ROMANIA
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-

VERBAL

al gedinlei ordinare a Consiliului Judetului Galati
din 29 noiemb rie 2O13
gedin,ta ordinard a Consiliului Judelului Galali a fost convocati prin Dispozilia
Pregedintelui consiliului Judelului Galali nr.407 din 22 noiembrie 2013 9i a fost
publicatd in,,Viata liberd" din 25 noiembrie 2013 9i afigatd la sediu, av6nd urmitorul
proiect al ordinii de zi:
1. Modificarea Hotdrarii nr. 406129.10.2013 a consiliutui Judelului Gatali, privind
aprobarea colinanldrii in anul 2014 a proiectului de investilii ,,Reabilitarea 9i
extinderea infrastructurii de apd 9i apd uzati din judelul Gala!i,,;

2.

lnifiator: CornelHamza

Declararea utilitdlii publice de interes local a lucrdrii ,,Reamenajarea sistemului
defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tulucegti, judelul Gala!i";

,"

l:;1'3:""11 JIi".Ji:3i;:,fiHHf,i1'Bffii
Judefean de Urgenli ,,Sf. Apostol Andrei" Galali;

3. Aprobarea ocupirii unor funcfii

lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
4. Aprobarea solicitdrii adresate consiliului Local al Municipiului Galali pentru
trecerea suprafelei de teren de 53.668 mp din domeniul public al Municipiului
Galali in domeniul public at Judelului Gatali;

5. incetarea exercitdrii cu caracter ,J1,.l5,t"".''" nTiJ TJI;"I de conducere
temporar vacante de Director executiv al Direcliei Judelene de Evidenli a
Persoanelor Galali, de cetre d-na schipor lreana, $ef serviciu in cadrul
Direcliei Judelene de Evidenld a persoanelor Galali;

6. Reincadrarea d-tui Bocdneanu

Jilii:i''.ff;1"'#"t'.i!ia

pubtics de
Directiei Judelene cie Evidenla a
Persoanelor Galali 9i suspendarea raportului de serviciu al d-lui Bocdneanu
Emanoil citilin, Director executiv ar Directiei Judelene de Evidentd a

conducere

de

Director executiv

al

Persoanelor Galali;

lnitiator: CornelHamza

7.

Numirea managerului Centrului Culturai ,,Dundrea de Jos,, Galati;

8.

Rapoarte, informdri, intrebdri, interpeldil, diverse.

lnitiator: CornelHamza

Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: Lucean Mihalcea -

director

executiv, Direclia economie 9i finanle; Maria Agache - director executiv adjunct,
numit.temporar, Direclia economie 9i finanfe; Laura Angheluli - director executiv,
Direclia de dezvoltare regionald; Manuela panaitescu -- director executiv adjunct,
Direclia de
regionald; constantin cristea - director executiv, Diiectia
^dezvoltare
patrimoniu; cristina
Lupagcu - auditor, Biroul audit public intern; lonel coca 9ef
Textul inscris in
pentru PREgEDINTELE

realitatea gedintei.
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serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, sdndtate 9i securitate in
munce gi asigurarea calitdfii; Mdrioara Dumitrescu - arhitect gef, Direclia Arhitect gef;
Daniela Teculd - consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitali: Liviu Coman-Kund - reprezentantul Biroului teritorial
Galali al lnstituliei Avocatul Poporului; Mihaela Debita - manager, Spitalul Clinic
Judelean de Urgenld ,,Sf. Apostol Andrei" Galati; Sergiu Dumitrescu - manager,
Centrul Cultural ,,Dunirea de Jos" Galafi; Cristian Dragog Cilddraru - manager,
Muzeul de lstorie ,,Paul Pdltdnea" Galali; Nicolae Rainea - fost arbitru de fotbal,
propus pentru acordarea Diplomei de Onoare a judelului Galali.
De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmetoarele institulii de
presd: ziarul ,,VIATA LIBERA"; ziarul ,,REALITATEA"; W Galali.
Avdnd in vedere prevedeile Dispoziliei nr.413 din 28 noiembie 2013 a
Pregedintelui Consiliului Judelului Gala[i, Nicolae Dobrovici Bacalbaga pivind
desemnarea domnului Hamza Comel, Vicepregedinte al Consiliului Judelului Galali,
pentru exercitarea atibuliilor Pregedintelui Consiliului Judelului Gala{i in data de 29
noiembie 2013, gedinla ordinard a Consiliului Judelului Galali din data de 29
noiembie 2013 este condusd de domnul Hamza Comel, Vicepregedinte al
Con sili u lu i J ude,tu I ui G alali.
Domnul Hamza Cornel aduce la cunogtinld ci domnul Pregedinte se afli la
Bucuregti pentru semnarea a doui proiecte pe e-guvernare gi este, deci, in
imposibilitate de a participa la aceastd gedinli, fapt pentru care l-a delegat pe
dAnsul, prin dispozilie. ln continuare, transmite ca inainte de a inha in plenul 9JOin1"i,
ar dori si ii dea cuvAntul domnului Cristea de la Asocialia Persoanelor cu Handicap,
care doregte si le adreseze cateva cuvinte.
Domnul Cristea Vasile mullumegte pentru
i-au acceptat intervenlia. Se
prezintd, spunand cd este pregedintele Asocialiei Persoanelor cu Handicap ,,sporting
Club" din Galali 9i se afld in fala dAngilor pentru a transmite un mesaj, care confine: o
multumire, o invit^afie 9i o solicitare. Doregte sd Tnceapd cu multumirea - fapt care i
se pare normal. ln numele Asocialiei Persoanelor cu Handicap 9i a membrilor sdi,
mullumegte pentru sprijinul acordat din punct de vedere financiar 9i material in
decursul anului 2013 gi ?i roagi si aibd certitudinea cd ajutorul ddngilor a fost gi a
avut o destinalie precisd: integrarea persoanei cu handicap in societate 9i in
comunitate. ln continuare, transmite: ,,dupi cum ali vizut in fala dumneavoastrd se
afld un plic, este o invitafie: ziua de trei decembrie este Ziua lnternationald a
Persoanelor cu Handicap. Nu putem sd spunem cd sirbdtorim, ce nimeni n-ar vrea
sa serbdtoreasce un aga eveniment, dar marcdm evenimentul printr-un moment
cultural-artistic regizat, pregdtit 9i prezentat de persoanele cu handicap, nu numai
locomotor, pe care le reprezint eu, ci gi cu deficienle de vdz 9i auz 9i mintal din
Galali. Solicitarea este pentru anul 2014, in limita posibilitililor. Eu sunt gi
Vicepregedinte la comitetul Nalional Paralimpic Rom6n, am primit o invitalie, incri din
acest an, din partea Ambasadei Belgiei pentru a participa la Olimpiada Speciald - a
nu se confunda cu Jocurile Paralimpice - care este organizatd de oragul Anvers, in
colaborare cu incd cu vreo doud orage mai apropiate gi este pe handicap mintal; in

ci

filiexprimi realitatea Sedintei.
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cadrul Asocialiei noi nu avem aga ceva gi atunci am incheiat un protocol de
colaborare cu $coala ,,Mehedinli" gi cu $coala ,,Constantin Pufan", care, de acolo, sd
formdm o delegalie de zece-doisprezece tineri pentru a participa la aceasta
Olimpiadd Speciali. Cheltuielile de masd gi cazare sunt suportate de organizatori,
solicitarea noastre este pentru a scoate acegti tineri in societate gi a incerca si-i
integrim prin practicarea sportului. Solicitdm - in data de 13 septembrie este
plecarea, pana in 20 septembrie - deci, pentru aceasta deplasare am avea nevoie,
cred eu, in jurul a zece mii de lei. Dacd Consiliul Judelean, in subordinea caruia se
afld aceste doud institulii de invifimAnt, ar avea posibilitatea, am fi foarte bucurogi.
Vd mullumim gi vd rog sd md iertali pentru deranj."
Domnul Hamza Cornel ii mullumegte 9i transmite ce se poate baza pe
inlelegerea gi ajutorul dAngilor in continuare.
Domnul Cristea Vasile mullumegte.

Domnul Hamza Cornel dd cuvdntul domnului secretar Pugcag Paul pentru a
face apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedin!d.
Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Hamza Cornel informeazd ca dintr-un numdr de 34 consilieri judeleni in
funclie + Pregedintele Consiliului Judelului Galali sunt prezenli 29 consilieri judeleni
in funclie, deci gedinla poate incepe, fiind intrunite conditiile regulamentare pentru
desfigurarea acesteia.
Au lipsit urmitorii consilieri judefeni: Butunoi Adrian - Liviu, Munteanu
Gabriela, Pintilie Carmen, Sandu Viorica , Zaharia Eugen 9i Nicolae Dobrovici Bacalbaga, Pregedintele Consiliului Judelului Galali.
Au sosit in sali dupi inceperea gedinfei urmitorii:
- inainte de votarea punctului doi de pe ordinea de zi, domnul consilier
judetean Butunoi Adrian - Liviu;
- inainte de votarea punctului trei gi a pirisit sala dupi votarea punctului
patru de pe ordinea de zi, doamna consilier judelean Sandu Viorica.
Domnul Hamza Cornel informeazd cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul
de Organizare gi Funclionare al Consiliului Judelului Galati, a fost prezentat la mapd
procesul-verbal al gedinlei ordinare a consiliului Judelului Galali din 29 octombrie
20't3.

in continuare, intreabd daci sunt observalii in legituri cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".
Domnul Hamza Cornel, cu privire la ordinea de zi, solicitd completarea acesteia
cu proiectul de hotirare privind <Acordarea Diplomei de onoare a judelului Galali
domnului Rainea Nicolae>, care s6 deschidd ordinea de zi.
in continuare, face precizarea ce proiectul de hotarare are avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Hamza Cornel supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotirare privind <Acordarea Diplomei de onoare a judelului Galali domnului Rainea
Nicolae>.
Textul inscris in

realitatea Sedintei.
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Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru,,.
Domnul Hamza corner intreabd dacd suni arte observalii cu privire
ra ordinea de
zi aga cum a fost transmisd la mape 9i publicatd in presa locald.
.. .Nefiind alte observafii, supune ra vot ordinea de zi in intregime cu modificdrire
solicitate:
1' Acordarea Dipromei de onoare a judelurui Garali domnurui Rainea Nicorae;

.

lniliatori: Nicolae

Dobrovici_Bacalbaga
Tania_luliana Bogdan
Gasparotti Florinel_petru
gtefan lon

2.

Modificarea Hotiririi nr.406t2e.10.20,,.
orivind
aprobarea coiinanlarii in.anul 2014 a proiectului
" "",Lil,iiitiHlflTo",ati.
de investilii ,,n"iuilitir". qi
extinderea infraskucturii de apd gi ape uzate din judelul Cafiii,."

3.

De.crararea utirititjipubrice
defensiv roman Valut lui Traian, coTult? Tulucegti,
iuO"pf OafJf;;

o",n,","ltL1'j',#lli:Alfln"Aarea

sistemurui

4. Aprobarea soricitdrii adresate

supraferei de.teren de"".JiL'il:l'J;.J':l'fi:"'":3,lti%-:il"ffi?,X
s3.668 mp din domeniur piori" ,iurri,ijp'irrri
r"9".r."^"
Galali in domeniut pubtic at Judelutui Galaii;

5. Aprobarea ocupdrii unor runclii o" lli!'3l?fi

.ff::::tlffi

Judelean de Urgen!6 ,,Sf. Apostol RnOrei, Obtal;

6. incetarea exercitdrii cu.caracter ,Jil15,':,''"

spitarurui crinic

i#:i:i

ilr1t?':5i1".X3::,i
temporar vacante de Director executiv ar Direcliei Judetene
oe gviJenu a
Persoane.lor Garafi, de cdtre d-na schipor lteina, get-servicir-in-1"'orrr
Direcliei Judelene de Eviden!i a persoanelor Galali;

7. Reincadrarea d-rui Bocineanu..
conducere

de

Jil:;:i''.ffill"'#"T,'r".t,"
al

pubrici

de

Directiei Judelene .i" EriO"rfa ,
Persoaneror Garati 9i suspendarea raporturui de serviciu
ar drui BocdnLanu
Emanoil Cdtdlin, Director executiv al Direcliei .fuOelene ;;
E;;;;6
Director executiv

Persoanelor Galali;

"

s.Numireamanaseruruicentrurui"rnl?}T13",,';.,3""11"j*?t'"?"r,,
e.

^Rapoa

rte, i nrormd ri,

intrebiri,,."rrllJlill?rl;rs3.o'n"'

Se aprobd in unanimitate, cu 2g

ioturi ,,pentru,,.
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Domnul Hamza Cornel precizeazd cd este pentru intreaga sa activitate.

in continuare, intreabd dacd sunt observalii cu privire ia proiectul de hotdr6re
sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotirdre in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".
Domnul Hamza Cornel roagd pe doamna Vicepregedinte Tania Bogdan, unul
dintre iniliatorii proiectului de hotarare, sd facd oficiul de inmAnare a Diplomei.
Doamna Boqdan Tania-luliana transmite ci ii face deosebiti pldcere si acorde
aceasta Diplomd de Onoare a Consiliului Judelului Galali domnului Nicolae Rainea,
care prin intreaga activitate profesionald este un model pentru toli cei care iubesc
sportul, dar nu numai. ln continuare, afirmd: ,,De asemenea, domnia-sa trebuie
felicitat 9i pentru felul ?n care a inleles si se implice in viala publicd, fiind consilier
vreme de gaisprezece ani la Municipiul Galali, perioadd in care a avut o deosebiti
activitate. Eu l-am cunoscut de mulli ani pe domnul Nicolae Rainea gi intotdeauna
disculiile cu domnia-sa gi preocupirile pe care mi-a spus ce le are, mi-au confirmat
ce este un om care iubegte aceste locuri, haideli sd-l asigurdm astezi cd il iubim gi il
pre,tuim in egali misuri. La mulli ani, sd aveli sdndtate gi se ne fili mereu aldturi 9i
vd dorim succes in continuare, in activitatea dumneavoastrd."
Domnul Rainea Nicolae mullumegte.

Domnul Hamza Cornel

ii

adreseaza urdri de multd sinitate, mulli ani gi il

felicitd.
Domnul Rainea Nicolae mullumegte din suflet. Spune ci parci are un pic de
emotii, n-a avut in fala a sute de mii de spectatori, de-a lungul activitdlii, dar spune
ce este o mare cinste pentru dAnsul sd primeasci aceaste Diplomd din partea
consiliului Judetean. Multumegte celor care s-au gAndit la aceastd problemd gi celor
care au aprobai. ln coniinuare, spune ci de fiecare dati cAnd'primegte t6te o
diplomri este cea mai mare rdsplatd pentru dansul gi cu ocazia implinirii vdrstei de
optzeci de ani, a fdcut o poezie gi roagd si ii fie ingdduit sd o citeasci, pentru ce
spune ceva despre toatd activitatea dAnsului:
,,N-am fost, nu sunt 9i n-am sd fiu bogat
Nu am averi, nici bani 9i nici palate,
Dar port in mine un suflet, un g6nd curat
$i a9a ag vrea si rdmAn pdnd la moarte.
Nu am nimic cu cei care se zbat,
De aduni bogilii intr-o negtire
$i vor incongtienli, neapdrat
Textul inscris in

realitatea gedinlei.
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Si

ajungd cei mai bogali defuncli din cimitire.
De bucurii, ce pot eu a vd spune?
Sigur cd am gi eu ca fiecare,
Md bucur cand pot se fac cate un bine
La cei ce sunt in viald la c6te o grea incercare.
Cum observali, nu sunt consumator de bucurii extravagante
Md bucur de tot ce e frumos gi mi inconjoari,
A9a cum spune Blaga in note elegante
Md bucur de frumoasa noastrd tari.
Dar lin si vd avetizez, cu riscul iminent de a me repeta
Cd nu am fost 9i n-am sd fiu bogat
lar cei ce vor sd fie, treaba lor.
Eu vreau, stimalii mei, neapirat,
Aga curat 9i linigtit se mor.
De veli veni la moartea mea,
Sd nu mi plAngeli, vi implor.
Aga e viala, se stinge ca o stea,
De aceea, cred cd o si-mi fie dor."
Domnul Hamza cornel multumegte 9i ii adreseazd uriri de multd sdnitate incd
o datd.
Domnul Rainea Nicolae mullumegte 9i spune cd a avut foarte multd ribdare ca
sd ajungi la optzeci de ani,9i le doregte 9i dAngilor sd ajungi la fet, 9i ta fel de
sendtogi gi la fel de bucurogi.
A sosit in sali domnul consilier
Butunoi Adrian Liviu.

-

Domnul Hamza cornel intreabd dacd sunt observalii cu
.hotarare
sau la documentalia de fundamentare.

-privire

la proiectul de

Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotirdre in forma prezentati.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru,,.
A sosit in sali doamna consilier
Sandu Viorica,

Domnul Hamza corner intreabi daci sunt observalii cu fiivire ti pioieiiur
.hotdrAre
sau Ia documentalia de fundamentare. precizeazd

cd existd
amendament depus de domnul consilier lon $tefan gi il roagi sd il prezinte.
Textul inscris in prezenta
pentru PREgEDINTELE CONSTLTULUI
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Domnul Stefan lon a prezentat, in scns, urmdtorul:

(AMENDAMENT
la proiectul de hotdrire privind 5483114.11.2013 privind declararea utilitilii
publice de interes local a lucririi ,,Reamenajarea sistemului defensiv roman
Valul lui Traian, comuna Tulucegti, judelul Gata!i,'
(inregistrat la Consiliul Judelului Galali cu nr.9385121 .11.2e11)

Respectarea dreptului constitulional privind proprietatea 9i acordarea unor
despigubiri corespunzdtoare. lngtiinlarea proprietarilor si fie fdcutd inainte de

punerea in executare a expropierii gi gdsirea unor solulii de conciliere a eventualelor
litigii.
Semneazd: lon $tefan, consilier judelean
Dala:21.11.20'13>.
Domnul Stefan lon transmite: ,,Sigur cd ne place istoria 9i trebuie si avem griji
de ceea ce a fost in trecut, dar trebuie sd fim foarte atenti cu ceea ce este in prezent.
Aici vorbim de expropierea mai multor cetdleni, care au in proprietate acolo teren, 9i
trebuie sd fim foarte, foarte atenti. Eu am spus cd trebuie respectat dreptul
constitutional privind proprietatea gi acordarea unor despigubiri corespunzitoare

acestor ceteteni. De asemenea, a9 dori ca ingtiinlarea sd se faci de acum a
proprietarilor, sd gtie fiecare ce il agteaptd, gi consider ci cel mai important ar fi sd
gdsim nigte solulii, sd nu ajungem in instanle cu aceste litigii, pentru ci dacd acegti
oameni vor fi nemultumifi, cu siguranld aceste litigii vor avea un termen foarte lung.
De aceea, trebuie si stim de vorbd cu ei 9i, in acelagi timp, sd gisim solulii pentru
despdgubiri corecte gi sd apirdm dreptul constitulional privind proprietatea acestora.
Vdd, de asemenea, ci Pregedintele, iniliatorul, accepta acest amendament
9i trebuie
doar sd ludm act de el.

il;;,

i'

;;i
il

Vi

multumesc."
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amendament 9i roagd pe domnul consilier judelean
lon gtefan sd il prezinte.
Domnul Stefan lon a prezentat, in scn! umdtorul:
H
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(AMENDAMENT
la proiectul de hotiirdre privind aprobarea solicitirii adresate consiliului Local
al Municipiului Galali pentru trecerea suprafetei de teren de 53.669 m2 din
domeniul public al Municipiului Galali in domeniul public al Judelului Galali
(inregistrat la Consiliul Judelului Galali cu nr.9528t27.11.2013)
Consider cd loca,tia este gregit aleasi datoritd faptului ci se afli intr-o zond
apropiatd Municipiului Galali 9i mai presus de toate intr-o zoni inundabili.
Trebuie aleasi o solutie adecvatd acestei zone inundabile 9i mutatd localia
intr-un loc corespunzdtor fird posibilitattea de a afecta mediui inconjuritor gi
populalia Municipiului Galali.
Semneazi: $tefan lon
Data: 27 .11 .2013>>.
Domnul stefan lon spune ci inainte de a prezenta amendamentul vrea si faci
o scurti introducere, pentru cd in anul 2004 s-a gesit o solulie nefericitd de
amplasare a staliei de epurare in apropierea Municipiului Galali 9i a raului siret.
,,Acum, continuim aceastd gregeald 9i lAng6 stalia de epurare amplasdm gi aceaste
noud poluare a Municipiului Galali. Eu cred ci toli cei care locuim in Galati simtim Ia
intrarea in Municipiu dinspre Briila gi chiar in timp de vard, toli locuitorii simlim
aceasta influienli de la stalia de epurare. Dacd mai punem incd un poluator in acea
zond, cred cd nu este normal; mai mult de at6t, consider ci aceastd solutie este cu
atat mai regretabild 9i datoritd faptului ca zona este inundabili. gtili foarie bine, la
inundaliile care au fost in Municipiul 9i judelul Galali, acea zoie' a fost complet
inundabild 9i inundati gi cred cd nu este normal si ne Tndreptim spre o solulie de
acest gen. Daci ludm in direclie, gtiu eu, un calcul de lungime, intre acest
amplasament 9i Municipiul Galali, adici este vorba de citeva suie de metri,
9i nu
este absolut deloc normal ca acest amplasament gi acest poluator, pentru cd oricum
ar fi: depozitarea 9i seleclia gunoiului se va face acolo. pentru cei care nu gtiu, ii invit
si se ducd in zona Tirighina sd vadd ce nenorocire este acolo gi acest-lucru s-ar
muta mult mai aproape de orag, chiar in vecinetatea lui. Eu cred ci trebuie sd ne
gandim de zece ori cand amplasim aceste lucruri in apropierea Galaliului, pentru cd
nu numai noi vom suferi, 9i cei care vor urma dupd noi. De aceea, consider cd nu
este normald aceasti solulie, sunt pentru implementarea acestui proiect, sunt pentru
implementarea tuturor proiectelor cu fonduri europene, dar solulia este complet
gregitS. Vd mullumesc."
Dgmnul Hamza Cornel transmite: ,,$i eu vd mullumesc, dar ag vrea sd informez
intreg consiliul c6, in calitate de iniliator, dar 9i de pregedinte al A.D.l. Ecoserv, care
particip activ la implementarea acestui proiect, aici, pe aceastd localie pe care de
abia am gisit-o pe harta Municipiului Galali, se va construi o statie de dortire doar,
9i
o statie de tratare mecano-biologici; nu platforme ecologice de gunoi, nu altceva.
Lucrurile sunt atdt de inaintate, inc6t proiectul este aproape ipre finalizare, la
inlocmirea lui, joi, pe 21, am avut intdlnire cu comisia Europeand, ne-au mai cerut
cateva ldmuriri pAnd la sfdrgitul sdptdmdnii viitoare, dupd caie si ne dea o.K.-ul sd

-
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in continuare, afimd cd de aceea, ince o date, in consecinld,
respinge amendamentul domnului consilier.
ln continuare, intreabd daci mai sunt gi alte observatii, intrebdri.
Nemaifiind altele, supune la vot proiectul de hotdrdre firi amendament.

incepem licitaliile."

Se aprobd cu 25 voturi ,,pentru,', 0 voturi ,,impotrivd,' Si 6 ,,abtineri,,
(Aramd lulian - Nicugor, Butunoi Adrian - Liviu, Cdluean Anghel Costel,'potec
Nicolae - Petrigor, gtefan lon gi Zamfir Aurel).
A pirisit sala doamna consilier judelean Sandu Viorica.
Domnul Hamza cornel informeazd cd in continuarea ordinii de zi se afla patru
proiecte de hotirari cu privire la persoani, pentru a cdror aprobare este necesard
procedura de vot secret. Propune organizarea unei singure proceduri de vot secret gi

supune la vot.
Se aprobi in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
succint
de hotdrAri, astfel:

privire la proiectul de

privire la

privire la

Domnul Hamza Cornel intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotarare sau la documentalia de fundamentare.

Textul inscris in
pentru PRE9EDINTELE CONSTLIU

59}{t)
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in continuare, invitd la o scurtd pauzd, timp in care vor fi intocmite buletinele de
vot care vor fi predate Comisiei de numdrare a voturilor, odatd cu procesele-verbale.
De asemenea, constatd cd din Comisia de numirare a voturilor lipsegte doamna
consilier Sandu Viorica gi roagd sd se facd o propunere de inlocuire.
Domnul Potec Nicolae Petrisor il propune pe domnul consilier judelean lon
$tefan.
Domnul Hamza Cornel supune la vot aceasti propunere.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Domnul Hamza Cornel roagd Comisia de numirare a voturilor sd-9i intre in
atribuliuni.
Pauzd.
Se reiau lucririle.

Domnul Hamza Cornel roaga se se facd apelul nominal, in vederea inmdnirii
buletinelor de vot.
Domnul Stefan lon:

Arami lulian-Nicugor
Bogdan Tania-luliana
Buruiani Daniela-Laura
Buruiani Natalifa
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Bulurci Octav
Ciluean Anghel Costel
Gristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae - absent
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Gonstantin
Hamza Cornel
Hapeci Daniela-Simona
lstudor Gigel
Miniild Gheorghe
Munteanu Gabriela - absent
Neicu Dan-Cristian
Pintilie Carmen - absent
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor
Sandu Mitici
Sandu Viorica - absent
Textul inscris in
pentru PRE9EDINTELE C

;
A}1lA
r'^

exprima realitatea gedinlei.
Tr,

SECRETARUL JUDETULUI,
Paut Pr{scas

__ )vi\1

,-__

$edinfa din 29 noiembrie 2013
Pag. nr. 11

S€ngi GeorgeCitiilin
$erban Iulaan-Marian
$tefan lon
Juicu Emil
Ungureanu Citilin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen - absent
Zamfir Aurel
Se ia o pauzi pentru numdrarea voturilor.

Se reiau lucririle.
Domnul Hamza Cornel, ca urmare a voterii, roagd Pregedintele Comisiei de
numerare a voturilor sd dea citire proceselor- verbale.
Domnul Stefan lon dd citire:
Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind

F

< Aprobarea ocupirii unor funclii de gefi seclii clinice la nivelul spitalului clinic
Judelean de Urgen!5 ,,Sf. Apostol Andrei" Gala!i>. 1.Cvorumul necesar y2 + 1 din
numarul total al consilierilor judeleni prezenli la gedinld + Pregedintele consiliului
Judetului Galali = 16;2.Numdrul consilieilor iude,teni in functiei 34 + pregedintele
Consiliului Judefulu! Galali = 35t 3.Numdrul consilieilor judeleni prezenti ta gedinla gi
Pregedintele Consiliului Judelului Galati = 30'
Numele gi prenumele candidatului

Dr. Lupu Mary Nicoleta
Clinicd A.T.l.

- gef Secfie

Secf'e
Clinicd Neurologie
Dr. Ungurianu Sorin - $ef Secfre
Dr. Lungu Mihaela

gef

Clinicd Ortopedie gi Traumatologie

Voturi
,,pentru'

Voturi
,,impotrivd"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

27

3

0

5

27

3

0

5

zo

4

0

5

OONCLUZIE: A fost aprobatd ocuparea unor funclii de gefi secfii ctinice ta
nivelul Spitalului Clinic Jy_aep1l d9 Urgenld ,,5f. ApoGtot Andrei. Gatali, dupd
cum urmeazd: Dr. Lupu Mary Nicoleta (Lector universitar) - gef seclie' clinicd
A.T.l.; Dr. Lungu Mihaela (Lector universitar) - gef Secfie Ctinicd Neurologie;
Dr. ungurianu sorin (Lector universitar) - gef secfii clinicd ottopedii 9i

Traumatologie.
Semneazd, Comisia de numdrare a voturilor: lstudor Gigel, StAngd George _
Cdtdlin, Ungureanu Cdtdlin, Butunoi Adrian-Liviu 9i gtefan lon.
Textul inscris in

realitatea Sedinlei.
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Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
<incetarea exercitdrii cu caracter temporar a funcliei publice de conducere teirforar
vacante de Director executiv.al Direcliei Judelene de Evidenld a persoanelor Galali
de citre doamna schipor lleana, gef serviciu in cadrul Directiei Judetene de
Evidenld a Persoanelor Gala!i>. l.ciorumul necesar. /z + 1 din'numdrul total al
consilierilor judeleni prezenti la gedinte + Pregedintele Consiliului Judetului Galati
=
1-6:2.!umt4l goqsilieilor iideteni..in fqnctie: i4 + pTsgs6irtele Consiliutui JuaelLtui
G-alali = 35; 3.Numdrul consilieilor judeleni prezenli ta gedinla + pregediitele
Consiliului Judelului Galati = 30'
lncetarea exercit5rii cu caracter
temporar a functiei publice de
conducere temporar vacante de director
executiv al Direcliei Judetene de
EvidentA a Persoanelor Galati de cetre
doamna SCHIPOR lleana, gef serviciu
in cadrul Direcliei Judetene de
Evidenta a Persoanelor Galati

Voturi
,pentru"

Voturi
,,impotriv5"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

24

6

0

5

OONCLUZIE: a incetat exercitarea cu caracter tempor a funcliei publice
de conducere temporar vacante de director executiv it Directiei ,lLdeiene de
Evidenld a Persoanelor Galali de cetre doamna scHtpoR ileana, gef sehriciu in
cadrul Dirccliei J^udelgne de Evidenld a persoanelor Galati.

Semneazd, Comisia de numirar6 a voturilor: lstudor Gigel, StAngd George _
Citdlin, Ungureanu Catelin, Butunoi Adrian-Liviu gi gtefan lon.
Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
<Reincadrarea in funclia publicd de conducere de Director executiv al Directiei
Judelene de Evidenld a Persoanelor Galali gi suspendarea raportului de serviciu al
domnului Bocdneanu Emanoil cdtdlin, Director executiv al Direcliei Judelene de
Evidenld a Persoanelor Gala!i>. l.cvorumul necesar. lz + 1 din numdrul total al
consilierilor judeleni prezenli la gedinfd + Pregedintele Consiliului Judetului Galati
=
1_6;2.NumituLoonsilieilor iudeleni in functiei g4 + Pregedintete Consiliutui Judetitui
G-alati = 35: 3.Numdrul consilieilor judeleni prezeiti ta gedinld + pregediitete
Consiliului Judelului Galati = 30;

)

Voturi
,,pentru"
26

Voturi
,,impotrivd"
4

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

0

5

CoNCLUZE: Domnul Bo0ANEANU Emanoil cdtdlin a fost reincadrat in
funclia publicd de conducere de director executiv al Directiei Judetene de
Evidenld a Persoanelor Galali gi i-a fost suspendat raportui de sen)iciu, ca
urmare a mdsurii arestului preventiv drspusd impotriva sa.
Semneazi, Comisia de numdrare a voturilor: lstudor Gigel, St6ngd George _
Cdtdlin, Ungureanu Cdtdlin, Butunoi Adrian-Liviu gi gtefan lon.
Textul inscris in
pentru PRESEDINTELE
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Proces-verbar privind consemnarea rezultaturui voturui secret privind
<Aprobarea rezultatului final a.l concursului de proiecte de management, aprobarea
proiectului
.de management gi numirea domnului Dumitrescu s6rgiu in functia de
manager al centrului cultural ,,Dunerea de Jos" Gala!i>. l.cvorumil necesar.l/. +
1
din numdrul totat al consilierilor judeleni prezenli ta ge'Oin1a +F[gsainGjtcbnsil;u1u;
Judelului Gatali = 16; 2.NunLqtut qonsiiieilor iudeieni
functiei sq
consitiutui Judefuttl!.Gatafi = ss;
u iiiin4a gi
Pregedintele Consiliului Judelutui Galati = 30.

slumaru@

Voturi
,,pentru"
24

Voturi
,,impotrivd"
5

Voturi

ii

i iii"iiit"te

Buletine de vot
neintrebuintate
5

,,nule"
1

OONCLUZIE: Au fost aprobate rezuttatul final al concursului de proiecte
de m-an-agement, proiectul de management gi numirea domnului Dumitrescu
sergiu in funclia de Manager at centrului curiurar ,,Dundrea de Jos,, Garati.
semneazi, comisia de numirare a voturiror: rsiudor Giger, stangi GA;g"

Cdtdlin, Ungureanu Cdtdlin, Butunoi Adrian-Liviu gi gtefan lon.

.Dq!uul Hamza corner murtumegte oomnuiui pregedinte al comisiei

numirare a voturilor.

-

de

.S-a tuat act de Raportut de activitiie ai Spitaiuiui Clinic Judelean de Urgenld
Andrei" Galali pentru anul 2012.
^. .s-a ]ug! ac, de Raportur .de.activitate ar spitarurui crinic Judelean de Urgenld
,,Sf. Apostol Andrei" Galali pentru luna octombrie 2013.
s-a luat act de Raportur de.activitate ar spitarurui crinic de Bori rnfeclioase
,,sf.
Cuv. Parascheva" Galali la data de 31 octombrie 2013.
s-a luat act de Raportur de activitate ar spitarurui de pneumoftiziorogie
Garali pe
luna octombrie 2013.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judelene,,V.A.
Urechia,' Galati
pe luna octombrie 2013.
S-a luat act de Raportul de activitate
Muzeului de Arti Vizuali Galali pentru
luna octombrie 2013.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural
,,Dunerea de Jos,, pe
luna octombrie 2013.
!-a.lua]actdeRaportur deactivitatear Direcliei GeneraredeAsistentdsociard
- - - - rv ' rvrsavrrtq vv\'
gi Pro_tecfia Copilului Galali penku luna octombrie
ZOf S.
s-a luat act de RaDortur de activitate ar Direcliei Judelene de
Evidenli a
Persoanelor Galali pentru luna octombrie 2013.
s-a ruat act de Raportur de activitate ar serviciurui pubric Judelean
de
Administrare a Domeniului public privat Galali
ai
f" [n" octombrie 2013.

^-

,,Sf. Apostol

^
.

.^
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S-a luat act de lnformarea lnspectoratului de Polilie al Judelului Galali pe luna
octombrie 2013.
Domnul Hamza Cornel intreabd dacd sunt intervenlii.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune cd a dorit si puni problema DJ-ului de pe
raza comunei Movileni, dar a inleles de la unul din colegi cd deja s-a discutat la
Comisie gi mullumegte.
Domnul Hamza Cornel transmite cd s-a_ discutat. ,,Vi rog sd mi credeli, ci 9i
eu i-am promis gi a9 fi vrut 9i nu s-a putut." in continuare, intreabd dacd sunt alte
interventii. De asemenea, roage sA nu fie uitatd Ziua de nagtere a Republicii 1 Decembrie, ocazie cu care ii ureazd: mulli ani inainte, multe secole sa deinuiascS.
Mullumegte pentru participare 9i pentru contribulia pe care au adus-o gi inchide
gedin!a.

Prezentul proces-verbal, fdri gtersdturi sau addugiri, contine 14 (paisprezece)
pagini gi a fost prezentat in gedinla extraordinare a Consiliului Judelului Galali din
data de'13 decembrie 2013.
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