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VERBAL

al gedinlei ordinare a Consiliului Judetului Galati
din 29 octombrie 2013

gedinta ordinara a Consiliului Judetului Galati a fost convocate prin Dispozitia
Pregedintelui Consiliului Judetului Galali nr. 386 din 23 octombrie 2013 gi a fost
publicatd in ziarul ,,Viata liberS" din 25 octombrie 2013 Si afigata Ia sediu, avand
urmatorul proiect al ordinii de zi:
'1. Transformarea unor posturi din statul de funclii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judetului Galati;

2.

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
lvlodificarea statului de functii al Muzeului de lstorie ,,Paul Peltdnea" Galati;

3. Aprobarea Studiului de fezabilitate

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

gi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investilie ,,Monumentul Apdretorii oragului Galali, 7-9 ianuarie .1918";

lnitiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

4.

Florinel-Petru Gasparotti
Aprobarea atribuiriidirecte a unor trasee de transport rutier public de persoane
prin servicii regulate, pe perioada de valabilitate a programului judetean de
transport, aprobal prin Hoterarea Consiliului Judetului calalj n,.62212008, cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

ce revin Consiliului Judelului Galali in vederea
implementerii proiectului ,,Centrul Europe Direct Galati,,pentru anul 2014;

5. Aprobarea unor obligalii

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

6. Aprobarea unor contributii financiare ale Consiliului Judelului

Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

7. Aprobarea cofinantarii in anul 2014 a proiectului de investitii ,,Reabilitarea
extinderea infrastructurii de apa gi ape uzat5 din judelul Galali,';

9i

lnitiator: CornelHamza

L

Aprobarea Master Planului revizuit 9i

9.

Stabilirea cuantumului indemnizaliei de Sedinti pentru participarea la lucr;rile
Comisiei pentru Protectia Copilului Galati;

a Listei prioritare a obiectivelor de
investitii ce asigurA serviciile de apd $i apd uzate in judetul calati;
lnitiator: CornelHamza

Dobrovici'Bacalbasa

Rapoarte, inrormdri, intreberi,
'",",oli,jlill?[,"X]"olae
Au participat in virtutea obligatiilor
de serviciu: Costel Fotea

10.

-

administrator

Serviciul
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,ile exp,ima realitatea Sedintei.
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de management al resurselor umane, senatate 9i securitate in munca 9i asigurarea
calitdlii; Merioara Dumitrescu - arhitect gef, Directia Arhitect $ef; Maricela Dura consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitati: Liviu Coman-Kund - reprezentantul Biroului teritorial
Galati al lnstitutiei Avocatul Poporului; Aurora Vargolici - director, Trezoreria Judelului
calaii; Manon Emilia Cristoloveanu - director general interimar, Directia Generale de
Asistenla Sociale Si Protectia Copilului Galati; Georgeta Zaim - director executiv'
Asociatia de Dezvoltare lntercomunitare ,,serviciul Regional Apa Galati"; Gelu Stan director general, S.C. ,Apa Canal" S.A. Galati.
De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmatoarele institulii de
prese: ziarul ,VIATA LIBERA"; ziarul ,,MONITORUL DE GALATI"; TV Galali; VOXTV.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominalin vederea stabilirii prezentei la gedinle.
Domnul Puscas Paulface apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaze ce dintr-un numer de 34 consilieri .iudeteni in
funclie + Pre9edintele Consiliului Judetului Galati sunt prezenti 30 consilieri judeleni
in functie + Pregedintele Consiliului Judelului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite condiliile regulamentare pentru desfegurarea acesteia.

Au lipsit urmitorii consilieri iudeteni: Cdluean Anghel Costel, Neicu Dan'
Cristian, Pintilie Carmen 9i Podaru Tinca.
Au sosit in sali dupd inceperea gedinlei urmitorii consilieri, dupe cum
urmeaza:

-

dupd votarea procesului - verbal al gedinlei anterioare a Consiliului
Judelului Galali, domnul consilier iudetsan caluean Anghel Costel;

inainte de votarea proiectelor de hotir6re propuse suplimentar

pe

ordinea de zi, doamna consilier iudelean Podaru Tinca;
dupd votarea punctului trei de la suplimentiri, doamna consilier judelean
Pintilie Carmen.

A iegit din sala in timpul gedinlei, dupi votarea punctului trei de la

suplimentAri 9i a revenit inainte de votarea punctului lrei de pe ordinea de zi,
domnul consilier iudelean Cristovici viorel'
A iegit din sale dupe votarea punctului doi gi a revenit Inainte de votarea
punctului cinci de pe ordinea de zi, domnul consilier iudelean Gogoncea Dan '
Lilion.
A iegit din sald dupi votarea punctului Patru 9i a revenit inainte de
votarea punctului noui de pe ordinea de zi, doamna consilier Buruiane Daniela
- Laura.
Domnul Presedinte informeazi ce potrivit art.33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare !i Funclionare al Consiliului Judetului Gala,ti, a fost prezentat la mapa
procesulverbal al gedintei ordinare a Consiliului Jude[ului Galali din 30 septembrie
2013.
ln continuare, intreabe dace sunt observaliiin legdtura cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobe in unanimitate, cu 31 voturi ,,pentru".
exprime realitatea gedinlei.
SECRETARUL JUDETULUI,
Nicolae
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A sosit in salA domnul consilier iudelean CAluean Anghel Costel.
Domnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, solicitA completarea acesteia cu
urmetoarele proiecte de hoterari:
1. Aprobarea Studiului de fezabilitate gi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investitie ,,Mlonumentul Troile gi placd comemorativd pentru ostagii romani
cazu! in at doilea razboi mondial" - Muzeul de istorie ,,PAUL PALTANEA"
Galali, pe care sd il discute la punctul 4 din ordinea de zi;
2. Rectificarea bugetului local al Consiliului Judetului Galali pe anul 20'13i
3. Repartizarea sumei de 2.000.000 lei din fondul de rezerve bugetare la unitetile
administrativ teritoriale afectate de fenomene hidrometeorologice manifestate
in perioada august-septembrie 2013, cat 9i a unor situatii de extreme
dificultate existente;
4. Aprobarea trecerii unei pa(i din imobilul situat in municipiul Galali, str. Traian
nr. 203, aflat in domeniul public al judelului Galali, din administrarea Direc,tiei
Generale de Asistentd Sociald Si Protectia Copilului Galati in administrarea
Agentiei Judelene pentru Ocuparea Fo(ei de lvlunca Galatii
5. l\,4odificarea Hotdrdrii nr. 279D7 maftie 2013 a Consiliului Judelului Galali
privind aprobarea cooperirii dintre Consiliul Judetului Galati, Fundatia Sense
lnternational (Romania), lnspectoratul $colar Judetean Galali Si Scoala
Profesionald Speciali,,Paul Popescu Neveanu" structura a $colii Gimnaziale
Speciale ,,Emil Garleanu" in vederea implementerii proiectului ,,Un sens dat
viefii";
6. Asumarea unor obligalii de cetre Directia Generali de Asisten.te Sociala 9i
Proteclia Copilului Galati, in vederea depunerii gi implementdrii proiectului
,Demnitate in ingrijire".
^
ln continuare, face precizarea ce proiectele de hoterari au avizele comisiilor de
specialitate.
A sosit in salA doamna consilier j udelean Podaru Tinca.
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrare privind (Aprobarea Studiului de fezabilitate gi a Proiectului tehnic pentru
obiectivul de investitie ,,Monumentul Troi!5 gi place comemorative pentru ostagii
romani cezuti in al doilea rdzboi mondial" - Muzeul de istorie,,PAUL PALTANEA'
Galati).
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vol completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrare privind (Rect;ficarea bugetului local al Consiliului Judelului calati pe anul
2013>.
Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hoterare privind <Repartizarea sumei de 2.000.000 lei din fondul de rezerve bugetard
la unitdtile administrativ teritoriale afectate de fenomene hidrometeorologice
manifestate in perioada auguslseptembrie 2013, cat gi a unor situatii de extrema
dificultate existente}).
Se aprobe in unanimitate, cu 33
,,pentru".
Textul
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A sosit in sale doamna consilier iudetean Pintilie Carmen.
A iegit din salA domnul consilier iudelean Cristovici Viorel.
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
notarare prvina (Aprobarea lrecerii unei pe4i din imobilul situat in municipiul Galali,
str. Traian nr. 203, aflat in domeniul public al judelului Galati, din administrarea
Direc,tiei Generale de Asistentd Sociale 9i Protectia Copilului Galati in administrarea
Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fo(ei de MuncA Galali>.
Se aprobdin unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hoterare privind (Modiiicarea Hotdrarii nr. 279127 matlie 2013 a Consiliului Judetului
Galati privind aprobarea coopererii dintre Consiliul Judetului Galali, Fundatia Sense
lnternalional (Romania), lnspectoratul $colar Judelean Galali 9i $coala Profesionale
Speciaid ,,Paul Popescu Neveanu" structurd a $colii Gimnaziale Speciale ,'Emil
Gadeanu" in vederea implementarii proiectului ,,Un sens dat vietii").
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru"'
Domnul Presedinte supune la vol completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotarare privind (Asumarea unor obligalii de citre Directia Generale de Asistenfa
Sociald $i Protectia Copilului Galali, in vederea depunerii qi implementerii proiectului
,,Demnitate in ingrijire").
Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte intreabe dacd sunt alte observatii cu privire la ordinea de zi
ala cum a fost transmisa la mape gi publicate'in presa locale.
Nefiind alte observatii, supune la vot ordinea de zi in intregime cu modificerile
solicitate:
1. Transformarea unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al
Consiliului J udetu lui Gala,ti ;
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalba$a
2. lvtodificarea statului de functii al Muzeului de lstorie,,Paul Pdltanea" Galali;
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Aprobarea Studiului de fezabilitate 9i a Proiectului tehnic pentru obiectivul de
investitie ,,lvlonumentul Apdritorii oraqului Galati, 7-9 ianuarie 1918";
lnitiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Florinel-Petru Gasparotti
gi
a
Proiectului
tehnic pentru obiectivul de
fezabilitate
4. Aprobarea Studiului de
investitie ,,1\ilonumentul Troita 9i placa comemorativd pentru osta9ii romani
cazuti in al doilea rezboi mondial" - Muzeul de istorie,,PAUL PALTANEA'
Galatii

lniliatori: GaiuMagdalena

Stefan lon
Pintilie Garmen
Buruiane Daniela Laura
Munteanu Gabriela
Gasparotti Florinel-Petru
exprime realitatea Sedinlei.
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5.

Aprobarea atribuirii directe a unortraseede transport rutierpublicde persoane
prin servicii regulate, pe perioada de valabilitate a Programului judelean de
transport, aprobat prin Hoterarea Consiliului Judetului Galati nr.62212008, cu
modificerile 9i completerile ulterioare;

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

6. Aprobarea unor obligalii ce revin Consiliului Judetului Galati in
7.

vederea
pentru
anul
2014;
proiectului
Direct
Galati"
implementarii
,,Centrul Europe
lni!iator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
Aprobarea unor contributii financiare ale Consiliului Judetului Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

8. Aprobarea cofinantirii in anul 2014 a proiectului de

investi,tii ,,Reabilitarea 9i

extinderea infrastructurii de ape Si apa uzate din judetul Galati";

lnitiator: CornelHamza
9. Aprobarea lvlaster Planului revizuit 9i a Listei prioritare a

obiectivelor de
investitii ce asigure serviciile de apd 9i ape uzatd in judelul Galali;

lniliator: CornelHamza
lo.Stabilirea cuantumului indemnizaliei de gedinla pentru participarea la lucrdrile
Comisiei pentru Protectia Copilului Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

'1

l.Rectificarea bugetului local al Consiliului Judetului Galati pe anul 2013;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

l2.Repartizarea sumei de 2.000.000 lei din fondul de rezerve bugetara la unitalile
administrativ teritoriale afectate de fenomene hidrometeorologice manifestate
in perioada august-septembrie 2013, cat 9i a unor situatii de extremd
dificultate existente;
lniliatori: Cornel Hamza

Tania luliana Boqdan
Viorica Sandu
'l3.Aprobarea trecerii unei pe(i din imobilul situat in municipiul Galati, str. Traian
nr. 203, aflat in domeniul public al judelului Galali, din administrarea Directiei
Generale de Asistente Sociale gi Proteclia Copilului Galali in administrarea
Agentiei Judelene pentru Ocuparea Fortpi de Munce Galati;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
'l4.Modificarea Hotdrarii nr. 279127 maftie 2013 a Consiliului Judetului Galati
privind aprobarea coopererii dintre Consiliul Judelului Galali, Fundalia Sense
lnternational (Romania), lnspectoratul $colar Judetean Galali 9i $coala
Profesionald Speciale,,Paul Popescu Neveanu" structura a $colii Gimnaziale
Speciale,,Emil Garleanu" in vederea implementerii proiectului ,,Un sens dat
vietii";

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
ls.Asumarea unor obligatii de cetre Directia Generali de Asistentd Sociala 9i
Proteclia Copilului Galati, in vederea depunerii gi implementdrii proiectului
,,Demnitate in ingrijire";

lnitiator: CornelHamza
la exprime realitatea Sedinlei.
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16.Rapoarte, informAri, intrebari, interpelari, diverse.

Domnul Presedinte intreabd dace sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentata.
Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Modificarea statului de func.tii al
DomnqL Plqsedj-olg intreaba dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotarare'in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
A iesit din salA domnul consilier iudelean Gogoncea Dan - Lilion.
A revenit in sali domnul consilier j udelean Cristovici Viorel.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:

obiectivul de
ie 1918"
i-Bacalbaga

Gasparotli
pe
punct
sA aducd o
ordinea
de
zi,
doregte
de
Domnul Presedinte, la acest
precizare, spunAnd ce moralmente este obligat sA o face, fiindca a aflat acum zece
minute ca, in urmd cu trei ani, cei de la Cultul Eroilor 9i veteranii s-au adresat
Primeriei cu acest proiect, dar nu a mers in momentul respectiv. ln tot cazul, este
convins ci cei care sunt initiatori, respectiv toati Comisia de cultur5 in plenul ei, nu
au gtiut de acest demers. Totodate, afirme: ,,Este o reslituire a unui monument pur
galetean, in care patru sute de osta$i, din diverse arme, plus locuitorii inarmali ai
ora$ului au respins gase mii de bandili bolgeviti, fosti solda,ti, care erau acum numai
pugi se incendieze oragul; umplusere pompele de incendiu cu motorina 9i urmau se
stropeasce toate casele din Galali, si le dea foc, md rog, violurile qi furturile de
rigoare, mo4ii nogtri sunt la Monumentul Eroilor din Cimitir, din^ ianuarie 1918; in
1945, trupele de ocupalie sovietice au demolat acest monument. ll refacem in forma
sa initialS, datorite fotografiilor fotografului Maksay, ar trebui sA punem o place 9i pe
casa in care a locuit acest fotograf, care a fecut inventarul a tot ce era semnificativ
timp de deceniiin Galati, $i pe locul exact unde era instalat."
in continuare, intrbabe dace sunt observalii cu privire la proiectul de hoterare
sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatiil supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentatd.
Se aprobd in
imitale, cu 33 voturi ,,pentru".

A

exprime realitatea gedinlei.
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Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea Studiului de fezabititate 9i a Proiectului tehnic pentru obiectivul de
romen-i
investilie
investitie ,,Monumentut Troitd gi ptace comemorcfive pentru ostagii roman
I
PALTANEA"
de
istorie
,PAUL
cdzu.ti in al doiba rtzboi mondial" 'Muzeul

Galati

lnitiatori: Gaiu Magdalena
$tefan l9n
Pintilie C€tmen
Buruiani Daniela Laura
Munteanu Gabriela
Gasparotti Florinel-Petru
Domnul Presedinte ptecizeaze cd.9i la acest punct de pe ordinea de zi este
obligat se aduca cateva completeri. ,,in momentul ultimatumului sovietic, act de
l\.4olotov, prin aplicarea
razboi impotriva Romaniei, dupd Tratatul Ribbentrop
cele
trei
zile
ale retragerii romanilor
clauzelor sale secrete, sovieticii nu au respectat
din Basarabia 9i in plus, cum au incercat 9i in nordul Frii, la Vicov, 9i au fost respinqi
acolo de mitraliori, aici au incercat sa fo4eze trecerea peste Prut cu o coloane de
infanterie in autocamioane, deqi nu exista o atitudine clara la nivelul
tancuri
conducerii armatei, pentru cA toli se temeau. Comandantul Companiei ll, Companie
de tancuri din Regimentul 2 Care de LuptA, Alexandru Napoleon Popescu 9i-a
asumat riscul, a angajat lupta, sovieticii aveau numai brizanle pentru infanterie pe
tancuri, noi aveam obuze performante de blindaj, au dat foc la doue tancuri 9i la un
camion cu infanterie, sovieticii s-au retras; intre timp, ai nogtri, de frica, au vrut sa
arunce in aer podul, taindu-i retragerea tancurilor lui Napoleon Popescu; i-a
amenintat ca va bombarda cu tancurile 9i trupele noastre, a trecut $i podul a fost
aruncat in aer, de abia dupd retragerea completa. E un episod total necunoscut,
pentru cd in vremea comunismului prosovietic intrai in pugcarie dace vorbeai, mai
tarziu, totusi, autoritetile, aga: romane, comuniste, nationaliste, cum erau, s-au temut
sA evoce acest episod. Ce nu inteleg eu, este ca timp de douazeci de ani, dupe o
revolutie zise anticomunistA gi de eliberare, nu s-a vorbit de acest lucru; se face o
troilA la locul respectiv."
in continuare, intreaba daca sunt observalii cu privire la proiectul de hoterare
sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatS.
Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
A revenit in sali domnul consilier j udelean Gogoncea Dan - Lilion.
A iegit din sala doamna consilier Buruiani Daniela - Laura.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprcbarea atribuirii directe a unor trasee de transpod rutier public de persoane
prtn servicii regulate, pe perioada de valabilitate a Programului iude.tean de
transpofi, aprobat pfin Hoterarea Consiliului Judetului Galad nr. 6242008, cu
modificdrile ii completdrile ulterioare
lniliator: llieolae Dobrovici-Bacalbaga

-

!i

exprime .ealitatea gedinlei.
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la proiectul

Domnul Presedinte intreabi dace sunt observalii cu privire

de

hoterare sau la documentatia de fundamentare
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata'
Se aprobd in unanimitale, cu 33 voturi ,,pentru".
la tiunctul
Se trece
ov
.rcuE ra
Purrvru 6 din ordinea de zi:
revin
Consiliului Judelului Galati in vederea
ce
Aprobarea unor obtigatii
imptementdrii proiectului ,,Centrul Europe Direct Gala(i" pentra anul 2014

..

ln:!iator:NicolaeDobrovici-Eacalbasa
Domnul Presedinte infoimeazd ca la acest proiect de hoterare existe un
amendament Si il roaga pe domnul consilier judetean lon $tefan sA il prezinte'
Domnul Stefan lon a prezentat, in scis, urmetorul:
(AMENDAMENT
la Proiectul de hotirare Privind
proiectul 7651/23.10.2013 privind aprobarea unor obligalii ce revin consiliului
Judelului Galatiin vederea implementerii proiectului ,,centrul Europe Direct
Galati" Pentru anul 2014
(inregistrat la Consiliul iudetului Gala,ti cu nr' 8733/28.10.20 13)
Eliminarea art. 1 (3). Se aprobe alocarea de cetre CJ Galati a cheltuielilor
neeligibile aferente implementerii proiectului ,Centrul Europe Direct" precum 9i a
cheltuielilor suplimentare (conexe) rezultate din depelirea valorilor prevezute in
bugetul proiectului.
Data: 28.10.2013).
Semneaze: Stefan lon
Domnul Stefan lon spune ca igi retrage amendamentul $i o sA face doar o
recomandare ielor care implementeaze proiecte europene, respectiv incadrarea in
bugetul proiectului, qi sA fie foarte atenti se nu aibe cheltuieli neeligibile 9i alte
activite,ti conexe, alte cheltuieli conexe. Deci, i$i retrage acest amendament 9i face o
recomandare tuturor celor care implementeaze in cadrul Consiliului Judetului...
Domnul Presedinte transmite: ,Punctul dumneavoastrd de vedere in acest
amendamenl era de bun-simt gi real, numai ca, din pecate, modul de solicitare din
partea celor care oferd aceste proiecte, dupe pererea mea, are un defect structural,
pe care noi, din pecate, nu-l putem inl;tu-ra; nu putem decat sa ne supunem sau
altfel nu putem apela la aceste proiecte." ii spune ca in principiu, are dreptate, dar
asta-i realitatea.
in continuare, intreaba dace sunt alte observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare
Nefiind alte observatii, supune la vot proiectul de hotarare fera amendament,
pentru ca cel cafe l-a propus, l-a retras.

-

:llitiator: Nicolae Do.brovici-BacalbaSa
lde intreaba dace sunt observalii cu privire la proiectul de
hoterare sau la d

\-r
9EDr
Nicolae Dob

tia de fundamentare.

rim, realitatea Sedinlei.
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Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentat5.
Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trec6 la punctul 8 din ordinea do zi:
Aproharaa cctlinantefii in anul 2014 a proiectului de inv,*ritii ,,Reabilitarca qi
extinderea infrastructuii da apd 9i apd uzatd dih:gralatul 6alati"
lnatiator: Cornel Hamza
Domnul Presedinte intreabd daci sunt observatii cu privire la proiectul de
hotarare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotirere in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
A revenit in sald doamna consilier Buruiane Daniela - Laura.
Se trece la punctrl 9 din ordinea de zi:
Aprobarea Master Planului revizuit gi a Listei prioritarc a obiectivelor de
investilii ce asigure seruiciile de apd gi apd uzatA ln judefut Aahfi

pomnur iresedinte inrreabi dace sunt observatii

"Jt}li'ff"E1HLHffi:

hotdrare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune Ia vot proiectul de hoterare in forma prezentatS.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Se trece la purctul 10 din ordinea de zi:
Stabilirea cuantumutui indemnizaliei de ,edin.td pentru participarea ta tucrtrib
Comisiei pentru Protectia Copilului Galati
:niaiator: Nicolae Dobrovi.ci-BacalbaSa
Domnul Presedinte intreabi dace sunt observatii cu privire la proiectul de
hotarare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatd.
Se aprobe in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru",
Se trcce la punctul I I d:n ordinea de zi:
Rectificarea bugelului local al Consiliului Judelului Galali pe anul 2013

Initiator: Nicolae:S6b'rovici-Bacqlbaga
Domnul Presedinte ptecizeaze cd la acest proiect de hoterare existd un
amendament gi il roaga pe domnul director executiv lvlihalcea Lucean sa il prezinte.
Domnul l\4ihalcea Lucean dA cifte urmebrului:
(AMENDAMENT
la proiectul de hotirare privind rectificarea bugetului local al
Consiliului Judetului Galati pe anul 2013
(inregistrat la ConsiliulJudetului calati cu nr. 8749t29.1O.201A\
Urmare adresei Directiei Generale a AMPOS NIediu nr. 8746 din 29 octombrie
2013 privind semnarea contractului de finanlare pentru proiectul Conservarea

Semneaze: Presedi

icolae Dobrovici-Bacalbaga).

fili

exprima realitatea Sedintei.
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Presedinte transmite ce ceea ce a spus domnul director, tradus .in
.limbaDomnul
romana, este c6 s-a mai cagtigat

un proiect; gi un proiecl pe meaiu privinO
Pddurea Garboavele, un lucru pozitiv.
ln calitate de iniliator acceptA amendamentul.
ln continuare, intreaba dace sunt alte observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.
9i fiind vorba despre

o

hoterare cu privire ta buget.

"]p "!:erv+ii
aooptarea
^"^^.1:l,lld^
acesteia
se realizeaza pe articole.
Supune la vot gE jL din proiectul de hoterare.
Se aprobd in unanimitate, cu g4 voturi ,,pentru,,.
Supune la vot qILe din proiectul de hotdr6ie cu amendament.
Se aprobe in unanimitate, cu g4 voturi ,,pentru,,.
Supune la vot
din proiectul de hote€re.

artj

unitdtile

.

lnitiatof : Cornsl Hamza
Tania luliana Bogdan
Viorica Sandu

Domnul Presedinte informeazd ca ta_acest proiect existd un amendiment
9i it
roagdlce dom n ul consilier judelean lon gtefan sd.il prezinte.
Domnul Stefan lon a prezentat, in icis, urmdiorut:

=gH++

(AMENDAMENT

la proiectul de ho€rare privind
proiectul 8619/23.10.20'13 privind repartizarea sumei de 2.ooo.ooo
rei din fondur
de rczervi bugetari la UAT afectate de fenomene tridrometeorotogice
manifestate in perioada august-septembrie 2013, cdt a unor situatii
de
9i
extrema dificultate existente
(inregistrat la Consitiul Judetutui Gatalj cu nr. 8232t2A.10.2013)
Se va completa anexa cu localitatile
Buciumeni
Matca
Propun alocarea sumei de 40 mii lei pentru fiecare UAT diminuarea
9i
UAT - Rddegtii
UAT - Beleberiegti
Cu aceste sLme.
Semneazd: tefan lon
Dala. 28.10.2013>.

-

exprimi realitatea gedin!ei.
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Domnul Stefan lon soliciti completarea anexei cu localitatile Buciumeni 9i
Matca $i propune alocarea sumei de 40 de mii lei pentru fiecare unitate administrativ
teritoriald $i diminuarea unor sume de la UAT Redegti 9i UAT Baldbanesti, respectiv
cu 40 de mii de lei la fiecare din ele. in continuare, afirmd: ,,Vreau se va spun ca
localitatea Matca a fost afectata de acele fenomene in perioada respective, iar la
localitatea Buciumeni sunt situatii extreme, de dificultate financiard, Si ar fi bine se
tinem cont pentru toate localitetile din judetui Gala,ti, pentru ce, cel pulin
dumneavoastrd domnul Pregedinte, sunteti responsabil in fata fiecarui cetdtean din
acest judet $i trebuie se canterim cu aceea$i misura pentru toata lumea. Vd
multumesc."
Domnul Presedinte transmite cA nu poate dansul sd accepte acest
amendament, ci initiatorii, respectiv domnul Hamza, doamna Sandu gi doamna
Bogdan, gi ii roage pe acegtia sd precizeze dace accepte amendamentul.
Domnul Hamza Cornel, tinand seama cd aceastd listd s-a intocmit pe baza unor
documente primite de la primerii Si evaluate de o comisie a Consiliului Judetului,
respinge amendamentul domnului consilier, pentru cd lista a fost destul de bine
gandite Si dace ar fi se o modifice, nu ar avea documentele legale la bazd.
Domnul Presedinte intreabe dace sunt alte observatii cu privire la proiectul de
hotarare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind alte observatii, supune la vot proiectul de hotarere fdre amendament.

Se aprobd cu 28 voturi ,,penlru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i 6,,ablineri"
(Arame lulian - Nicutor, Butunoi Adrian - Liviu, Cdluean Anghel - Costel,
Potec Nicolae - Petrigor, $tefan lon gi Zamfir Aurel).
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea trecerii unei pd4i din imobilul situal in municipiut Galali, str. Traian
nr. 203, aflat in domeniul public al judelului Galati, din administrarea Direcliei
Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galali in administrarea
Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fo4ei de Munce cahti
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabe dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau Ia documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare'in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
,,Se trece la prnctul ,4 din ordinea de zi:
Modiliaarea Hotererii.nr. 279/27 martie 2013 a Consiliului Juctetului Galati
privind aprobarea cooperdrii dintre Consiliul Judetului Galali, Fundatia Sense

.

lnterna(ional (Romania), lnspectoratul $colar Judetean Gal4i 9i Fcoala
Profesionald Specia6 ,,Paul Popescu Neveanu" structud a Fcolii Gimnaziale
Speciale ;El&tl:,Ge eanu" in vederea implementdrii proiectului ,,qn.sens..dat

vielii"

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabe dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentalia de fqndamentare.
Nefiind observatii, supung]d vot proiectul de hoterare'in forma prezentatA.
16
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Se aprobe in unanimitate, cu 34 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul l5 din ord:rea de z!:

Protec-tia copitultli ,@ilia.ti, in vederea"depq&grii 9i imPle.lrentdrti Proiectulai
.'.
..;eerr,,'rfte'3 in i,ldrtjir9.la....r:,.-'
lnitiator: Cornel Hamza

'.

.. .']'

Nefiind observatii gi fiind vorba despre o hotarare cu privire la persoane,
aprobarea acesteia se rcalizeazd prin vot secret.
in continuare, invitd la o scurta pauze, timp in care vor fi intocmite buletinele de
vot care vor fi predate Comisiei de numdrare a voturilor, odata cu procesele-verbale
intre in atribuliuni
$i roage Comisia de numdrare a voturilor se-gi
Pauzd.
Se reiau lucrarile.

Domnul Presedinte roaga sd se face apelul nominal,

in vederea

inmanarii

buletinelor de vot.
Domnul lstudor Giqel:

Arama lulian-Nicugor
Bogdan Tania-luliana
Buruiane Daniela-Laura
Buruiane Natalita
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Bulurcd Octav
Ciluean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Cornel
Hapeci Dani€la'Simona
lstudor Gigel
Maneili Gheorghe
Muntebnu Gabriela
Neicu ban-Cristian - absenf
Pintilid Carmen
Podard Tinca
icolae PetriSor
a
a exprime realitatea gedin!ei.
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Sandu Viorica

Stangi George-cetilin
$erban lulian-Marian
$tefan lon
Tuicu Emil
Ungureanu Cdtilin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel
Se ia o pauzd pentru num5rarea voturilor.
Se reiau lucrerile.

a votdrii, roage Pregedintele Comisiei de
procesului-verbal.
numerare a voturilor sa dea citire
Doamna Sandu Viorica dA citire urmatorului proces-verbal privind consemnarea
rezultatului votului secret privind (Asumarea unor obligatii de cetre Directia Generala
Domnul Presedinle, ca urmare

Gala,ti, in vederea depunerii ii
implementerii proiectului ,,Demnitate in ingrijire'b. l.Cvorumul necesar y, + din
numdrul total al consilierilor judeteni in functie, inclusiv PreQedintele Consiliului
Judetului Galati = 18i 2.Numarul consilieilor iudeteni in functie:34 gi Pregedintele
Consiliului Judelului Galali = 35 S.Numdrul consilieilor judeleni prezenti la ged,nfe $l
Pre|edintele Consiliului Judelului Gala,ti = 34'

de Asistenta Sociale Si Proteclia Copilului

I

Numele Si prenumele candidatului

Voturi

Voturi

Voturi

Buletine de vot

,.oentru"
30

,,impotriva"
2

,,nule"

neintrebuintate

Popa Adelaida - Marager de proiect

2

1

lsar Nicoleta - As/slent manager de
Droiect
Covalea Peuna - Res pansabil tehnic
Codin Roxana - Respon sabil fina nciat

30

2

2

1

30
30

2
2

2

1

2

1

Stroia Daniel - Responsabil achizitii
Publice
Cdlin Lechintan Re sp o n sa b il/coordo n ator locu i nle
protejate pe perioada implementeii
proiectului (2 luni)

30

2

2

1

30

2

2

1

CONCLUZE: A fost aprobatd hotererea privind asumarea unor obligalii de
cdtre Direclia Genera6 de Asistenld Socrard 9i Proteclia Copilului Galali, in
vederea depunerii gi implementerii proiectului "Demnitate in ingrijire" 9i
desemnarea nominald a
de proiect gi a membrilor echipei de
- Manager de proiect, lsar Nicoleta - Asistent
implementare astfel:
exprime realitatea gedintei.

-3\

.|il\ t1

'tr/o

J[,D

7C

SECRETARUL JUDETULUI.

$edinla din 29 octombrie 2013
Pag. nr. 14
manager de proiect, Covalea Peuna - Responsabil tehnic, Codin Roxana Responsabil financiar, Stroia Daniel - Responsabil achizilii publice, Cdlin Lechin,tan
- Responsabil/coordonator locuinle protejate pe perioada implemenarii proiectului (2
luni).
Semneaze, Comisia de numdrare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stangi George - CAtilin gi Ungureanu CAtalin.
Se trece !a punctul '16 din ordinea de zi:
Rapoarte, infoftndri, intrebdri, i,lterpehri, diverse
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgente
,,Sf. Apostol Andrei" Galati pentru luna septembrie 2013.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli lnfectioase,,Sf.
Cuv. Parascheva" Galati la data de 30 septembrie 2013.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati pe
luna septembrie 2013.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judetene,,V.A. Urechia" Galali
pe luna septembrie 20'13.
S-a luat act de Raportul de activitate al l\.4uzeului de Arti Vizuald Galati pentru
luna septembrie 2013.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural ,,Dundrea de Jos" pe
luna septembrie 2013.
S-a luat act de Raportul de activitate al Directiei Generale de Asistentd SocialA
gi Protectia Copilului Gala{i pentru luna septembrie 2013.

'

S-a luat act de Raportul de activitate al Directiei Judetene de Evidenle

a

Persoanelor Galali pentru luna septembrie 2013.

S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judetean de

Administrare a Domeniului Public Ai Privat Galati pe luna septembrie 2013.
S-a luat act de lnformarea lnspectoratului de Polilie al Judetului Galali pe luna
septembrie 20'13.
Domnul Presedinte intreaba daca sunt observatii cu privire la informerile sau
rapoartele prezentate. in continuare, de cuvantul domnului consilier Arama lulianNicuSor.

Domnul Arama lulian-Nicusor, adresandu-se colegilor consilieri, domnului
Pregedinte, ar vrea sd reaminteasce ce se implinesc cinci luni $i mai e un pic $i se
face jumdtate de an de cand a solicitat in scris o explicatie, o gandire, o strategie
spre prezentare privind relragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hoterare de
Consiliu Judelean privind asocierea in Asocialia de Dezvoltare Galali-Breila-Tulcea.
in continuare, afirme: ,,Dincolo de faptul cd discutAm despre o nerespectare a legii in
ceea ce md privegte, poate ci e bine totugi se ne gandim sd reluem acest subiect, o
spun fere niciun fel de ironie, intrucat dupe cum ati observat in ultima propunere de
buget, zona infrastructurii la nivel national gi regional a fost veduvitd de o serie de
fonduri care ar fi fgst alocali investitiilor in aceaste directie, consider ce e necesar si
reconsideram pozitia Consiliului Judetului Galali fald de acest proiect de hotdrare.
lvlultumesc."
rimd realitatea gedin!ei.
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Domnul Presedinte ii transmite ca in ce privegte pozitia dansulua, ea a fost
facutd in repetate randuri publice gi se cunoagte in ce priveite interpelarea domnului
consilier judetean, il roagi pe domnul Secretar al judetului se ii respunda.
Domnul Secretar menlioneazd doar o scurta observatie: in gedinta ulterioard
momentului depunerii soliciterii domnului consilier judetean a fost exprimate o pozitie
a Pregedintelui, care vine gi lemuregte aspectul semnalat. S-a respuns in gedinld de
Consiliu.
Domnul Arama lulian-Nicusor intervine, spunand cd din cate gtie dansul, la o
astfel de soljcitare in scris, se raspunde pe aceeagi cale.
Domnul Presedinte constatand cd ordinea de zi a fost epuizate, declara inchisd
Sedinta, multumegte pentru participare 9i pentru contributia aduse la buna
desfdQurare a lucrerilor.
Prezentul proces-verbal, fdrd gterseturi sau adaugiri, conline 15 (cincisprezece)
pagini $i a fost prezentat in gedinta ordinara a Consiliului Judetului calati din data de
29 noiembrie 2013.

SECRETARUL JUDETULUI

Otr",

fild exprime realitatea gedintei.
E$EDI

SECRETARUL JUDETULUI,

lae Dobrov
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