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PROCES - VERBAL
al Sedinlei ordinare a Consiliului Judetului Galati
din 30 septembrie 2013

$edinta ordinari a consiliului Judelului Galali a fost convocatd prin Dispozilia
_
'a
Pregedintelui consiliului Judelului Galali nr.

350 din 25 septembrie 2013 9i fost
publicatd in ziarul ,,Via!a liberi" din 26 septembrie 2013
9i afigati la sediu, av6nd
urmdtorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea Memorandumului de inlelegere privind instituirea unei cooperdri
intre comunitatea de Lucru a statelor Dundrene cu regiunile din vestul Mdrii
Negre 9i porturile lor;
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. Aprobarea eliberdrii actelor de identitate de c6tre Directia Judeteand de
Evidenli a Persoanelor Galati;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Asocierea Judelului Galali, prin consiliul Judelului Galali, cu unitatea
administrativteritoriald comuna Beregti Meria, din jude{ul Galali, prin consiliul
Local Beregti Meria, in vederea acceptdrii acesteia din urme, in calitate de
membru al Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard ,,serviciul Regional Apa',
Gala!i;

4. organizarelrglelei

scorare o" ,,rJilffit"i';rg?jlT:*1Ti"rp".i"r posricear
din Judelul Galali pentru anul gcolar 2013-20j4;

5. Aprobarea Reguramenturu, o"

",nil,Il?l'i,ffi

fill"li si,ifl?,i],, r,0,,.

Judetean de Administrare a Domeniului public ai piivat al Judelului Galali;

6. inchiderea centrurui^ de. tranzit_'#ii1l"';il;"';:.fl"j"J,:"'i?iill,liul,
neacompaniali, aflat in structura Direcliei Generale de Asistentd sociald gi
Proteclia Copilului calali;

H;:T,3'.:Xffi:tr#:A

7.

infi

8.

inch iderea casei de tip ram iriar .,1fl1::?:,.
de Asisten!5 Sociali 9i proteclia Copilului Galali;

e
r

inlarea,,casei Miruna,, in
gi Proteclia Copitului Galali;

structulliffi

"

T;"3.|t,::"%%:i;1Hli.,?lt

innintarea cdminurui
judelul Galali;

pe,t,, pe,.o,,l:'{i:H;,.},,3?lXi?fi1'".,15';".ffi,31i"?

0 in c h id e rea c a se i d e t p m a r,,ve rjl i:':j?',;,Ii;
La
de Asistenld Sociali 9i proteclia
Copilului Galali;
i ri

:ff"?,",:H::i3,H :i"Hil

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
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1.infiinlarea Centrului de Recuperare a Victimelor Violenlei Domestice-,,$ansa"
TArgu Bujor, in structura Direcliei Generale de Asistenld Sociald 9i Proteclia
Copilului Galali;
lniliator: Nicolae Dobrovici.Bacalbaga
l2.Modificarea organigramei gi a statelor de funclii ale Direcliei Generale de
Asistenli Sociali gi Proteclia Copilului Galali;
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l3.Aprobarea Regulamentului de organizare gi Funclionare al Direcliei Generale
de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galali;
lniliator: Nicolae Dobrovici.Bacalbaga
.l4.Desemnarea unui reprezentant al consiliului Judelului Galali in consiliul
Consultativ al Agentiei Judelene pentru Ocuparea Fo(ei de Munci Galati;
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
1 S.Aprobarea componenlei nominale a comisiei de concurs 9i a comisiei de
solulionare a contestaliilor pentru concursul de proiecte de management
pentru Centrul Cultural ,,Dunarea de Jos" Galali;
lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
diverse.
interpelSri,
intrebiri,
16.Rapoarte, informdri,
Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: Lucean Mihalcea - director
executiv, Directia economie 9i finante; Maria Agache - director executiv adjunct'
numit temporar, Direclia economie 9i finanle; Laura Anghelutd - director executiv,
Direclia de dezvoltare regionali; Manuela Panaitescu - director executiv adjunct'
Direclia de dezvoltare regionald; constantin cristea - director executiv, Direclia
patrimoniu; Cristina Lupagcu - auditor, Biroul audit public intern; lonel Coca - gef
serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, sdnitate 9i securitate in
munce gi asigurarea calitdlii; Mirioara Dumitrescu - arhitect gef, Direclia Arhitect $ef;
Maricela Dura - consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitali: Liviu coman-Kund - reprezentantul Biroului teritorial
Galali al lnstituliei Avocatul Poporului; Ciprian Groza - director general adjunct pentru
Proteclie Sociaii, Direclia Generald de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galali;
lleana schipor - director executiv, Direclia Judeleani de Evidenli a Persoanelor
Galali; Viorel Vali Sandu - director general, Serviciul Public Judelean de Administrare
a Domeniului Public ai Privat Galali; Aurora VArgolici - director, Trezoreria Judelului
Galali.
be asemenea, au mai participat reprezentanti de la- urmitoarele institulii de
pres6: ziarul ,,MONITORUL DE GALAJI"; RADIO ROMANIA ACTUALITAJI; TV
Galali; RTV.
bomnul presedinte di cuv6ntul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezentei la gedin!6'
1

consilieri ludeleni in
29 consilieri judeleni
poate incepe, fiind

functie + Pregedintele Consiliulu
in funclie + Pregedintele
intrunite condiliile

realitatea gedintei.
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Au lipsit urmitorii consirieri judeleni: Butunoiu Adrian - Liviu, ciruean
Anghel costel, Gaiu Magdalena, potec Nicolae - petrigor gi Ungureanu citilin.
Au sosit in sara dupe inceperea gedinlei urmitorii coniilieri dupi cum
urmeazi:
- inainte de votarea primului punct de pe ordinea de zi domnul consilier
judelean Ciluean Anghel Costel;
- inainte de votarea punctului trei de pe ordinea de zi doamna consilier
judefean Gaiu Magdalena;
- inainte de votarea punctului gaisprezece de pe ordinea de zi domnur
consilier judetean Potec Nicolae - petrigor.
A iegit din sali in timpur gedinlei, dupi votarea punctului doi 9i a revenit
inainte de votarea punctului patru de pe ordinea de zi, doamni consilier
judetean Buruiani Natalila.
A iegit din sali dupi votarea punctului doi 9i a revenit inainte de votarea
punctului opt de pe ordinea de zi, domnul consilier judefean Zaharia Eugen.
_ Domnul Presedinte informeazi cd potrivit art. 33 alin.'(4) din Regulam-entul de
organizare 9i Funclionare al consiliului Judetului Galali, a fost prez6ntat la mapd
procesul-verbal al gedinlei extraordinare b consiliului .;uoLlutui o.rr1i oln
21 septembrie 2013.
ln continuare, intreabd daci sunt observatii in leqaturd cu procesul-verbal.
Nefiind observafii, supune la vot procesul-verbali
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru,,.
Domnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, solicitd completarea acesteia
cu
urmdtoarele proiecte de hotdrAri:
1. Modificarea Anexei la Hoterarea Consiliului Judetului Galali nr. 25012013
privind aprobarea gi insugirea inventarului actualizai al bunurilor
care apa(in
domeniului public al judelului Galali;
2. Mlorarea capitalului social al S.C. CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT
S.R.L. Galafi;

-

3. Alocarea sumei de 27.000 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia
Guvernuru i
iror admin istrativ-teritoriale afectate oe rn urioaliir" di;;;;

-unitdf
septembrie 2013;
4. Rectificarea bugeturui locar al consiliurui Judeturui Galali pe anul 2013;
5. Arocarea unei sume dh bugetul rocal ar consiiiutui .tuoelutui catrli ,rtoritatito|.
locale din localitdlile afectate de calamitdti.
^ln..continuare'
face precizarea cd proiectele de hotdrari au avizele comisiilor
de
specialitate.

Presedinte supune ra vot compretarea ordinii de zi
.hotdrare
., Domnql
cu proiectur de
privind <Modificarea

Anexei ra Hotlrarea

consiri;rui-J;eilr;'c;;j; .r.

25012.013 privind aprobarea gi insugirea inr"ni"*t,
actuarizat
apartjn domeniului public al jud-elutui dahfi>.

ar bunuriror care

Se aprobi in unanimitate, cu 30 voiuri
,,pentru,,.

realitatea gedinlei.
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Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
notararelriiinO ,.lvtalorarea capitalului social al S.C. CONS MANAGEMENT PARC
DE SOFT S.R.L. Galali>.
Se aprobd cu 27 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i 3 ,,abtineri"
(Hapeci Diniela - Simona, Mdndild Gheorghe gi Vicleanu Marian).
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
notarare privlnO ,cetocarea sumei de 27.000 mii lei din Fondul de intervenlie la
dispozilia Guvernului unitililor administrativ-teritoriale afectate de inundaliile din luna
septembrie 2013>.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru",
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
frotarare privina ,,Rectificarea bugetului local al Consiliului Judelului Galali pe anul
2013).
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru"'
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hoterare privind ,,Alocarea unei sume din bugetul local al Consiliului Judelului Galali
autoritdlilor locale din localitdlile afectate de calamitili>.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte intreabS dacd sunt alte observatii cu privire la ordinea de zi
aga cum a fost transmisd la mape 9i publicati in presa locala.
Nefiind alte observatii, supune la vot ordinea de zi in intregime cu modificerile
solicitate:
1 . Aprobarea Memorandumului de inlelegere privind instituirea unei coopereri
intre comunitatea de Lucru a statelor Dundrene cu regiunile din vestul Mdrii
Negre gi porturile
rnitiator: Nicorae Dobrovici-Bacarbaga
2. Aprobarea eliberdrii actelor de identitate de cetre Direclia Judeteand de
Evidenld a Persoanelor Galali;

lor;

lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Asocierea Judelului Galali, prin consiliul Judelului Gala!i, cu unitatea

administrativ-teriioriald comuna Beregti Meria, din judelul Galali, prin Consiliul
Local Beregti Meria, in vederea acceptdrii acesteia din urmd, in calitate de
membru al Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard ,,serviciul Regional Apa"

Galali;

4.
5.

lniliator: Gornel Hamza

Organizarea relelei gcolare de invdlimant special liceal 9i special postliceal
din Judelul Galati pentru anul gcolar 2013-2014',
lnifiator: Tania luliana Bogdan
Aprobarea Regulamentului de organizare 9i funclionare al serviciului Public
Judelean de Administrare a Domeniului Public ai Privat al Judelului Galali;
lniliator: Nicolae Dobrovici'Bacalbaga

oslarvr

exprimi realitatea Sedinlei.
SECRETARUL JUDETULUI,
Paul
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6. inchiderea centrului de tranzit pentru minori victime ale traficului
neacompaniali, aflat Tn structura Directiei Generale de Asistenld sociali

gi
gi

Protectia Copilului Galali;

iBi,tJ'Jti"

7.

infi nla rea,,

8.

inch ide rea case i de tip_ram ir ia r
:?:,. T;"31iffi
de Asisten,ta Sociald gi Protecfia Copilului Galali;

casei

M runa,, in
gi Proteclia Copilului Gatali;
i

i

.t,r.t, ll

H;:T,3".:'il:*A"3|3;:A

",i#f

,::$:li:i#Hi,t"Hil

e. inriinlarea cdminurui p"nt,, pe,.oa,l:'t,:::l;,"],,3?iXi?ii.'"",15'i".?rT'ffil
judelul Galali;
1

famiriar,,Ver:li:fl;:,Ji;:ff.',##::i3Hlr:il

0.inchiderea casei de tip
de Asistenld SocialS gi proteclia Copilului Galali;

11.infiin1area centrutui de R1rpe,."r"l:'i)?"tH",jl'ir"Jffi'"?ffi[J:::3:i33
T6rgu Bujor, in structura Direcliei Generare de Asistenid sociard
9i
Copilului Galali;

fii;.18

1

2

1

3. Ap ro ba re

1

4

Mod incarea orsa n is ramei g,
*
"g,lllli"lT
Asisten!5 Sociali 9i proteclia Copilului
Galafi;

I

[[":t

a R es u a me ntu u i d o.s :,illii11' r,I':,,fl ffi
'
" Copilului
de Asistentd Sociald 9i proteclia
"
Galali;
I

I

B?,:'.'#"Hi:ijiJ11
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e

rea A n exe i a H oti 16 re a
;, : fi"',x#'J#i' 1-,:"r:1,?111
privind.aprobarea gi insugirea inventarului actualizai
al bunuri'ior ;"r" ;p.4i;
domeniului public al judelului Gala{i;
M od if i ca

riHiil

I

lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
^ ^ CONS MANAGEMENT
Majorarea capitalului social al S.C.
PARC DE SOFT
S.R.L. Galali;
lnitiatori: Tania luliana Bogdan
Sandu Viorica
l6.Alocarea sumei de 27.000 mii lei din Fondul de intervenlie
la dispozilia
Guvernulul unitililor administrativteritoriale afectate de inunda{iile
Oin tuna
septembrie 2013;
15.

'r7.

Recrncarea buseturui rocar ar

consirllii',"iil;r";'3:LIil'.".r,

,0., r,

lE.Arocarea unei sume din
,"."';':'1',1H;,;,11ffif.""'#tjd',?i:#Lffi,.
l:,s-"lyr
locale din localitalile afectate
de calamitili;
lniliator: Cornel Hamza
realitatea Sedinlei.
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consiliul

al consiliului Judelului Galali _in
- Desemnarea unui reprezentantpentru
ocuparea Fgrtpldg Muncd Galali;

1g.

conrrrt"tiu al Agenliei Judelene

Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
lniliator:
'comisiei
de concurs 9i a comisiei de
a
componenlei nominale
2O.Aprobarea
-a contestbliilor pentru concursul. de proiecte de management

"lrtrtpnur"
pentru Centrul

Cultural ,'Dunarea de Jos" Galali..

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Se iprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru"'
Ciluean
A sosit in sali domnul consilie-r

hel Costel.

observa!ii

privire

proiectul

observa!ii

pflvrre

proiectul

cu privire

la

realitatea gedintei.
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observalii cu privire la proiectul
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune ra vot proiectur de hotdrare in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 31 voturi ,,pentru,'.

hotarare sau la documentalia de fundamentare.

observalii cu privire

la proiectul de

cu privire la proiectul de

observatii

prrvtre

la

proiectul de

observatii

pnvrre

la

proiectul

realitatea gedintei.
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observalii

privire

proiectul

observa!ii

pnvrre

proiectul

observa!ii

pflvlre

proiectul

observa!ii

privire

proiectul

observa!ii

pnvrre

proiectul

realitatea gedinlei.
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observa{ii cu privire la proiectul de
hotirAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune ra vot proiectul de hotdrdre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru,,.

'''..r"ii-l

Domnul Presedinte intreabi dacd sunt
privire la proiectul de
hotdrdre sau la documentatia de fundamentare.
Domnul Vicleanu Marian solicitd sd ia cuvdntul.
Domnul Presedinte acordi cuv6ntul domnului consilier judelean.
spune: ,,Deci, din punctul meu 'de vedere este ca,
9q4ryutdeetu-Me!+
consiliul Judelean deline 50% din aceastd societate, societate tip s.R.L. conform
Legii 31, hoterarea trebuie sd fie luatd de cike Adunarea Geneiald a Asocialilor,
ceea ce nu este gi nu avem la fundamentarea acestui proiect de hotdr6re gi era
obligatoriu ca sd avem hotdrdrea asocialilor sut6 la sut6. Deci, consiliul Judetein
nu
poate sd ia o decizie de acest gen, de majorare a capitarului
sociar, intr-o ,o.Lt.t"
unde nu deline controrur acestei societdii. Daci aveam 50+1, puteam sd rudm
aceaste decizie."
Domnul Presedinte ir inviti pe domnur secretar sd formureze un rdspuns.
Domnul secretar transmite cd este doar o scdpare a fapturui ci 'proiectur de
hotdrare a fost initiat in formurd de urgenli
9i nu a ajuns 9i hotdrarea nounarii
Generale a Asocialilor la fundamentare. ea eiisia, poate fi pusila
disoozitie uftelior.
Domnul Presedinte concruzioneazd cd e o probrema oe torma, ,',
J" tono,
cerandu-gi scuze pentru administralia pe care o conduce, precizand
ce s-a omis sd ri
se puni la dispozilie actul absolut necesar de care se face vorbire
S-upune la vot proiectul de hotdrAre ?n forma prezentatd.

-

.

,,impsviv;" si 6 ,,abrineri"
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Domnul Presedinte intreabd dacS sunt observalii cu^ privire la proiectul de
notarare sau ta docr.rnrentalia de fundamentare. Dd cuvAntul domnului consilier
judelean $tefan lon.
' 'A sosit in sali domnul consilier iude,tean Potec Nicolae - Petrigor'
Domnul Stefan lon transmite: ,,Sigur c5, o s6 intru pulin 9i o sd fac o- expunere
mai tfrE, p6niru ca aE o se vorbim despre legalitatea acestor bani. Este foarte bine
ci s-au-geiit bani pentru a fi alaturi de cei ndpdstuiti, in situalia lctyal.a, dar faptul cd
gase milLane de euro din bani publici, plecali din Fondul national, de la Guvern, sunt
si
uani puutici, care ne afecteaze pe fiecare dintre nol Pentru cei care nu gtiu, vreau
in
248
cu
modificata
2008,
le reamintesc ce este o Lege, care are numarul 260 din
zot o, care vorbegte despre asigurarea obligatorie impotriva cutremurelor,
alunecdrilor de teren sau inundatiilor. Aceastd Lege reglementeazd condiliile
isiturarii obligatorii a locuinlelor aflite in proprietatea persoanelor fizice 9i luridice,
iap"orturife diitre asigurat 9i asigurator, 9i constituirea, atribuliile, organizarea 9i
funclionarea Pool-uluide asigurare impotriva dezastrelor naturale' Se vorbegte, aici,
in lege, despre cele doui tipuri de asigurali: asigurali de tip A, asigurati de tip B 9i,
pe siurt, am si spun cd este vorba de o asigurare de zece sau doudzeci de euro.
intr-un final, se constituie acest Pool de asigurare gi atunci, cAnd este cazul, Comisia
de asigurare, impreund cu cei care se ocupe de acest subiect, dau acegti bani. ceea
foarte grav gi vi rog sd luali cu toate atentia, scrie aga la articolul 22:
""
".i" fizic6 sau- juridice care nu i9i asigure locuinlele aflate in proprietate, in
persoanele
condiliile legii, nu beneficiazi, in cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale
definiie potiivit legii, de niciun fel de despdgubiri de la bugetul de stat sau bugetul
local pentru preluiiciile asigurate locuinlei. La punctul 2, spune ca: persoanele.fizice
Jespaguoite, in condiliile legii, pentru pagubele rezultate in urma producerii unui
dezast-ru natural nu beneficiazi de prevederile Legii 1 14 din 1 996' republicate' cu
modificirile gi completdrile ulterioare. Deci, fiecare din noi, in funclie de locuinla pe
care o are fiuc"r", trebuie sd pl|teascd: zece - doudzeci de euro pentru aceaste
asigurare. inci o datd spun: e bine ci se gdsesc acegti bani, este foarte bine si fim
aldiuri de cei ndpistuiii, dar important este cum o facem. $i, s-ar pdrea, dacd
analizdm cu atenlie, cd suntem pe lAngi lege, suntem pe lAngd lege 9i foarte mare
atenlie la articolul'22, pentru ce nu ne da voie legea se despdgubim persoanele care
nu sunt asigurate, nu ne de voie legea." in continuare, Spune ce dacd se doregte,
mai citegte incd o datd articolul.
Domnul Presedinte spune ce nu.
Dom"rl stefa. lon continuS: ,,Deci, trebuie se vedem, pentru ce aici este vorba
A".pre oGgi-,satrn,i romAn, este o lege neaplicate de autoritelile administrativteritoriale, p6ntru cd aici trebuie sd vedem gi cine trebuie se puna la dispozilie aceste
baze de dite cu asiguralii sau cei care nu sunt asigurati gi trebuie sd ne ducem in
Rom6niei 9i
fartea oe finalitate 9I este foarte clar cd, atAt legiuitorul, cAt 9i Guvernul un semnal
Irioiltatir" locate, nu-gi fac datoria in acest sens. Deci, trebuie si tragem
in
de alarma, atAt la Guvernul Romaniei, cat gi la autoritSlile administrativ-teritoriale,
respectam
se
o
vederea aplicdrii legii. Deci, trebuie s5 aplicem aceaste lege, trebuie
un dezastru..nu vine anunlat, ci vine pe neagteptate Si
cu tolii, pentru c5,
realitatea Sedinlei.
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eu cred ce nu este o problemd pentru persoanele din Rom6nia s- pliteascd zece
sau douizeci de euro. Mai mult de at6t, la un articol se spune foarte clar c6 acolo
unde persoanele nu se pot asigura, autoritdlile locale sunt obligate sd suporte de la
bugetul local aceste asigurdri. Deci, gi acolo unde existi imposibilitate de a plati
aceste asigurdri, foarte, foarte clar, se spune cd autoritdlile locale trebuiesc si
completeze la Pool-ul de asigurdri impotriva dezastrelor aceaste sumd. Deci, iatd
cum, nu gtiu, din incompetenld, dh neaplicarea legii, luim din bugetul nalional gase
milioane de euro, cand acegti bani trebuiau si fie mult mai mulli in-tr-un cont din care
statul roman, prin Pool-ul de. asigurare impotriva dezastrelor, putea sa asigure orice
fel de sumd. gi, socotili c6te locuinle sunt in Romania gi o si vedeli cd aceistd sumd
era foarte ugor de acoperit. Nu gtiu cum ar trebui sd votdm, pe de o parte, avem
oamenii care sunt ndpdstuili acolo, pe de altd parte, suntem impotriva legii, sa
vedem cu mare atenlie cum vom vota, pentru cd sufletul imi spune si votez "pEntru",
da? Dar legea imi spune cel pulin sd md ablin, dacd nu sa votez 'impotiiva-. gi
atunci cred cd, in momentul in care discutdm de lege, nu trebuie sd gandim cu
sufletul, pentru cd mai t6rziu, chiar daci gandegti cu lufletul vei rdspund1 .orror.
legii-'' ln continuare, spune cd ar vrea o ex-pticalii de la domnul secretar pe
aceasta

teme sau...
Domnul Presedinte transmite cd o sd dea d6nsul explicalia, pe aceaste teme.
,,Pentru cd 9i dumneavoastrd^gi cu mine avem aceeaqi competehle iegata, nu suntem
oameni de drept, numai ci, in ceea ce mi privegte, fie din motive dE incompetentd,
fie din motive de diversiune politice extrem'de ;iticabile moral din prncirt
o"
vedere in aceste circumstante, confundali, in mod grav, doui spele juriJice:
vorbili
-nu
se apricri; nu este voroa o,6
lesn1e 9 lege a despdgubiriror, care ?n acest caz
despdgubiri, este vorba de 4utoare umanitare, lucru care nu vine in contradictie
cu
legea pe care ali evocat-o. in rest, sigurci sufletur pDl-ist rn"i patriiirurio"L
care gi-a bdtut joc de aceasti lard gi a adus-o ra sapd
" de remn, sangereazi,si
g6ndindu-se la bielii oameni. Noi care luntem, eu sunt un individ
care trdie-sc din o
mie d_e euro pe rund 9i imr ajunge, care suntem mai pulin imbuibat por_-isti,
votJm sr
cu sufletul 9i cu legea."
Demrul stefan ron intervine: ,,Domnur pregedinte, niciodatd nu am fdcut niciun
atac la niciun partid, ra nicio curoare. Dumneavoistrd o iaceli in
;oJ ,;p"i;iii
.a
vi rog sd fili mai ponderat pe viitor, pentru cd nici nu suni imbuibat
ii nici'nu sunt
pldtit din bani..publici ca gi dumneavoastrd. Am sd mai
citesc inca L oala [entru
dumneavoastre, pentru ci auzili numai ce vreli gi nu ceea
ce trebuie: persoanere
fizice sau juridice care nu igiasigurd rocuinlere in"t" in proprietate,
in condiliire regii,
nu beneficiazd in cadrur producerii unuia dintre oezastrlb'nairi"r"
J" .iJ,]i t"r o"
despdgubiri. Dumneavoastri vorbili acoro de ajutoare; ajutorur
,
ioio".pagrl]r"
Domnul Presedinte ii sp.une c_i nu crede cd Ti lipsegte inteligenla,
"it"
ci'nr-rai ,re
un exces de perseveren,ta gi il roagd pe initiator sd il limureasci.
.. uomnqr Hamza corner afirma ci Tgi cere scuze dacd a gdsit in expunerea de
ur.",
ir intrebel .oniorm "L"jii"i r o,
.Dac-a 1ir,
1:::i,."r,r.llr];
articolut
28, dacd l-?:!:g,r!11",
primarii
si dea ajutoare d;
p":Jtjl"rJr l"*- r",j
"r..y9_i"
avut de suferit in urma calg5nitdfilor,

_

,e,

,,

"i
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Domnul Stefan lon resPunde cA da.
Dornnurl Hamza Cornel spune ci da. Pentru aceasta sunt banii.
Donrnul Stefan lon precizeazd cd sunt despdgubiri, dar sunt..'
Oomnut Fanza Coinet precizeazd ci nu existd cuvdntul despdgubiri, adiugAnd
ca OaIa exista curantrrt, se ridicd 9i pleacd. E un ajutor de urgen!6, conform Legii
nr. 416, articolul 28: primarul poate acorda ajutoare de urgenli.
Domnul stefan lon spune cd da. E incS o incercare in care sunt pe langi lege...
Domnul Hamza Cornel transmite cd sunt pe lege.
oonrrurt ste.tan ton xirmi c5 nu prea sunt pe lege 9i e inci un mod de a cheltui
banul public in mod neeficient.
domnul Hamza Cornel spune: <Haideti sd ldsdm pe sdracii oameni gi si votdm
''pentru". >

Domnul stefan lon precizeazd ca este foarte clar c5 este alSturi de oameni, dar
import-nt6GToOul in care o fac ai modul in care nu se aplicd o lege, care ar trebui
aplicatd de fiecare comunitate locald.
Domnul Hamza Cornel il intreabd dacd este mullumit cu explicaliile d6nsului.
Oomnut Stetan ion rispunde cd nu este mullumit, pentru cd in aces-t moment,
se cnettuie gase mitioane de euro din bani publici, c6nd acegti bani pot s5 fie luali din
Pool-ul de asigurare impotriva dezastrelor 9i nu din bani publici. Asta este esenla, la
ceea ce a spus dansul. in continuare, afirm|: ,,Deci, fiecare persoand asigurati putea
sd ia inke zece mii gi doudzeci de mii de euro, in funclie de locuinla respectiva, 9i nu
sd agtepte de undeva gi noi sd facem comisii peste comisii'"
Domnul Presedinte intervine: ,,Constat ci in loc de Caragiale, o virdm spre
Kafka." lnvitd sd se treacd la vot.
Domnul Stefan lon spune: ,,Ca de obicei, domnul Pregedinte, nu respectali
tegea gi relinet,r un tucru: fiecare din cetdlenii Romaniei care atacd aceasti hot6rare
a ioasire, votdta, in majoritate, in unanimitate, cum vreli dumneavoastri, cdgtigi. $i
ii punem intr-o situalie pe acei oameni, care au nevoie de bani, ii punem intr-o
situalie dificild, gi pe bei care vor da acegti bani, autoritSlile locale, asta este ideea.
Dumneavoastrd, pentru ci aveli o astfel de majoritate, nu mai respectali in niciun fel
legea, in niciun fel."
Domnul Presedinte transmite: ,,,Ave!i dreptul de a avea, personal, ce pErere
aoriti. gijn aceste conditii, nici nu rispundeli pentru ea. Dar legea este una foarte
clari, majoritatea celor de aici au inleles perfect, iar daci dumneavoastri faceli
retoricS spumoasa, in condiliile unei pribugiri politice spectaculoase, nu cred cd
aceastd spumd verbald vd va ajuta in fala poporului indignat de ticilogiile partidului
dumneavoastrd. Am terminat."
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proprietdlile care nu-i apa(in. lnleleg cd populalia nu a fdcut aceste asigurdri, dar nu
toti, vreau sd vd spun cd eu gtiu o firmd de asiguriri care are o suti cinc2eci de
persoane asigurate 9i cdrora trebuie sd le dea bani la asigurdri. Acuma, faptul cd
populalia din zona respeclivd, care a trecut prin situalia ac-easta deosebite, nu
s-a
asigurat, nu e vina nici a consiliului Judelean, nu e vina nici a domnului pregedinte,
nu. puteli. sd ne acuzali ci suntem pe l6ngi lege. Fiecare, din proprie iriiliativa,
trebuia sd se asigure. Dar, situalia in care sunt dumnealor acuma, adicd acei
nenorocili, cd altfel nu avem cum sd le spunem, nu cred ce ar mai trebui sd fie
asemenea comentarii. Am putea si spunem aga: iate ci intr-o situalie dificild, totugi
Guv-ernul a gdsit o solu,tie prin care s6 fie ajutorali acegti oameni. gi haideli sd-i
.
ajutem acum si iasd din aceasti
iarnd 9i, din primivari, haideli cu t61ii sa plnem
umdrul sd facem ceea ce spune domnul $tefan, cd nu e rau deloc, eu v-am inleles
foarte bine. Deci, in esentd, aveli dreptate, dar in situalia in care ne afldm acuma,
rugimintea mea este sd inlelegem situalia de fapt in care ne afldm. Vd multumesc.,,
Dgmnul stefan ron spune cd este foarte crar, domnur consirier judelean a
inleles foarte bine esenta, n-a fost un atac impotriva nimdnui, ci doar de o apticire a
reg , rn srne. tn continuare, transmite: ,,M5 doare foarte mult locul de unde s_au luat
acegti bani pentru ci nu, cu siguranld, dacd ne duceam pe pool-ul de asigurare
luam
mult mai multi bani gi nu erau bani publici, nu erau bani publici, asta e-ste
esenta.
Luam mult mai mulli bani, fdrd... n-am ficut un atac impotriva nimdnui,
o"r rr.pL,
cd nu aplicdm legea, gi de aplicarea acestei regi respund autoritdlire locale,
care nu
pun in aplicare aceasta lege- orice discufie, orice vorbi pe care'i-o
spun oomnutui
Pregedinte, o ia ca un atac ra persoand, dar pe viitor, dacd va mai
continua sd se
comporte astfel, voi face atac la persoand, pe toate cdile. Deci nu este
normal ca
atunci cand te adresezi unui om 9i ii spui si respecte regea, er sd te atace,
sd
vorbeascd despre curori, despre armonii, despre curcubee. beci nu este
norrnat, gi
eu intotdeauna c6nd am fdcut un rucru, am ficut-o in mod benefic, in
mod naturar,
nu un atac la persoand. cineva care ili spune adevdrur ili vrea
binere, cineva cai" te
minte ili vrea rdur. Domnur pregedinte vrea si fie nirnlit. Eu vreau
.a- iilprn
adevirul."
D.pnn.ul Presedinte comunici: ,,Acuzalia, acuzalia de a nu
respecta regea,
acuzalie falsd, este mai murt dec6t un atac ia persoana. De fapt,
daci nu ir R'tost
aici, intr-un loc pubric, care permite orice punct de vedere, ea
ar fi
n
drept calomnie. Nu este cazur,. eu o tratez drept necunoagtere futui tiatata
a'regii 9i nu de
manipulare grosoland a adevdrului intr_un scop politic.,'
Dgmnul stelan ron dor.e^sle ca domnur pregedinte s6-i
.
spund unde a fost
manipulare, spundnd adevirul? precizeazd c6 i_a ciiit din
lege.
Pqnrul
?E!cd[!e spune cd una cu atta, n-au nicio telatura.
D.omnur stefan ron afirmd ci domnur pregedinte vorb-egte
din teorie, d6nsur ii
spune legea.

-

..

Domnur Presedinte transmite
yor fi ajutali 9i cei asigurali cei neasigurali.
in
9i
_cd.
cunosc syFcienr de bind ia-sa
etiir
o"
lllll^_,v-l ntoe2{ perrect acest
"i'Jr"1i "o"ii.[.ii,,r
i,
;"nil
ii,Ii "i.'i"lln"i
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Supune la vot proiectul de hotirAre in forma prezentatS.

Se aprobd cu 32 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd"

9i o

observalii cu privire

la

,,ablinere"

proiectul

hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii gi fiind vorba despre o hotdrare cu privire la buget, adoptarea
acesteia se rcalizeazd pe articole.
din proiectul de hot6rAre.
Supune la vot
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru"'
din proiectul de hotirAre.
Supune la vot
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru",
Supune la vot 4!1! din proiectul de hotdrAre.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Supune la vot art.4 din proiectul de hotir6re.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru"-

3!-l
4!!,

supunelavot@'

cu 33 voturi

a

'.

..a- : t.

::.

-

rinel]lamza
observalii cu

privire

la proiectul

de

hotirAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotirdre Tn forma prezentati.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru"Domnul Presedinte informeazi ca in continuarea ordinii de zi se afli doua proiecte
Oe no6nari cu privire ta persoani, pentru a ceror aprobare este necesari procedura de
vot secret. Propune otganizarca unei singure proceduri de vot secret 9i supune la vot.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte prezinti succint proiectele de hotdrdri

Domnul Presedinte intreabd
hotdrAre sau la

daci sunt

observatii

privire

proiectul

de fundamentare.
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Domnul Presedinte intreabi dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotirAre sau la documenta{ia de fundamentare.
in continuare, constatbnd c6 lipsesc domnii consilieri judeleni: Butunoi Adrian
Liviu 9i Ungureanu citdlin, membri ai comisiei de numdrare a voturilor aleasi pe
intreaga duratd a mandatului, roaga sa se facd propuneri pentru Tnlocuirea
temporard in vederea bunei desfdguriri a procedurilor de vot secret din aceastd
gedinli. Dd cuvAntul domnului Vicepregedinte.
Domnul Hamza cornel propune pe doamna consilier judelean Hapeci Daniela_
Simona gi o intreabd dacd acceptd.
Doamna Hapeci Daniela-Simona rdspunde cd acceptd.
Domnul Hamza corne! propune gi pe domnur consirier judelean pc: Gasparotti
Peku-Florinel 9i il intreabd dacd acceptd.
Domnul Gasoarotti Petru-Florinel r6spunde ca accept6.
Domnul Presedinte supune la vot aceste propuneri.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru,,.
Delnlul Presedinte invitd la o scurti pauzd, timp in care vor fi intocmite
buletinele de vot care vor fi predate Comisiei de numdrare a voturilor, odati cu
procesele-verbale.
Roagd Comisia de numirare a voturilor sd-gi intre in atributiuni.
Pauzd.
" ""'^"' "'."" :" " j' .: "" "" " "
ne rerau tucraflte.

DSIDTI-PrcSCdUIC roagd
buletinelor de vot.

sd se facd apelul nominal, in vederea Inm6ndrii

Domnul St6nod Georqe-Cit6lin:

Arami lulian-Nicugor
Bogdan TaniaJuliana
Buruiani Daniela-Laura
Buruiani Natalila
Butunoi Adrian-Liviu - absent
Butunoiu Dorin
Bulurci Octav
Ciluean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Cornel
Hapeci Daniela-simona
lstudor Gigel

Minii
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Munteanu Gabriela
Neicu Dan-Cristian
Pintilie Garmen
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor
Sandu Mitici
Sandu Viorica
StAngi George-Citilin
$erban lulian-Marian
$tefan lon
Tuicu Emil
Ungrr""n, Citilin - absent
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel
Se ia o pauzi pentru numdrarea voturilor.
Se reiau lucririle.

Domnul Presedinte, ca urmare

a votdrii, roagd Pregedintele comisiei de

numdrare a voturilor sd dea citire proceselor-verbale'
Doamna Sandu Viorica di citire:
proces-veroat privind consemnarea rezultatului votului secret privind
<Desemnarea reprezentantului Consiliului Judelului Galali in Co_nsiliul Consultativ al
ngentLei Judelene pentru ocuparea Fo(ei de Muncd Gala!i>. l.cvorumu! n?^cesqr lz
+-t din numdrul total al consilierilor judefeni prezenli, inclusiv Pregedintele Consiliului
Judelului Galati = 17; 2.Numdrul Consiiierilor iud;.ete,ni in fltnctie'. 34 9i .Pregedintele
-- ZS; S.Numdrul consilieilor iudeleni prezenti la gedinld 9i
Coniitirtui ,ludbyutui
Pregedintele Consiliului Judelului Galati = 33''

- >

G4a-1i

Numele gi prenumele
candidatului
CNISTOIOVERNU MANON EMILIA

Voturi
,,impotrivd"
2

Voturi
,,pentru"
31

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neinkebuinlate
2

concluzie: Doamna cRtsToLovEANlt MANON EMILIA a fost desemnati
ca reprezentant al consiliutui Judelului G1lali in consiliul consultativ al
Aqeniiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncd Galali'
"- 'S"rn""ia, iomisia de numirare a voturilor: Sandu Viorica, lstudor Gigel'
- citdlin, Hapeci Daniela - simona 9i Gasparotti Florinel Petru'
Stangi
-Proces-verbal
- George
privind consemnarea rezultatului votului secret privind
>

<Aprobarea componenlei nominale a comisiei.de concurs 9i a comisiei de."9|,]i",1?j.:
,'":""tli,i"tlir"r flntru ion"rr.ulde proiecte demanagement pentru,Ce-ntll9Yg:':]
'. lz + 1 din numdrul total al consilierilor
,,Dunerea de Jos" Galali>.
Judelului Galali = 17;2.Numitrul
intele Co
judeleni prezenli, incl
realitatea gedintei.
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Q^oll.silierilor iudeteni in functiei 34 gi Pre$edintete consitiului Judelutui Gatati = 3s.
3.Nymdrul consilieilor jude,teni prezenli ta gedinld gi pregedintete consitiului
Judelului Galati = 33'

.

_(1).stabilirea componenfei nominale a comisiei de concurs pentru concursul de
proiecte de management pentru Centrul Cultural ,,Dunirea de Jos,,'Galati:

Numele 9i prenumele
candidatilor
Negoifd Cdtilin
Buruiand Mariana
Angheluld Laura Delia

Voturi
,,pentru"
29
32
31

Voturi
,,impotrivd"
3
1

Voturi

1

Buletine de vot
neintrebuintate
2
2

1

2

,,nule"
1

(2) Stabilirea componentei nominale a comisiei de solulionare a contestatiilor
pentru concursul de proiecte be management pentru Centrul Cultural
,,Dundrei de
Jos" Galali:
Numele gi prenumele
candidatilor
Mitrof Marius
Olteanu Mihaela
Gociu Simina

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrivd"

Voturi

31

1

1

32
32

1

Buletine de vot
neintrebuintate
2
2

1

2

,,nule"

Concluzie: Comisia de- concurs pentru concursul de proiecte de
management pentru centr-ul cultural ,,Dundrea de Jos', Gatati s-a'ionsliiun in
urmatoarea componente: Negoild cdtdlin, Buruiand Mariana Anghelutd Laura
{i
comisia, de solutionare a contestaliitor pentru concursur de proiecte de
management pentru bentrut
Centrut Culturi
Cqt!,!ra! ,,Dundrea de Jos,'" Galati s_a ;onstituit in
?_S_e!:!t
urmetoarea
itoarea
co-mp^one.n,td:
comDonentd : Mitrof Marius,
Marit
Olteanu Mihaeta Si Ai"iu-Siii'ri.
uemneaza, comisia de numirare a voturilor:
voturilor. Sandu
Sandrr \/inrina
,rt^. Gigel,
Viorica, tcfi
lstudor
Cgfg--------------,,!i1,

Hg---------------p-99i

Daniela - Simona 9i Gasparotti Ftorinet petru.

S-a luat act de adresa nr. 170130.08.2013 a expertului tehnic Cios T.
$tefan,
privind expertiza tehnicd pentru drumuri:,,Reabilitare drumuri judelene
in judelul
Galali".

s-a luat act de Nota nr.6977 din 11.09.2013 a Direc{iei Arhitect gef din cadrul
consiliului Judelului Galali privind organizarea rezolvirii problemelouioi..t"
in
gedinla ordinari a Consiliului Judelului Galali din 30 august
2013.
s-a luat act de Raportur
at spitarutu'i crinic Judelean de urgenla

^.

.de.activitate
Andrei" Galali pentru
luna august 2013.
luat act de Raportur de activitat6 ar spitarurui crinic de Bori rnfectioase
!-a
,,sf.
Cuv. Parascheva" Galali la data de 31 august 2bi 3.
s-a luat acl de Raportur de activitatJar Spitarurui de pneumoftiziorogie
Garali pe
luna august 2013.
,,Sf. Apostol

^
,
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s-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judetene ,,V.A. Urechia" Galali
pe luna august 2013.
pentru
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Arte VizualS Galali
luna august 2013.
pe
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural ,,Dunarea de Jos"
luna august 2013.
S-5 tuat act de Raportul de activitate al Direcliei Generale de Asistenld Sociald
Copilului Galali pentru luna august 2013..
9i Proteclia
'
S-a luat act de Raportul de activitate al Directiei Judefene de Evidenld a
Persoanelor Galali pentru luna august 2013.
s_a luat aci de Raportul de activitate al Serviciului Public Judelean de
Administrare a Domeniului Public ai Privat Galali pe luna august 2013'

S.aluatactde.Raportulasupracalitaflifactorilordemediu-apd,aer,solgi

pentru
radioactivitatea mediului. in judelul Galali, pentru luna iulie 2013, al Agenliei
transmis prin adresa nr. 16873 din 02 09 2013'
Proteclia Mediului Galali,
'Situalia
statisticd privind numdrul gomerilor inregistrali in
Sla luat act de
evidenla Agenliei Judelene pentru ocuparea Fortpi de Muncd Galali la data de 31
august 2013.
s-a luat act de lnformarea lnspectoratului de Polilie al Judelului Galali pe luna
august 2013.
Domnul Presedinte transmite cd fiecare din colegii consilieri are, pe masa, o
lntormare in privin,ta expertizei fdcuti pe un numdr de unsprezece drumuri, care au
constituit contracte pe care le-a gSsit 9i unde au fost anumite probleme la receplie,
p"
a considerai ci trebuie verificate de cdtre expe(i independenli. Roagd sd fie
"rr"
liiit" atenlie, dAnsul a promis ci va fi corectitudine in Consiliul Judelean, deia pe
penal;.se vor
site-ul Consiliului Judelean sunt doisprezece dosare care le-a trimis.in
ln
continuare,
materiale'
de
aceste
confirma, nU se vor confirma, roagi sd Se ia act 9i
intreabd dacd sunt observatii cu privire la informdrile 9i rapoartele care au fost
prezentate. Dd cuvAntul domnului consilier judelean $tefan lon'
un
Domnul Stefan lon spune: ,,Am solicita!!a-9eq{9 -oldl113 d-e luna.trecuti'
Rapofie treii6cietati la DRUMURI 9i PODURI, CONSPROIECT 9i Administrarea
Domeniului public ai Piivat al Judelului Galali, cu privire la managementul acestora 9i
situalia de fapt. constat cd la treizeci de zile de la aceasti solicitare n-a fost rispuns
nimahui 9i cred cd este un afront adus tuturor consilierilor care nu au acces la
lnformalii'puOlice de altfel gi care nu pot sd rdspundi de mandatul fiecdruia dintre
acegtia."
i le
Domnul Hamza Cornel il invitd, prietenegte, si treaci mAine pe la dAnsul si
dea pe toate trei.
Domnul Presedinte comunica: ,,Deci, existd o structure de evaluare a celor hai
ne
sd spunem bolnavi
Pentru cd 9i DRUMURI 9i PODURI 9i CONSPROIECT-uI
ridicd mari probleme. Vreau sd spun cd in materie de drumuri 9i poduri, avem un
administrator judiciar, deci problema a iegit cumva de sub controlul nostru direct,
realitdlii. Dace tineti minte,
ceea ce intr-un fel este bine,-cd se
dau un an de zile. Dar, marea mea
cAnd s-a suplimentat
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problemd, imensa mea problemi gi lucrul de care o si md ocup direct, este ca
eventuala falimentare a lor sd nu insemne trecerea unor proprietili a comunitdlii
gdlilene, pe nimic, in m6na unor privati. in rest, CONSPROIECT-ui, din punct de
vedere al reanimdrii, este intre viald gi moarte. o comisie de experti, c6 am cerut o
evaluare permanenti, sustine cd ar mai avea ganse de redresare. in tot cazul, ceea
ce promit solemn, este cd niciun fel de influente politice din partea nimdnui, cu
oricatd insistenli ar fi fost fdcuti 9i in orice mod s-ar realiza, nu o si mi determine
sd menlin un mort in chip de viu." in continuare, afirmi c6 le poate spune in legdturi
cu aceste doud structuri, mai ales c6 a luat o atitudine atunci c6nd s-a suplimentat
capitalul la DRUMURI 9i PODURI 9i punctul dansului de vedere de atunci se
menline, cu coreclia pe care a spus-o: ci o sd aibd grijd ca sd nu devind pradd
aceaste structu16.
Acestea fiind spuse, mullumegte pentru participare inchide gedinla.
9i
Prezentul proces-verbal, fdr6 gtersituri sau addugiri, confine 19 (noudsprezece)
pagini 9i a fost prezentat in gedinfa ordinara a consiliului Juoelului Galali din data
de
29 octombrie 2013.
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