
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

 
                 P R E Ş E D I N T E,                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI, 

 

                      Costel Fotea                                                                                   Ionel Coca  
 

 
 

 

 
 
 

PROCES–VERBAL 
al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 06 iunie 2019 
 

          Şedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 295 din 06 iunie 2019 şi a fost afişată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Galaţi şi la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 

Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către U.A.T. Corod, afectată de 
calamităţi.      

 Iniţiator: Costel Fotea 
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 

        Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu:  Doina Cucu – administrator public 
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; George Stoica – director executiv, Direcţia 
economie şi finanţe; Florin Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public intern; Mărioara 
Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet 
preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier 
superior, Compartimentul cancelarie.    

Au participat ca invitaţi: Dorin Otrocol – prefectul judeţului Galaţi; Carmen Ancău – 
şef serviciu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi; Florina Zaharia – 
manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Mădălin Ionuţ Şerban –  
manager, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi; Cătălin 
Popa – director general, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat Galaţi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; Ziarul Regional de Antreprenoriat; TV Galaţi. 
 

Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului prefect Dorin Otrocol.  
        În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului Coca Ionel care va face 
apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă. 
        Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 23 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii: Gasparotti Florinel–Petru, Istudor Gigel – vicepreşedinţi 
şi Căluean Anghel–Costel, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, 
Grosu Elena, Naggar Andreea–Anamaria, Ştefan Ion, Trandafir Avram şi Ursu 
Nicuşor, consilieri judeţeni. 
        A sosit în sală, după votarea ordinii de zi, domnul consilier judeţean 
Cristovici Viorel. 
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        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, a fost prezentat la mapă  
procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 31 mai 2019. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 24 voturi „pentru”. 
        

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa 
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.    
        Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi: 

1. Alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către U.A.T. Corod, afectată de 
calamităţi.      

 Iniţiator: Costel Fotea 
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 24 voturi „pentru”. 
 
 

  A sosit în sală domnul consilier judeţean Cristovici Viorel. 
 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 

Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către U.A.T. Corod, afectată de 
calamităţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică apreciază, în primul rând, că „aţi luat în calcul această 

necesitate şi aţi grăbit ca să alocăm suma”. Referitor la sumă, este puţin surprins. 
Precizează că, în şedinţa ordinară, s-a aprobat un parteneriat cu [Universitatea] 
„Dunărea de Jos” [Galaţi] şi suma acolo a fost de 42.000 de lei. Referindu-se la suma 
aceasta, nu ştie dacă este concludentă, dar a văzut că este ca urmare a unui raport al 
unei instituţii abilitate în acest sens. În al doilea rând, doreşte de fapt să repete ideea de 
la şedinţa ordinară, când iată că lipsa unui plan de analiză a riscurilor duce la 
asemenea evenimente neplăcute şi faptul că trei ani de zile nu s-a întâmplat nimic în 
acest sens „ne face acum să suportăm această lipsă de interes”. Afirmă: „Am 
rugămintea să luaţi în serios aceste lucruri, chiar dacă timpul dumneavoastră a fost 
ocupat cu proiecte mai importante pentru oraş şi pentru judeţ”. Ar dori, şi în numele 
grupului P.N.L. solicită chiar, să organizeze prin dispoziţie internă o comisie ca să 
ancheteze eventual instituţiile care nu şi-au făcut treaba sau persoanele vinovate, 
pentru că, iată, din nou… la Corod s-a mai întâmplat, nu s-a mai făcut nimic de atunci. 
A văzut că nici S.G.A.-ul… Societatea de Gospodărire a Apelor n-a făcut nimic. A văzut 
hărţi de risc cu un sfert de comune care sunt trecute pe risc de inundaţii, acolo unde nu 
se mai poate face şi interveni nici cu proiecte, nici cu reparaţii. Susţine: „Cred că ar 
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trebui să luăm măsuri să nu se mai repete astfel de evenimente neplăcute. Vă 
mulţumesc şi luaţi-o în serios, vă rog”. 

Domnul Preşedinte îi spune, în primul rând, că o să îi răspundă exact în aceeaşi 
notă. Afirmă: „Vă mulţumesc că ne atrageţi atenţia şi, dacă tot vă pricepeţi la chestiile 
astea, veniţi cu câteva soluţii concrete”. Până acum vede că a preluat un mesaj de la 
Bucureşti pe care îl transmite până jos, cu anchete. Întreabă ce anchetă să facă 
consiliul judeţean şi se referă la faptul că instituţia noastră nu are în atribuţii anchetarea 
unor instituţii din subordinea Guvernului, din subordinea altor instituţii de la Bucureşti. 
Ca urmare, spune: „Haideţi să fim serioşi, să ne comportăm, eu ştiu… aşa, cu 
maturitatea care ne caracterizează”, subliniind faptul că în cei trei ani de zile au făcut o 
echipă frumoasă şi să se continue în ritmul şi în nota aceasta. În al doilea rând, citând 
din adresa U.A.T. Corod, ce a fost înaintată Consiliului Judeţean Galaţi: „Prin prezenta 
revenim la adresa U.A.T. Corod nr. 5.541 din 05.06.2019 adresată instituţiei 
[dumneavoastră] prin care vă comunicăm numărul şi valoarea bunurilor de strictă 
necesitate ce urmează a fi distribuite locuitorilor afectaţi de inundaţiile din data de 2-3 
iunie 2019, după cum urmează: pilote, paturi…”, precizează faptul că în această adresă 
sunt specificate numărul de paturi, pilote şi perne şi sumele care sunt cerute spre a fi 
alocate. Informează că, împreună cu domnul Prefect care a şi fost acolo, s-a întrunit 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă repede, ceea ce   s-a întâmplat aseară, la 
4:30. Imediat a convocat o şedinţă de îndată, pentru a se da curs cerinţelor primarului şi 
a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. Precizează: „Dacă astăzi, aici, pe 
această hârtie erau 50.000 sau 70.000 sau 80.000 de lei cerute sau mai erau şi alte 
bunuri de care aveau nevoie cetăţenii de acolo, fiţi siguri că le-am fi aprobat. Noroc şi 
mulţumim Domnului că a fost doar o singură comună. Din păcate nici asta nu-i de dorit 
şi nu-i bine să fie, dar, dacă am fi avut situaţia pe care am avut-o în 2013 sau în 2016 
unde ar fi fost mai multe case şi familii afectate…” În continuare, menţionează că nu 
dânsul a stabilit suma, nici Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, ci: „cei de 
acolo au făcut o evaluare rapidă pentru că ştiţi foarte bine că, în momentul de faţă, 
consiliul judeţean are un parteneriat cu Crucea Roşie la care am alocat ieri sau 
alaltăieri, am dat 12.000 de lei ca să cumpere repede apă minerală, conserve şi tot ce 
trebuie pentru oamenii de acolo. Adică chiar ne facem treaba”. Totodată, referindu-se la 
Hotărârea Guvernului nr. 365 din data de 3 iunie 2019 privind acordarea de ajutoare de 
urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţii în cursul anului 2019, subliniază 
participarea tuturor şi afirmă că se încearcă să se facă ceea ce este normal, firesc şi 
uman. Susţine: „Dar ca să veniţi acum, să-mi spuneţi că trebuie să mă apuc eu de 
anchetă, să anchetez S.G.A.-ul, să anchetez, eu ştiu… Apele Române şi pe alţii, nu 
cred că ne face cinste şi nici nu cred că trebuie să intrăm în astfel de subiecte. Cu tot 
respectul şi cu toată consideraţia pe care v-o port, dar nu asta este menirea noastră 
aici”. 

Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, îi comunică: „sunt de 
acord cu dumneavoastră întru totul. Dacă dumneavoastră sunteţi de acord că aceste 
evenimente se pot repeta şi nimeni să nu răspundă, probabil că va trebui altcineva să 
se ocupe, dacă dumneavoastră nu puteţi”. 

Domnul Preşedinte îi răspunde: „Da, deocamdată, mulţumim lui Dumnezeu că nu 
sunteţi dumneavoastră persoana care va decide, cetăţenii Galaţiului vor decide lucrul 
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acesta”. În al doilea rând, spune că sunt organe clar abilitate pentru ca astfel de instituţii 
care nu-şi fac treaba pe domeniile lor să fie pedepsite, să fie anchetate şi sancţionate 
ulterior, pentru că „nu ne convine sau nu face nimănui plăcere să te duci într-o localitate 
să vezi 170 de case afectate, să vezi femei sau persoane în vârstă de 60 de ani, 70 de 
ani cum ies cu o bocceluţă de haine din casă şi plângând şi… sau le iei în braţe să iasă 
de acolo”. Nu face nimănui plăcere lucrul acesta. Va trebui şi trebuie un program            
într-adevăr pentru tot judeţul, pentru ceea ce înseamnă combaterea acestor aluviuni… 
pentru că lucruri ca acestea se vor mai întâmpla. În continuare, precizează faptul că nici 
nu a dorit să deschidă subiectul despre suma alocată. Dânsul a dorit doar să se dea 
curs cerinţei pentru că la ora actuală şi în acele comune, sunt 21 de comune afectate în 
judeţ, din păcate Corodul mai tare, dar sunt afectate. Pe drumurile comunale sunt 
comisii formate din specialişti de la consiliul judeţean, I.S.C. şi alte instituţii abilitate prin 
judeţ care fac evaluarea pentru drumurile comunale… cât au fost afectate. Informează 
că este o comisie la Corod pentru casele afectate de acolo. Spune: „Acum, Dumnezeu 
să mă ierte, dacă nici asta nu-i bine, nu ştiu ce să mai fac, că oricum se pare că am 
intrat într-o campanie totală şi uităm de problemele judeţului”.  

Domnul Simbanu Ionică îi comunică: „Domnule preşedinte, vă rog frumos, nu este 
vorba de campanie. În şedinţa ordinară care a fost cu ceva timp în urmă am ridicat 
problema, fără să fiu în campanie şi fără să se fi întâmplat vreun eveniment. Mă bucur 
că aţi recepţionat mesajul nostru şi vă urez succes, poate şi rezolvăm”. 

Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 25 voturi „pentru”.    

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele ce fost prezentate la mapă. Nemaifiind observaţii, în închiderea şedinţei 
mulţumeşte pentru că s-a dat curs invitaţiei de participare. 
        
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 4 (patru) pagini şi a 
fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 27 iunie 
2019.     
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