1 1 3 
 
 

                         CONCLUZIE: Doamna ROBEA Mariana, din partea organismelor private 
acreditate, a înlocuit-o pe doamna Lăcătuş Elisabeta în Comisia pentru 
ProtecŃia Copilului GalaŃi. 
      Comisia de numărare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, Istudor Gigel, Sandu 
Viorica, Cristovici Viorel şi Matei Remus. 

Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la informările sau 
rapoartele prezentate la mapă. 
        S-a luat act de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei 
Economie şi FinanŃe nr. 3137/3138/13.04.2016 privind stadiul proiectului „Casă 
deschisă pentru bătrânii străzii”. 
        S-a luat act de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei 
Economie şi FinanŃe nr. 3018/13.04.2016 cu privire la continuarea implementării 
proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie GalaŃi pe 
luna martie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase „Sf. 
Cuv. Parascheva” GalaŃi la data de 31 martie 2016. 
        S-a luat act de Raportul activităŃilor de consultanŃă, extensie şi formare 
profesională în luna martie 2016 al Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi. 
        S-a luat act de Informarea Serviciului audit public intern nr. 3.678/28.04.2016. 
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        S-a luat act de Raportul nr. 1.280/27.04.2016 al doamnei Năvădaru Andreea, 
auditor în cadrul Serviciului audit public intern, privind activităŃile desfăşurate în 
cadrul deplasării la Amsterdam, Olanda în perioada 18 - 22 aprilie 2016. 
        Domnul Preşedinte informează că domnii consilieri au primit o informare a 
Serviciului de audit privind contractele din Pădurea Gârboavele. Afirmă: „Aceste 
contracte au fost impuse de a fi analizate de către consilieri de Curtea de Conturi 
care ne-a cerut un lucru, după părerea mea extravagant, să stabilim: oportunitatea şi 
legalitatea. Ori, din punctul meu de vedere, rolul nostru ca, consilieri judeŃeni este să 
stabilim oportunităŃi; legalitatea o stabilesc funcŃionari care sunt instruiŃi şi plătiŃi 
specific, în acest scop. În tot cazul, dat fiind că v-a parvenit acest material, vă rog, 
dacă aveŃi ceva de spus, să spuneŃi, să consemnăm, pentru că, Curtea de Conturi 
ne-a cerut acest lucru.” În continuare, îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean  
Ştefan Ion. 
        Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului Preşedinte, propune ca la o 
următoare şedinŃă, pentru că materialul le-a venit astăzi, acum... 
       Domnul Preşedinte spune că da. 
       Domnul Ştefan Ion repetă că propune ca la o următoare şedinŃă să se ia în 
discuŃie acest lucru, această informare, şi să se treacă, eventual, şi prin comisii, în 
aşa fel încât să se ştie foarte bine. Acuma, la o primă citire... 
        Domnul Preşedinte spune că da. Sigur că da. E o primă citire. Afirmă că un 
lucru neplăcut care s-a constatat este că lipseşte un act fundamental care este 
contractul de negociere, deci baza juridică a preŃurilor.  
        Domnul Ştefan Ion, concluzionând, propune să nu îl discute astăzi. Doar să se 
ia act de această informare şi să o discute la o altă şedinŃă, în aşa fel încât... 
        Domnul Preşedinte spune: sigur că da. 
        Domnul Ştefan Ion continuă: „... să ne informăm mai bine cu privire la acest...”  
        Domnul Preşedinte spune: da. În continuare, îi dă cuvântul domnului 
Vicepreşedinte Hamza Cornel. 
        Domnul Hamza Cornel, adresându-se domnilor consilieri, spune că ştie că sunt 
interesaŃi cu toŃii, are aici procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului 
pentru drumul judeŃean 251G, de la Corni. Ieri s-a întâmplat acest lucru; lucrările se 
vor derula începând, probabil, de săptămâna viitoare, de-acum este problema 
constructorului. Afirmă: „Vreau să vă mai spun că până acum s-au plombat 
paisprezece mii de metri pătraŃi în judeŃ şi am rezolvat cu brio problema de la 
Ghidigeni, cred că aŃi aflat şi dumneavoastră, aşa cum am promis, de acolo am 
început. Totuşi este bine să remarc şi să ştiŃi şi dumneavoastră că Serviciul nostru de 
drumuri şi poduri are, la ora actuală, o componenŃă minimă de doi, trei oameni - 
restul sunt prin spital, au ieşit la pensie. E domnul Năvădaru şi cu doi, trei oameni 
care aleargă, aleargă peste tot, că avem şi pietruire şi plombare şi tăiere de vegetaŃie 
pe margine, au început şi marcaje pe unde  s-a plombat. E o activitate intensă cu 
oameni foarte puŃini şi aceşti oameni trebuie lăudaŃi că aşa e, când greşeşti critici, 
când face bine, să-l lăudăm.” În continuare, urează un Paşte fericit şi sănătate multă! 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean Căluean Anghel 
Costel. 
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        Domnul Căluean Anghel Costel, adresându-se domnului Preşedinte, îşi cere 
scuze că vine cu o problemă probabil mai puŃin importantă pentru consilieri. SusŃine: 
„În 2014, v-am adus la cunoştinŃă că ne apropiem de o bombă biologică în judeŃ şi 
este vorba de rabie. Nici în momentul de faŃă nu am găsit o soluŃie pentru subiectul 
microciparea câinilor în gospodăriile populaŃiei. Şi de aceea ne trezim cu scandaluri 
la televizor că... fundaŃii de protecŃie a animalelor ridică, au ridicat câini, au făcut 
violări de domiciliu; unii chiar s-au reprezentat ca fiind consilierii dumneavoastră. Vă 
rog, cât mai avem timp, măcar... măcar să avem în viziune această problemă. Din 
punctul meu de vedere, este o bombă biologică pe care o lăsăm următorului Consiliu 
judeŃean.”  
        Domnul Preşedinte afirmă că şi dânsul crede că este o problemă esenŃială. 
Informează: „Nu văd cum putem să o apucăm, pentru că nu intră în competenŃele 
noastre. Deci, noi putem, cel mult, să semnalăm ca fiind o problemă de importanŃă 
medicală şi socială majoră, pentru că nu noi avem această posibilitate de a da 
derogare. S-a condiŃionat ciparea de o serie întreagă de lucruri care nu erau...”  
        Domnul Căluean Anghel Costel intervine: Vaccinarea. 
        Domnul Preşedinte continuă: „Mă rog, rabia... vaccinarea de cipare. Ceea ce 
mie mi se pare o formă de şantaj bazată pe un risc biologic, care n-a fost înŃeles de 
cei ce au condiŃionat.”  
        Domnul Căluean Anghel Costel precizează: „Totodată rezolvăm problema asta, 
mai rezolvăm o problemă la nivel de judeŃ vizavi de costurile pentru prinderea 
maidanezilor, tratament, alimentarea lor în padocuri, sterilizare, pentru că odată ce 
avem o catagrafie clară cu ce există pe teren, ştim exact acolo şi de unde apar 
problemele.” 
 Domnul Preşedinte conchide că soluŃia, după părerea dânsului, era sterilizarea 
în masă… Domnule, nu s-a… ori nu s-a dorit, ori nu s-a realizat. Deci… 
 Domnul Căluean Anghel Costel comunică: „Fără o identificare nu putem face 
nimic, pentru că sunt nişte costuri şi aŃi văzut că aproape în toată Ńara sunt costuri 
mari.” 
 Domnul Preşedinte spune: „Da... SoluŃia e sterilizarea în masă şi, la un moment 
dat, erau şi aceştia de la Vier Pfoten… Domnule, o altă măgărie pe care am trăit-o 
noi era importul masiv, pe care nu credeam până n-am văzut şi eu, de la Brăila, de 
câini. Eu am şi vorbit cu responsabilii acelor judeŃe. Domnule, asta este o chestie de 
necrezut, de negândit şi de neacceptat. Când am văzut... s-a deschis camioneta aia 
şi au ieşit treizeci de câini, la mine, în łiglina I. ...Domnule, nu-i... nu-i de râs, e o 
chestie, cum să spun eu?…” În continuare, adresează: sărbători fericite, un Paşte cât 
mai bun. 
 
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 16 (şaisprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi din data de 
23 mai 2016.         
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