RO ANIA

,U,
PROTET-VERBAL
al gedintei extraodnare a Consiliului Judelului Galali
din 21 septembrie 2013

a Consiliului Judelului Galali a fost convocati prin
Consiliului
Judelului Gala$ nr. 342 din 20 septembrie 2013 9i
Dispozilia Pregedintelui
a fost publicati in ziarul ,,Ma!a liberi" din 21-22 septembrie 2013 9i afiqate la sediu,
avdnd urmdtorul proiect al ordinii de zi:
1. Alocarea unei sume din bugetul local al Consiliului Judelului Gala$ autoritililor
locale din localitilile afectate de calamite!;
lniliatori: Hamza Gornel
$edinla extraordinare

2.

Bogdan Tania luliana
Rapoarte, informiri, intrebdri, interpeliri, diverse.

Au participat in virtutea obliga$ilor de serviciu: Lucean Mihalcea -

director
- director executiv adjunct,
numit temporar, Direclia economie 9i finanle; Manuela Panaitescu - director executiv
adjunct, Direc$a de dezvoltare regionald; Florin Grigore - gef birou, Biroul audit public
intern; Mdrioara Dumitrescu - arhitect gef, Direc$a Arhitect $ef; Maricela Dura consilier superior, Compartimentul cancelarie.
A participat ca invitat: Emanoil-Citilin Bocineanu - prefectul judelului Galali.
De asemenea, au mai participat reprezentan$ de la urmdtoarele institulii de
presS: ziarul ,,VIAT,A LIBEM"; TV Galali; VOX TV.
Domnul Presedinte di cuvAntul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedin!5.
Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeazi ci dintr-un numdr de 34 consilieri judeleni in
funclie + Pregedintele Consiliului Judelului Galali sunt prezenli 26 consilieri judeleni
in funcf,e + Pregedintele Consiliului Judelului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite condi!iile regulamentare pentru desfigurarea acesteia.

executiv, Direc$a economie gi finanle; Maria Agache

Au lipsit urmitorii consilieri judeleni: Bulurci Octav, Dima Gheorghe,
Grosu Constantin, Podaru Tinca, S€ngi George-Citilin, Ursu Nicugor,

Vicleanu Marian gi Zamfir Aurel.
Domnul Presedinte informeazd ci potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare gi Funclionare al Consiliului Judelului Galali, a fost prezentat la mapd
procesul-verbal al gedinlei de indatd a Consiliului Judelului Galali din 12 septembrie
2013.
in continuare, intreabd dacd sunt observa$i in legdturd cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobi in unanimitate, cu 27 voturi,
Domnul Presedinte, cu privire la ordi
de zi, solicitd completarea acesteia cu
proiectul de hotdrdre privind
urii de repartizare a sumei de 27.000
mii lei din bugetul propriu al
Galali cdtre unitdlile administrativteritoriale
afectate, Tn vederea
de urgenld in bani persoanelor sinistrate ca
urmare a inunda$ilor din

2013>.
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Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrAre a nterior prezentat.
Se aprobd in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte intreaba dacd sunt alte observalii cu privire la ordinea de zi
cu modifi carea solicitatd.
Nefiind alte observalii, supune la vot ordinea de zi:
1. Alocarea unei sume din bugetul local al Consiliului Judelului Galali autoritdlilor
locale din localitilile afectate de calamitdli;

lnifiatori: HamzaCornel

Bogdan Tania !uliana
2. Aprobarea Procedurii de repartizare a sumei de 27.000 mii lei din bugetul
propriu al judelului Galali catre unitdlile administrativteritoriale afectate, in
vederea acorderii de ajutoare de urgenld in bani persoanelor sinistrate ca
urmare a inundaliilor din luna septembrie 2013;
lni[iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Rapoarte, informdri, intrebari, interpeliri, diverse.
Se aprobd in unanimitate, cu 27 voturt ,,pentru".
Se trece la punctul t din ordinea de zi:
Al*area unei sanlrc din bugetul ,a@lal funsiliutut Ju&fitlui Galali
autoi@ilor locale din l@allffib atub de calami&ti
ln@bri: HamzaGomel
Bogdan Tania luliana
Domnul Presedinte intreabi daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotirAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentru".
Se trece,h pundEl 2 atktthdkrca'de zi:
Aprobarea fuocedurii & repafiizae asurrrf&tl;@miilei dii bugetul
propriu al judefului Galati ctue wfiW e$tiffir-fi#oria# afectab, in
vderca acordirii de ajutoarc e urgafrh futiptsmB,lnbrsfurtstrate ca
urmarc a inun&Sllor efin fona *frn*ltre- 201 3
h{iator t{botae DobroviciSacalbaga
Domnul Presedinte transmite, ca un amendament la proiectul de hotdrAre, cd
introduce o completare la art. 1 al Procedurii, ca din Comisia de evaluare si faci
parte un reprezentant al Agenliei Judelene de Prestalii Sociale Galali sau un
reprezentant al Casei Judelene de Pensii Galali sau un reprezentant al Agentiei
Judelene pentru Ocuparea Fortpi de Muncd Galali sau un reprezentant al
lnspectoratului Teritorial de Muncd Galali. Adicd, din aceasti comisie sd facd parte
un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecliei Sociale 9i Persoanelor

V6rstnice.

in

continuare, intreabi daci sunt alte observalii cu privire la proiectul de
hotirAre sau la documentatia de fu
Di cuvAntul domnului consilier
judelean Aramd lulian-Nicugor.
hdu-se domnului Pregedinte, spune cd
are doue observalii vizavi de acest
ire. ln primul 16nd: solicitarea de
gedin!ei.
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a... citind expunerea de motive, din pecate nu a avut timp se examineze acest

proiect de hotdrare; la expunerea de motive a constatat absenla comunei Matca din
lista comunelor in aceaste Proceduri care se propune a fi aplicatd, solicit6nd
introducerea gi a comunei Matca in aceaste lista.
Domnul Presedinte transmite cd se aplicd gi comunei Matca. Nu gtie, probabil
cd e o eroare materiald gi explici: consiliul Judelului este de fapt numai un organ de
tranzitare financiari a banilor venili de la Guvern ca ajutoare, care vor fi impd(ifi de
citre consiliile locale, pe semndtura primarului - gefului UAT-ului - care este
rdspunzdtor. Aceste constateri ale pagubelor s-au fecut de cdtre lSU, deci este o
comisie care a trimis la Bucuregti, unde gtie ce este 9i comuna Matca cu nigte case.
Deci, ce este aici, este vorba numai de ajutoare umanitare date pe Legea nr.416
privind venitul minim, in care consiliul Judetului este numai organul tehnic de
tranzitare a acestor sume de bani. in continuare, referitor la punitut ii:. pe care a
discuti, este Procedura unicd de evaluare, pentru ce altfel, cele treizeci gi opt, crede
ce sunt, de UAT-uri nu ar putea avea un numitor comun in atribuirea sumelor, care
se oblin din acea sumd globald oferitd de Guvern. concluzioneazd ci ce face
consiliul Judelului este numai o proceduri tehnici pe evaluarea lsu, atat, in cadrul
tranzitdrii fi nan!elor.
Domnul Aramd lulian-Nicusor spune cd a inteles gi concluzione azd cd, dacd

oomn@aintroduceinlistd9icomunaMatca,punctuldoi

se referea la.. .
Domnul Presedinte transmite ce este, din cAte gtie d6nsul 9i comunicd incd o
dati: aceasti listi n-a ficut-o consiliul Judelean, este o listd a ISU care a plecat la
Guvern. ce face consiliul Judelean este numai... la fel cum este impdrlirea
alimentelor, de exemplu, venite de la comunitatea Europeand, in care consiliul
Judelului iardgi face oficiul de tranzitare, atat.
Domnul Arama lulian-Nicusor referitor la al doilea punct, spune cd era o
intrebare vizavi de modul tehnic in care se tateazd aceasti procedurd, dar domnul
Pregedinte a anticipat gi i-a explicat gi transmite multumiri.
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotir6re cu amendament.
Se aprobd in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentru,'.
Se tece la punctrt 3 din oldinea de zi:
Aqonrd'Birffidri, intetpeliri, dryerse
Domnul Presedinte, avand in vedere ci ordinea de zi a fost epuizate, declari
Tnchisd gedin!a. Mullumegte pentru participare gi pentru contributia adusi la buna
desfdgurare a lucrdrilor.

furffii,

Prezentul proces-verbal, fare gterseturi sau addugiri, contine 3 (trei) pagini a
9i
fo^st prezentat in
ordinard a consiliului Judelului ' Galali din' d-ata de
-gedin,ta
30 septembrie 2013.
PRESEDINTE

Nicolae
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