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al Sedintei ordinare a Consiliului Judetului Galati
din 4 iunie 2014
Sedinta ordinar5 a Consiliului Judetutui Galati a Iost convocatd prin Dispozitia
Pregedintelui Consiliului Judetului Galati nr. 370 din 30 mai 2014, ce a fost publicate
in ziarul ,,Viata libera" din 31 mai - 1 iunie 2014 9i prin Dispozitia pre$edintelui
Consiliului Judetului Galati nr. 371 din 30 mai 2014, ce a fost publicate in ziarul
,,Viala libere" din 3 iunie gi afigate la sediu, avand urmetorul proiect al ordinii de zi;
1. Constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a
mandatuluide consilier judetea n al domnului Mendild Gheorghe;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. Asocierea Judetului Galali, prin Consiliul Judetului Galati, cu unitetile
administrativ-teritoriale municipiul Tecuci gi comuna Barcea din judelul Galiti,
prin Consiliile Locale Tecuci 9i Barcea, in vederea accepterii acestora din
urmd, in calitate de membri ai Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara
ECOSERV Galati;

lniiiator: CornelHamza

3. Asocierea Judetului Galali, prin Consiliul Judelului Galati, cu

4.

unitatea
adminislrativ-teritorialS comuna Rddegti din judetul Galati, prin Consiliul Local
Rddegti, in vederea accepterii acesteia din urmd, in calitate de membru al
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitare,,Serviciul Regional Apa,' Galati;
lnitiator: CornelHamza
Eliberarea din functie a doamnei Tania luliana Bogdan, Vicepregedinte al
Consiliului Judelului calati;
lnitiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Cornel Hamza
Buruiani Daniela Laura
Butunoiu Dorin
ButurcA Octav
Gogoncea Lilion Dan
lstudor Gigel
Podaru Tinca
Sandu Viorica
9erban lulian Marian
Zaharia Eugen
Dima Gheorghe
BuruianA Natalita
Gasparotti Florihel Petru
Neicu Dan Cristian
Hapeci Daniela Simona
Menaile Gheorghe
Ungureanu CdGlin
Vicleanu Marian
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5. Alegerea unui vicepresedinte

6.

n.2

al Consiliului Judelului Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Rapoarte, informeri, intreberi, interpeleri, diverse.

Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: Lucean l\,lihalcea - director
executiv, Directia economie 9i finanle; Manuela Panaitescu - director executiv
adjunct, Directia de dezvoltare regionala; Constantin Cristea - director executiv,
Directia patrimoniu; Cristina Lupa$cu - auditor, Biroul audit public intem; Merioara
Dumitrescu - arhitect gef, Direclia Arhitect $ef; N,litice Budescu - consilier superior,
Compartimentul de sdndtate qi inveFmant special; Daniela Tecute - consilier
superior, Compartimentul cancelarie.
A participat ca invitat: Matei Remus - propus penfu a fi validat in calitate de
consilier judelean al Consiliului Judelului Galali.
De asemenea, au mai_ participat reprezentanli de la urmdtoarele institulii de
presa: ziarul ,,VIATA LIPERA"; ziarul ,,REALITATEA"; ziarul ,,LIBERTATEA"; MDIO
PRO FM; RADIO ROMANIA ACTUALITATI; ry Galali; ANTENA 1 .
Domnul Presedinte anun[d ci la gedinF participe 9i domnul deputat PP-DD
Mario Caloianu.
in continuare, d5 cuvdntul domnului Secretar Pugcas Paul pentru a face apelul
nominalin vederea stabilirii prezentei la Sedinti.
Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaze ce dintr-un numer de 34 consilieri judeleni in
functie + Pregedintele Consiliului Judetului Galati sunt prezenli 30 consilieri judeJeni
in functie + Presedintele Consiliului Judetului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite condiliile regulamentare pentru desfagurarea acesteia.

Au lipsit urmetorii consilieri iudeleni: lstudor Gigel, Mineila Gheorghe,

Munteanu Gabriela gi Neicu Dan - Cristian.
A piresit sala inainte de votarea punctului patru de pe ordinea de zi 9i a
revenit in sald inainte de votarea punctului cinci de pe ordinea de zi, domnul
consilier ,udelean Potec Nicolae Petrigor.
Oomnul Presedinte informeaza cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare 9i Funclionare al Consiliului Judetului Galati, a fost prezentat la mapd
procesul-verbal al qedintei extraordinare a Consiliului Judetului Galati din 30 mai
2014.
in continuare, intreaba dacd sunt observatii in legitura cu procesul-verbal
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.
urmdtoarele proiecte
zt:

d{

completarea acesteia cu
hotdrari, care s6 fie dezbdtute dupa punctul 1 din ordinea de

lui de consilier judetean al domnului Matei Remus 9i apoi
Validarea ma
ntului;
depunerea Jura
Modificarea H rarii Consiliului Judetului Galati nr. 49 din 6 august 2012
privind organiza
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelului Galali;
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Modificarea Hotararii Consiliului Judetului Galali nr. 1 din 24 iunie 20i2 privind
alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor ale$i in Consiliul
Judetului Galati la alegedle locale din 10 iunie 2012;
> Rectificarea bugetului local al Judetului Galati, pe anul 2014.
^
ln continuare, lace ptecizarea ce proiectele de hoterari au avizele comisiilor de
specialitate.

Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proieclul de
hotdrare privind (Validarea mandatului de consilier judelean al domnului Matei
Remus)), urmat de depunerea JurSmantului...
Doamna Boodan Tania-luliana, adresandu-se domnului Pregedinle, solicite sA i
se permite sd faca o precizare gi sd aduce Consiliului Judetului o informatie. ,Exi$e
o Sentinta a Tribunalului Galati: 1488 din 2013, care se refere la un proces intre
Consiliul Local Tecuci gi domnul Matei Remus. Domnul l\ilatei Remus a dat in
judecate Consiliul Local Tecuci pentru faptul cd nu i-a validat mandatul de consilier
local, pe motiv ce nu avea calitatea de membru de partid al Partidului poporului- Dan
Diaconescu. Lucru acesta s-a intiamplat in urma urmdtoarelor fapte: in 1g iunie,
conducerea Partidului Poporului comunice Consiliului Local Tecuci..."
Domnul Presedinte intreabe in ce an.
Doamna Boqdan Tania-luliana rispunde ce in 2012, dupd alegeri.
Domnul Presedinte concluzioneaza ci acum doi ani.
Doamna Boqdan Tania-luliana ptecizeaze.. ,,Deci, dupd alegerile din .lO iunie,
pentru cA noi facem referire la mandat cdpetat prin alegerile din 10 iunie.,, in
continuare, spune despre ce este vorba; ,,Oeci in 2012, 19 iunie, dupe alegeri, din
Partidul Poporului, domnul Matei Remus este exclus. In 3.08 se face mmunicare
Consiliului Local Tecuci, care ia act de acest lucru Si nu valideaze mandatul de
consilier local al domnului Matei Remus. Domnia-sa de in judecate Consiliul Local gi
pierde procesul definitiv irevoc€bil prin Sentinta nr. 1488 din 2013. in acelagi tim[,
domnia-sa se judeca gi cu Partidul, avand un dosar cu fi. S32gl2O12la Tribunal. in
momentul acesta, Comisia de validare din Consiliul Judetului nu are la dispozitie,
pentru ce actuala conducere a Partidului Poporului nu a pus la dispozitie ConsiliL;lui
Judetului un document din care se rezulte clar continuitatea domnului iiemus Matei
ca membru de partid, pentru ce daci aceastd continuitate nu este asigurate, atunci
domnia-sa i9i pierde drepturile de ales local, atat cum a fecut dov;de deja prin
Sentinla nr. 1488 Tribunalul Galafi in relatia cu, Consiliul Local Tecuci, cat cu,
$i
Consiliul Judetului Galati. Prin urmare, pen6 nu lemurim aceasti chestiune, sd
vedem dac6 domnia-sa are calitate continue de membru de partid gi nu are
intrerupere gi nu face dovada acestui fapt, eu, personal, consider ci este ilegal sd
discutem astdzi despre validarea domniei-sale, ca
consilier iuOelean.,,

gi

Adresandu-se domnului Pregedinte, spune c6 ii pune la dispozilie Se;tinfa
Tribunalului, o copie dupd ea, ca sd o aibd gi eventual s6 gtie la ce ... sd o studieze.

da cuv6ntul doamnei consitier judefean Sandu Viorica.
adresendu-se domnului pregedinte, spune ce face
parte, din Comisia de vati/arl
Si i/gilE1i-gqlaqedinla Comisiei de vatijare au fost ta
mape toate actete necey'arela,,
adrese prin care domnut

PtrIgLEF$edid,
Doaona.Sandu

Viol+,
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Remus Matei este membru al Partidului Poporului - Dan Diaconescu gi dovada
faptului cd este urmetorul pe liste. Ca urmare, Comisia de validare 9i-a dat votul
pentru validarea acestuia.

Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresandu-se doamnei consilier, o inlreabe
dace se inFleagd faptul ce dumneaei contesta o hotarare judecatoreasca.
Doamna Sandu Viorica repetd cd n-are legeturS una cu alta. comisia de
validare a avut...
Domnul Presedinte roagd ca nimeni se nu ia cuvantul, pane nu-l cere.
Doamna Boodan Tania-luliana doregte se facd doar o precizare, dansa n-a
facut apel la faptul cA acum...
Domnul Presedinte spune ca nu la dansa se refer6...
Doamna Boodan Tania-luliana ptecizeaze.,Nu am fecut referire la faptul ce
acum domnul nu este membru de partid, probabil ce este. Trebuie sd ne aduc6
dovada ce in perioada 19 iunie 2012 pane in prezent a fost continuu membru de
partid la Partidul Poporului, pentru ca daci a avut o intrerupere, este ca 9i cum am
lua un oarecare membru de partid gi l-am face consilier judetean. Pentru cd odatA ce
a intrerupt qi a pierdut procesul cu Partidul, chiar dacd s-a reinscris, $i-a pierdut
dreptul invocat de listele de candidaturd, despre asta vorbim. lntram intr-o chestie
legislativi extrem de delicate 9i asta atrage consecinle asupra Consiliului in sine,
asupra a tot ceea ce se voleaze azi Si dup; aceea, pentru ce fobsim votul unei
persoane care poate, eu nu spun ca nu are dreptul, eu vreau sd verilicdm dacd are
dreptul sa fie validat. Se face dovada continuitdlii domniei-sale ca membru de Partid
in Partidul Poporului. Atata tot cerem."
Domnul Presedinte multumegte Si de cuvantul domnului consilier jude,tean
Vicleanu Marian.
Domnul Vicleanu Marian afirma: ,,Domnule Pregedinte, aq vrea se fac o
completare, fiind vorba de un membru al Partidului nostru care a fost pene mai ieri, 9i
sd aduc la cunoqtinle, vizavi de faptul ce domnul Remus, vizavi de mdsurile care sau luat impotriva lui, de a fi exclus, au fost fdcute pe nigte acte care s-au dovedit a fi
false. A fecut contestatie la Comisia de etice a Partidului Poporului - Dan Diaconescu
la care a cagtigat. Asta nu se cunoaqte, ce-i drept documentele le-a prezentat, dar
numai o fractiune vizavi de toate documentele pe care noi le-am prezentat 9i la
Comisie."
Domnul Tuicu Emil solicitd sa i se permite se ia cuvantul.
Domnul Presedinte dd cuv6ntul domnului consilier judelean Tuicu Emil.
Domnul Tuicu Emil transmite: ,,N-am sa cred 9i gtiu sigur ce nu este aSa, cd o
hotdrare a Comisiei de etici 9i litigii sau cum se numeqte la Partidul Poporului poate
sd exceade o hotarere judecitoreascd - domnul Vicleanu ar trebui sd gtie poate mai
bine ca mine. Deci, o hotdrare judecetoreasce rdmasd definitivd nu poate, in niciun
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l\ila raliez acestui punct de vedere, cd de aceea este Comisia de validare a
Consiliului."
Domnul Tuicu Emil doregte si ise permite, din nou, se intervin5. ,,Sunt membru
al Comisiei de validare gi a9 vrea se spun inca un lucru. Ca membru al Comisiei de
validare, noi am discutat pe actele care ne-au fost prezentate; faptul ce, cu bun6
Stiinli sau felt gtiinld, nu ne-au fost prezentate anumite acte care puteau aduce o
clarificare a situ€tiei domnului Remus, nu me face ca in conlinuare sa_mi mentin
avizul favorabil dat. Deci, eu imi retrag avizul."
Doamna Sandu Viorica dore$te se ia cuvantul.
Domnul Presedinte dE cuvantul doamnei consilier judetean Sandu Viorica.
Doamna Sandu Viorica, adresandu-se domnului pregedinte, comunice faptul ce

domnul Tuicu a fost prezent la Comisia de validare, a semnal, pentru ca gi
domnia-sa a constatat cA existe la mape toate documentele necesare amrddrii

validdrii. iar dace domn^ia-sa igi retrage aprobarea, oricum reman trei consilieri, adice
majoritatea Comisiei. ln continuare, ii spune ce nu sunt probleme din punct de
vedere al Comisiei de validare.
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judetean Butunoi Adrian_
Liviu.
Qqmnul Futunoi Adian-Liviu spune: ,Eu ag vrea se intreb toti membrii Comisiei
de validare, daci sunt de acord se treaca peste aceastd hotdr6ie judecatoreasce;
pane Ia urme, domnilor cred ce suntem ceteteni romani
$i...,,
Doamna Sandu Viorica doregte sd gtie in ce c€lita6 ii intreabe dansul.
Butunoi Adrian-Liviu ii rdspunde c6 in calitate de mnsilier judetean,
,9omnul
^
pen6 la urme, nu crede cd sunt in alte parte, nu? ce se discute pe lege.
,,pan6 la
urm5, problema e in felul urm6lor: deci noi respect5m legile acestei
fdrisau e dupd
bunul plac al fiecdruia?"
Domnul Presedinte concluzioneaze ci in calitate de consilier are un drept de
vot pe care il va exercita.
Domnul lon Stefan intervine: ,,Haideti sd vd dau eu o spe,te in care Comisia de
validare valideazd un mandat, e vorba despre mine gi despre domnul Chebac
$i, in
aceeagi gedint5, aceeagi consilieri judeteni voteazd impolrivd. Deci, eu cred cd ieea
ce stabilegte Comisia de validare este aga cum este, dup6 decizie politica,
Si nu dupe
lege."
Somnul Presedinte concluzioneazd cd fiecare va stabili ceea ce ffede gi igi va
incredinta votul.
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voteze in necuno$tintd de cauze. in continuare, doreqte sa lie retras de pe ordinea
de zi pentru ce nu este normal ca acest punct sa fie pe ordinea de zi, atata timp cat
sunt suspiciuni.
Domnul Presedinte multumeite pentru punctele de vedere exprimate. Supune
la vot completarea ordiniide zi cu proiectulde hotarare.
Se aprobe cu 18 voturi ,,pentru", 13 voarri ,,impotrivd" (Bogdan Tania
luliana, Ursu Nicugor, Gaiu Magdalena, Saargd George Cetelin, CristoYici

-

-

Woret, Tuicu Emit, Grosu Constantin, $tefan lon, Potec Nicolae - Pelrigor,
Zamfir Aurel, lon Dumitru, Butunoi Adrian - Liviu gi Cefuean Anghel - Costel)
si nicio ,,ablinerc"Domnui Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrare privind (lvlodificarea Hoterarii Consiliului Judelului Galali nr' 49 din 6 august
2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetului Galali).

Se aprobe cu 18 votuti ,,pentru", 13 voturi ,,impotrivd" (Bogdan Tania luliana, alrsu Nicugor, Gaiu Magdalena, S/'j6nge George - Cdttdlin, Cristovici
wotel, Tuicu Emil, Grosu Constanlin, $tefan lon, Potec Nicolae - Petrigor,
Zamfir Aurel, lon Dumitru, Butunoi Adrian - Liviu 9i Cefuean Anghel - Costel)
si
,,abtinere".
- nicio
Domnui Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hoterere privind (lvlodificarea Hotdrarii Consiliului Judetului Galali nr. 1 din 24 iunie
20'12 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor alegi in
Consiliul Judefului Galati la alegerile locale din 10 iunie 2012D.
Se aprobe in unanimitate, cu 31 vofrrri ,,pentru".
Domnul Presedinte supune ta vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotarare privind (Rectiricarea bugetului localal Judelului Galati, pe anul 20'l4D'
Se aprobi cu 18 voturi ,,pentru", 13 votui ,,imPotrivd" (Bogdan Tania'
luliana, irsu Nicugor, Gaiu Magdatena, stengd George - Cdtdlin, Crislovici
Worel. Tuicu Emit, Gtosu Constantin, $tefan lon, Potec Nicolae ' Petrigor'
zamfir Aurel, lon Dumitru, Butunoi Adrian - Liviu 9i Cdluean Anghel - Costel)
$i nicio ,,ablinere".
Domnui Presedinte aduce la cunostintd faptul ci privitor la ordinea de zi,
domnul consilier Mdneile Gheorghe a formulat un amendament 9i il roagS sd il
prezinte. Ulterior, con$atand cd domnul consilier nu se afld in sala' comunice faptul
ce oricum nu accepta acest amendament, ce l-a citit
intreabd dac6 sunt alte observalii cu privire la ordinea de zi aga
in contin
ta mape gi publicata in Presd.
cum a fost tran
Suoune la vo\ ordinea de zi in intregime, fAre amendament:
ionstatareA incetdrii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier iudetean al domnului MenailS Gheorghe;

f.

\

lniliator: Nicolae Dobrorici-Bacalbata

2. Validarea man\atului de cons-itriqrlulte,(en al domnului Matei Remus;

r:

Comisia de validare
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4. Modificarea Hotdrarii Consiliului Judetului

Galati nr. 49 din 6 august 2012
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelului Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

Modificarea Hotdrarii Consiliului Judetului Gatati nr. I din 24 iunie 20.12 privind
a mandatelor consilierilor alegi in Consiliul
Judetului Galati la alegerile locale din 10 iunie 2012;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Rectificarea bugetului local al Judetului calati, pe anul 2014;
lnitiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Comel Hamza
7. Asocierea Judetului Galati, prin Consiliul Judetului Galati, cu unitelile
administrativ-teritoriale municipiul Tecuci gi comuna Barcea din judetul Galatj,
prin Consiliile Locale Tecuci gi Barcea, in vederea acceptdrii acestora din
urme, in calitate de membri ai Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitare
ECOSERV Galati;
lniliator: CornelHamza
prin
8. Asocierea Judelului Galati,
Consiliul Judetului calati, cu unitatea
administrativ-teritoriald comuna Rddegti din judetul Galati, pnn Consiliul Local
Redegti, in vederea accepterii acesteia din urma, in calitate de membru al
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitare ,,Serviciul Regional Apa' Galati:
lnitiator: Comel Hamza
9. Eliberarea din functie a doamnei Tania luliana Bogdan, Vicepregedinte al
Consiliului Judetului Galati;
lnitiatori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Comel Hamza
Buruiani Daniela Laura
Butunoiu Dorin
Bulurce Octav
Gogoncea Lilion Dan

alegerea Comisiei de validare

lstudor cigel
Podaru Tinca
Sandu Viorica
$erban lulian Marian
Zaharia Eugen
Dima Gheorghe
Buruiane Natali!a
Gasparotti Florinel Petru
Neicu Dan Cristian
Hapeci Daniela Simona
MAnAila Gheorghe
Ungureanu Cdtilin
Vicleanu Marian

'l0.Alegerea unui vi

udelului Galali;
Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
tatea Sedinlei.

a\

I

SECRETARUL JUDETULUI,

$edinla din 4 iunie 20'14
Pag. nr. 8

Rapoarte, informeri, intreberi, interpeleri, diverse.
Se aprobd cu 18 voturi ,,pentru", 13 voturi ,,impotrive" (Bogdan Tania

1 1 .

-

luliana, lJrsu Nicugor, Gaiu Magdalena, Sfeng, George - Cd$lin, Ctisaovici
Viorel, Tuicu Emil, Gtosu Constantin, $tefan lon, Potec Nicolae - Petrigor,
Zamfir Aurel, lon Dumitru, Butunoi Adian - Liviu gi Cdluean Anghel - Costel)
gi nicio ,,abtinere".
Se tBce la utlc&tl 1 dln ordlnea ds zi:
lncf,f,di
e dr$,lne*,,b & 6{Plr,,r?2 dut?bi normalq a
Consbtarea
mrndatului & @nslllet i doiean al ddnurai Nineild Gheorghe
lnifator: Nlcolae Dobrcvici-Bacalb4a
Domnul Presedinte intreabe dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare. Supune la vot proiectul de hotdrare..
Domnul lon Stefan transmite sd se a9tepte pulin inainte de a supune la vot
proiectul de hoterare, poate au observatii.
Oomnul Celuean Anohel Costel doregte se ia cuvantul.
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judetean Celuean Anghel
Costel.
Domnul Celuean Anohel Costel spune ce a ridicat mana, dorind sA intervine 9i,
dupe aceea, sa se treaca la procedura de vot. N-a inleles exact despre ce este vorba
in amendamentul colegului Maneild gi era bine sd il aibd gi den9ii la mapa, chiar
dacd domnul Pregedinte nu este de acord.
Domnul Presedinte concluzioneaze cA domnul Mdneile Gheorghe nu s-a
prezentat, e...
Domnul Cdluean Anohel Costel spune: ,,Am gi eu o intrebare, degi am adresat-o
gi la Comisie aparatului de specialitate, dace domnul lvlSneile s-a adresat instantei 9i
va cagtiga, gi avem cazuri din astea, ce facem? Noi vot6m?"
Domnul Presedinte ptecizeaze. ,,Depune in instanla, deocamdatd n-a depus.
Dumneavoastre votati cum vreli."
Domnul Caluean Anohel Costel solicitd domnului Pregedinte sd le fie aretat
amendamentul.
Domnul lon $tefan spune ca tebuie citit amendamentul
citeasce. Dacd nu e
intreabi pe domnul
Secretar cum e Supe lege.
I mmunicd faptul c5 iniliatorul trebuie sd-l sustind.
d9 anuntS, din nou, faptul ci iniliatorul trebuie s6l sustind Qi ca
daca nu-l susline
solicite domnului PrePdinte sa i se permite se ia cuvantul.
de cuvantul domnului consilier judelean
multumeste gi spune ce este consilier de mulli ani 9i nu i s-a
icu
rnga in sala de gedinF de consiliu a Consiliului Judetean sa
intemplat niciodate
rt gi amendamentul n-a fost adus la cunoqtinla
audd ce existe un
bdnuies€-ca nu este un lucru nou in amendament,
consilierilor.,,Epte pri
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secret ceva. Ar trebui sa fie pe masa noastre aga cum avem gi amendamente din
data de 20.05 de la gedinta care am avut-o..."
Domnul Presedinte concluzioneaz5 ca dacd doresc se auda amendamentul, se
va citi, nu-i nicio probleme. Sigur cd da. in continuare. spune ce nu este o procedurd
uzuale.
Domnul Zaharia Euqen, adresandu-se domnului pregedinte, transmite ce are o
rugaminte.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judelean.
Domnul Zaharia Euqen comunicS: ,,Stimati colegi ag vrea sa... inclusiv apelez la
domnul Tuicu. Haideti se fim oameni integri 9i sd nu ne ascundem, aga, in dosul
degetelor. Domnul MenailS are aici o etichete: este consilier judelean, avea obligalia
sd fie prezent la gedinta de astezi. Toate amendamentele pe care le fac mnsiiierii,
dumneavoastre, domnul Tuicu, cu vechime, $tili cd sunt prezentate de cel care a
fecut amendamentul. Ca astezi sE incepem se creem noi idei, jocuri g.a.m.d. cred ca
nu e cazul, ne gtim de ateta timp qi ne cunoagtem gi uneori parc5 stem cu capul in
jos aga, cd ni-i jene unul de celelalt. Domnul lvlanaila este consilier judetean, poftim,
are locul inca, trebuia sa fie, se igi prezinte amendamentul. V6 multumes;.,,
Domnul Tuicu Emil doregte sd ise permite sd facd o precizaie. ,Deci, in primul
rand, nu cred ca domnul Zaharia are vreo indoiala cu privire la integritatea mea, aga
cum a spus-c6: (haideli sd fim integri gi mA refer in special la domnul
luicu>, daie
are ceva, ve rog sd-mi spuneti domnul consilier, unu; al doilea lucru, intotdeauna eu
nu am spus ce domnul Mdndila nu trebuie sd-gi sustine amendamentul, eu am spus
ce intotdeauna am avut la mapd gi acum e prima oard c6nd nu avem un
amendament, indiferent cine l-a depus. Deci, ve rog frumos, sd nu-mi r5stalmdciti
cuvintele, eu gtiu exact ceea ce spun."
Domnul Secretar transmite faptul ce prin amendamentul depus, domnul
consilier MdndiE Gheorghe formuleazd un amendament la proiectele de hotdr6re ale
Consiliului Judelean privind ordinea de zi a gedintei ordinare din data de 4.06.20.14,
oru'12. ,,ln esenld, dumnealui solicite scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor
supuse spre aprobare in Sedinla convocate prin Dispozitia N. g7Ot2O14 pentru dala
de 4 iunie 2014, ora 12, pane b o date ce se indeplinesc in totul gi in parte
prevederile constitutionale gi legale. La ce se refer6? Este la faptul cd dumnealui
aprcciazd, in temeiul articolului 7 din Legea nr. S2|2OO3 privind transparenla
decizionald, cd aceste proiecte de hotarari ar fi trebuit puse in dezbatere puUI.:
nu s-a intamplat acest lucru. in esentd asta este. DacE doriti, parcurg tot materialul.,9i
fn .continuare, ptecizeaze faptul cA Legea nr. 52t2OO3 stabilegtJ obligativitatea
institutiilor gi autoritetlor publice sa puni in
4ezbatere proiecteti Oe hotdrere cu
caracter normativ, hoterarile la care dumneayt(face apreciLre aici sunt hoErari, acte
administrative, cu caracter individual gentny'cA se refer6 la o persoane. Deci,
aceasla
este diferenla.
Domnul Presedinte
z2d ci nu normativ 9i cd, oricum, d6nsul nu
accepte amendamentul;
in situatia juridice de a-l accepta sau nu. Ca
atare, anuntd ci nu a
ntul.
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Domnul Butunoi Adrian-Liviu intervine: ,,Oricum acuma cred ce a inleles 9i
colegul nostru de ce nu a venit domnul consilier se-9i suslind amendamentul."
Domnul Presedinte, la Punctul 1 din ordinea de zi, supune la vot proiectul de
hoterare privind (Constatarea incetdrii de drept, inainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judelean al domnului Mandile Gheorghe).
Se aprobe cu 17 voturi ,,pentru", 13 voturi ,,impotdve" (Bogdan Tania luliana, Utsu Nicugor, Gaiu Magdalena, S,jinge George - Cdtelin, Cristovici
Worel, Tuicu Emil, Grosu Constantin, gtefan lon, Potec Nicolae - Petrigor,
Zamfir Auret, ton Dumitru, Butunoi Adrian - Liviu 9i Gluean Anghel - Costel)
gi o ,,abtinere" (Hapeci Daniela).
Se trece h Punctul 2 din oldliree d. zi:
Validatea ntE,ndE,tulul de dE ictlrrdsF,/n d dotnnufut Msfei Remus
ln$aton Comisia de Yalldare
Domnul Presedinte intreabd daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentatia de fundamentare.
Doamna Boodan Tania-luliana doregte se mai facd o precizare
Domnul Presedinte de cuventul doamnei Bogdan Tania-luliana.
Doamna Boqdan Tania-luliana spune: ,Sd subliniez faptul ce trebuie se fim
constienti de ceea ce votem acum. Votdm o persoana despre care nu gtim daca
poate sd-gi pdstreze dreptul de a fi consilier judelean Ocuparea acestui loc in mod
ilegat atrage dupa sine nulitatea tuturor hotdrarilor pe care le va vota acest Consiliu
in continuare, pentru ce in mod evident vom ataca in instanta legalitatea acestui
proiect de hoterare. Deci este ceva foarte grav, nu ne putem Iace cd nu vedem, nu
ne putem debarasa pur gi simplu de situatie, doar pentru cd nu cunoa9tem realitatea
astezi. Nu era nicio nenorocire dace se cerea un act in plus Partidului Poporului care
se faca dovada continuite{i ca membru de partid. Votam linigtiti, gtiam cd omul are
dreptul se fie consilier judelean, chiar dacd nu votam aici, cu toate ce nu exista riscul,
cagtiga in contencios, dar faptul cd nu poate sd face aceastd dovadd, mai ales cd
existi precedentul pierderii unui proces in aceeaqi situalie cu, Consiliul Local Tecuci,
cand Tribunalul a dat dreptate Consiliului cd nu l-a validat in calitate de consilier

hoti.

n Tania-luliana continue: ,,Bun. E minunat. Nu ve contrazice
e vorba de aplicarea legalite$i, sunteti garantul legalitetii in

dar qi ca

legeti ca v6 asumali acum o responsabilitate foarte mare doar
>aliza, inlelegem, o alte majoritate. Dar dacd partenerul

aceastd institutie,

din dorinta de

a
dumneavoastre se

rme: ,,Majoritatea o avem oricum, doamne, poate n-ali

fdcut matematice, de
a
nrcl macar

profesia dumneavoastre este matematica "
luliana. adresandu-se domnului Pregedinte, spune ca
i{u o mai intreruPd.
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Domnul Presedinte ii respunde ce dacA i s-a adresat direct densului, si-i fie dat
voie sa ii rispundd.
Doamna Boqdan Tania-luliana spune ce poate sd-i rdspundd dupe ce termind
de vorbit. ,,Deci, daca nu vreti pur gi simplu se vedeti dace aveti in partenerul
dumneavoastre un om, un partener cinstit, dace nu cumva ve pune pe masa o
candidatura care nu este corecle gi pune Consiliul in dificultate este grav, este grav,
Si pe mine personal me ingrUoreazd aceaste atitudine. Ce mare lucru este dace
cerem sd fac6 aceaste dovade, nu e niciun fel de catastrofe s6 se amane cu o lune
gedinta. Dar daca ei nu pot face aceaste dovadA gi nu pot aduce sentinta Tribunalului
la procesul pe care l-a avut respectivul membru de partid cu partidul seu, atuncea ve
dati seama ce rezulta de aici."
Domnul Presedinte soune: ..Va multumesc oenttu contribu_tia valoroase la
legalitatea noastd." ln continuare, intreabe dacd mai sunt interventii 9i dd cuventul
domnului consilier judetean Butunoi Adrian-Liviu.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu: comunicd: ,,Ag vrea sd-l intreb pe domnul
Secretar dace a trecut in procesul-verbal, deci, hoErarea judecetoreasca care am
dat-o noi, dumneavoastrd sd specificati in proces-verbal punctul nostru de vedere,
da? aqa. $i, domnul Pregedinte, dumneavoastre a(i spus de hoti, sunt cei care
incalca legea hotii, nu?"
Domnul Presedinte transmite: ,,Dati-mi voie sd nu v6 rispund, cd nu sunt la
interogatoriul noii securititi numitd PDL."
ln continuare, supune la vot proiectul de hoterare.
Se aprobd cu 18 voturi ,,pentru", 1g voturi ,,impotrivd,' (Bogdan Tania _
tuliana, Ursu NicugoL Gaiu Magdalena, Stangi George Cd6lin, Cristovici
Yorel: TuictI Emil, Grosu Constantin, $tefan lon, potec Nicotae petrigor,
Zamfir Aurel, lon Dumitru, Butunoi Adian Liviu 9i Cdtuean Anghet Co;tet)
gi nicio ,,ablinere".
Se trrco la punctul 3 din ordinaa de zi:

-

-

-

-

Dqurcna Judtantului

_

Pallnql Presedinte invita pe domnul Matei Remus sd depund juramantul.

Acesta se depune cu mana stange pe Constitulie gi, dupe caz, pe Biblie. Consilierii
judeteni care refu-zi sd depune jurdmantul sunt considerati demisionafi de drept
Jurdm6ntul poate li depus gi fera formula
,..

religioasa.

'siliului

Judelului Gala[i, in

1) din Legea N.

21512001 a
ificarile Si completerile ulterioare,
lia Si legile tdrii Si sd fac, cu bundmea pentru binele locuitorilor

Judetului calati. Aga se-mi ajute Dumr6z{ut,,.,
Domnul Butunoi Adrian-Liviu,
ndu-se domnului Pregedinte, spune ce
dace totugi domnul N/atei
aici,
utea se b explice gi dansilor care e situatia,
sa nu ...
mnul P
inge cererea domnului consilier.
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S€ trcco la Punctul tl dhr odln adezi:
Mdlflcarea Hotdrirll Cot siliutui Judqlat Gal4i nr. 19 din 6 eugus, m12
lului Jud4u,ui Gdati
pdvlnd organizarEe @misiilor da sqeE,kdiatr .b @t

s

lntlaioc icolae Dobrovlcl-Bacalbaga
A piresit sala domnul consilier judelean Potec Nicolae Petrigor.
Domnul Presedinte intreabe dacd sunt observatii cu privire la proiectul de

hoterare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentate.
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru", 12 voturi ,,imPotrive" (Bogdan Tania

-

lutiana, lJrsu Nicugor, Gaiu Magdalena, S$ngd George - Cdtilin, Cristovici
Vioret, luicu Emil, Grosu Constantin, $tefan lon, Zamfir Aurel, lon Dumitru,
Butunoi Adrian - Liviu gi Cetuean Anghel - Costel) 9i nicio ,,ablinere"'
A revenit in salA domnul consilier judelean Potec Nicolae Petrigor.
S€ trece h punc-hJl 5 dln onfinea de zi:
ModifrcaGa HofErer* Co,tsihufui J,fu&/tai Ga,r{i nr. I dtn 21 iunie 2012 Pdvind
alqerca Comisi.i & y'lld.E a nE/ffibt 6f'Btlte[tlor areg,l ln Consiliul
Jud€tltlui Galaf b d€gat/E l@.b dln l0 iunb 2012
lnitintor: lcolae Dobrovici-Bacalb€a
sunt
observalii cu privire la proiectul de
intreabi
dacd
Domnul Presedinte
hoterare sau la documentalia de fundamentare.
in continuare, roaga sd se facd propuneri penlru desemnarea unei persoane in
cadrul Comisiei de validare.
Domnul lon Stefan doreste sd facd o propunere
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judelean.
Domnul lon Stefan, avand in vedere c5 aceaste functie a fost ocupatd de
Partidul Democrat Liberal, la momentul acela prin domnul consilier judetean Arame,
considere ce aceaste pozilie ar trebui sd fie de asemenea a Partidului Democrat
Liberal 9i propune pe domnul consilier judelean lon Dumitru.
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt alte propuneri Condatand cA nu sunt,
roage persoana propuse se precizeze dace accepta
DgE[lL!9!_Du!dtU accepta.
Domnul Presedinte supune la vot proiectul de hotdrare.
Se aprobe i,l unanimitate, cu 32 voauri ,,penlru".
S€ tr€ce la Punctul 6 dh o,rditrea de zi:
anul 2011
t,,rgrfarhrl l@l al Jt/d€frrul Galali,

I

P

lnitlabd: Nicoh Dobrovicl-Bacalbaga

Cornol Hamza
informeazi ce la acest proiect de hotdrare existd un
de doamna consilier judetean Gaiu Magdalena qi de domnul
amendament formu
consilier judetean lo $tefan gi roagd si prezinte amendamentul.
a prezentat urmdtorul:
(AMENDAMENT
a bugetului local al Judelului Galali'
ind
la proiectul de hoG
4
realitatea gedintei.
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(inregistrat la ConsiliulJudelului calali cu nr. SO71lO4.06.2O,t4)

Consideram cA suma trebuie suplimentate
Costache Negri, afectata grav de inundatii.

cu

SO

mii lei pentru comuna

Oata:4.06.2014 Semneaze: $tefan lon, Gaiu Magdalena).
Domnul lon Stefan spune ce amendamentul a fost pe scurt, dar expunerea
dansului va fi pulin mai lunge. Vrea se intrebe pe domnul pregedinte, de la inceput,
dace a citit procesul-verbal de constatare gi solicitarea domnului primar de Ia

Slobozia Conachi.
Domnul Presedinte transmite: ,,Nu numai ce am citit, dar am trimis un cadru
tehnic sd imi facd 9i fotografii, pentru cd acolo e o problema acutd; din p5cate,
asemenea probleme mai sunt in judetul nostru, sunt albii colmatate. Acolo existe
riscul, in cazul in care ploud foarte tare gi s-a fdcut un singur mal gi este malul exact
dinspre localitate unde sunt cateva case, se navebascd apa gi dace moare vreunul,
eu unul nu vreau se intru in pugcdrie."
Domnul lon Stefan spune ce a inteles gi intreabe cat a solicitat domnul primar
de la Slobozia.
Domnul Presedinte afirma: ,,Deci, domnul primar a solicitat treizeci sute de
milioane, eu am propus... dupe aceea a vrut un miliard, daca aS fi avut un miliard,
categoric i-ag fi dat. Pentru cd despre ce este vorba, este vorba despre decolmatare
cu o sculd, cu un utilaj obtinut gratis, cu un muncitor care lucreaze pe gratis, gi pe noi
ne coste numai combustibilul 9i lubrifianlii. Deci, dace ag fi avut un miliard, si rup de
undeva, categoric i-ag fi dat un miliard. Din pacate, nu am avut decet cinci sute de
milioane. Acolo e o urgenle Si un lucru absolut real gi mai avem gi pe partea... pe
afluentul care se varsd in Brateg aceeagi problemi. M-am adresit Guvernului, se
vedem ce respuns o se avem pentru ce, de fapt, dispari$a ANIF-ului ca institutie
operantS, nu in alte forme, din pdcate, gi faptul ce nu s-au fecut niciun fel de lucreri
pe aceste cursuri de apd, este un pericol major pentru judetul nostru.,,
Domnul lon Stefan transmite: ,,Da. Haideti sd v6 citesc Ai pentru opinia puuice,
se citesc o parte din procesul-verbal de constatare, comisia de care spuneti
dumneavoastre ce ati trimis-o la fata locului."
Domnul Presedinte ii raspunde cd nu-i aici, e trimis directorul de la poduri.

Domnul Cdluean Anqhel Costel intreaba
Domnul lon Stefan spune: ,,Nu con
nimic ai, mai mult de atat, solicitarea
domnului Primar este de trei
lei, nu de cincizeci de mii de lei cat am
mnul
inte
Do
crede ca dumnealor

cae

ce i-a spus. A mai venit cu una...
ului Pregedinte, ii spune cd daci dansul
ntru a da doi saci de pET-uri de pe
realitatea S€dintei.
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marginea raului respectiv, crede ca se ingeala. ,,Mai mult de atat, existd doue
contracte, in care autoritatea locala are contract pentru degeurile menajere cu o firme
Si pe degeurile reciclabile cu o alt6 firmd, nu are sens se le citim aici, ce nu asta este
imporlant. Deci, are un contract cu doue Iirme care ar trebui se-gi facd treaba qi nu
gi-o fac, Si noi dem cincizeci de mii de lei pentru a indepena de acolo doi saci de
PET-uri."
Domnul Presedinte spune cd vorbesc de lucruri complet diferite, e vorba de sol
aici.
Domnul lon Stefan ii transmite si se uite la procesul-verbal ce nu este nimic
altceva in procesul-verbal 9i il roage se-l citeasce. Deci, crede ce nu este normal
,,Mai mult de atat, se soliciE o sumA mult mai micd 9i cred cd este mai aproape de
adevar acea sume gi vreau sd amintesc c6 sunt 9i alte localiteli 9i in amendamentul
meu am vorbit de Costache Negri, unde au fost de asemenea probleme 9i sunt
probleme, iar dumneavoastre, dacd dati numai pe ochi frumosi ace$i bani, chiar nu
esle normal. Vreau se mai spun un lucru, foarte multe prim6rii, 9i aS da exemplu doar
gendreniul, au solicitat anumite sume pentru calamitat 9i nu le-au fost acordale. Deci
dacd judecdm, sd judec6m cu aceeagi mesure 9i in acelagi Iel pentru toatd lumea.
Pentru ce nu putem se dim pentru niste oameni care sunt platili din bugetul local al
comunei Slobozia Conachi se-9i fac5 treaba 9i pe dePun Si pe zone menajere 9i
nu-gi fac treaba. Deci, trebuie sd fim foarte atenti cu banii publici."
Domnul Presedinte afirme ce se discute de lucruri complet diferite, nu e vorba
f"ol. celi mr de sol o se scoatd' o se se vad6, se va verifica'
o"
lE
va verifica lSU.
intreabd pe domnul Presedinte dace sa
Domnul Butunoi Adrian-Liviu
inteleage ce nu s-a fecut o fundamentare.
Domnul Presedinte invita pe doamna consilier judetean Gaiu Magdalena sd-9i
prezinte amendamentul.
Domnul lon Stefan sustine cA e acelaqi amendament.
Ap.ecizeazd ce e acelagi amendament.
confirme acest lucru.
Dom
uliana solicitd se i se permitS sA facd o precizare.
ii r5spunde cd nu, se discute amendamentele, atat, strict
amendam
intreabe dacd poate sa facd observatii.
aB
transmite ce nu la amendament 9i cd cine are

uo6

a"J"

il

ii

amendamentele

i l-a sustinut.

an Tani
proiectul de hote

precizand cd se discute de amendamente, in primul rand,
atorilor nu accepte amendamentul.
afirma ce a inleles acest lucru.
rcd,SU.nt alte observalii cu privire la proiectul de
, din acest moment, ii dd cuvantul.

idc,

D

spune ce din pa

hotara

intreabd dace acum poate sd se refere 9i la
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Doamna Boqdan Tania-luliana spune: ,,Cu plicere. Sigur ag wea sA aplicati
acelagi regim Si colegilor din stanga dumneavoastra, atunci cand vorbesc neintrebati,
dar probabil cd numai cu urechia dreapta auziti. Domnule pregedinte, ag vrea se
tratem cu^ aceeaqi unitate de mesure toate unitatile administrativ-teritoriale ale
judelului. ln 26 madJe 20'14, cu adresa fi. 2974, Pimetia $endreni cere acelagi gen
de lucrdri, pentru a fi sprijinit pentru decolmatarea urgentd a unor p6r6iage cirase
varse in Siret gi din cauza cerora, acolo, la $endreni gtim toarte bine cA sunt mereu
inundatii. Aceast5 solicitare a Primarului a fost tratate cu indiferente
Si, foarte repede,
s-a rezolvat solicitarea Primarului din Slobozia Conachi, depuse pe 2 iunie 20j4.
Deci asta st i $i agteapte din 26 martie gi nu se intample nimic cu adresa primarului,
nu primegte niciun fel de respuns, iar daca la Slobozia Conachi, in 2 iunie ni se cere
ceva, imediat reacliondm. Ve mai fac precizarea cd Primarul de la gendreni a depus
odate cu adresa, inclusiv studiul de fezabilitate gi evaluarea corect, a lucrarilor, prin
urmare, ar fi avut dreptul se primeascd la aceaslS rectificare bugetara, pe situatii de
urgentd, nigte bani Si ar fi trebuit sA iniliati un asemenea proiect de hoterere; dar
dac6 imi dati voie, pentru gedinla urmatoare ilvom inilia noi qi sunt convinse ce fl veti
9i sustine."
Domnul Presedinte multume$te pentru contribulie. Tn continuare, di cuvantul
domnului consilier judetean Butunoi Adrian-Liviu.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu intreabe: ,,Din cate am inteles, doamna
Vicepreqedinte a spus c5, deci, domnul Primar de la gendreni a Si furidamentat, deci
a justificat cheltuielile, sa inteleg ce cele cinci sute de milioane pe care
dumneavoastre le-ali dat acum, nu au nicio fundamenlare?,,
Domnul Presedinte r5spunde cd nu a dat nimic, o sd dea...
Domnul Butunoi Adrian-Liviu continue: ,,Care o se le dati. Bun, au cerut lrei
sute, le ddm cinci, ci ali considerat dumneavoastri. Bun. A9 vrea sd vd mai intreb

ceva..."
Domnul Presedinte spune ca nu au oblinut. Nici alea. Nu au oblinut nimic

deocamdate.

Domnul Butunoi Adrian-Liviu vrea sd ii spund un lucru, deci, sE inteleage c6
dace- se lucreazd: un utilaj gratuit, da? Gratuit. Bdnuiegte ce e de la Apeld Ro;ane,

.

nu gtie...
Domnul Presedinte ii spune ce bdnuiegte corect.

Doamna Sandu Viorica solicite sd i
ventul.
Domnul Presedinte dd cuvantul
ei consilier judetean.
Doamn
ndu
Ca in articolul 36 din Legea finantelor publice,
fondul de rezervd e
rea unor cheltuieli urgente gi neprevezute
.ealitatea gedintei.
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gi pentru inleturarea efectelor unor calamiteli naturale - deci, a vrut se se treaca un
pic in planul legal. Faptul ce sunt Si alte primarii cu probleme, asta nu ii impiedicA ca,
acum, se fie aprobat acest proiect de hoErare pentru ca localitatea respedive se i$i
rezolve aceast6 situalie intervenite in urma ploilor.
Domnul C6luean Anohel Costel solicite se ia cuvantul.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresandu-se doamnei consilier, spune ce dansii
nu au contestat faptul c6 trebuie ajutate aceasta localitate.
Domnul Presedinte ii atrage atenlia ce, colegul dansului vrea se spune ceva...
Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune c5 problema este in felul...9i ce a fost
intrerupt de doamna, nici n-a terminat ce avea de spus.
Domnul Presedinte spune ce, colegul dansului a ridicat mana pentru a
interveni.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu continue: ,,$i dace vorbesc numai jumetate de
frazd, nu gtiu dace inFlegeti ce vreau sd spun. ldeea este foarte simple, deci noi
alocem aceasta sume, dar de unde qtim noi ce e exact, asta e valoarea, deci cat
consume utilajul acela sa^u pentru ce? Se $im 9i noi. Sunt bani publici. Pentru ce
d6m noi banii acegtia? ii ddm: pentru motorind, pentru... nu 9tiu... pentru ce?
Lucrdri..."
Doamna Sandu Viorica, adresandu-se domnului consilier, spune ca de
rdspunsul.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune cd dacd gtia cd ii va da rdspunsul doamna
'ii
consilier, adresa intrebarea direct.
Domnul Celuean Anohel Costel vrea sd-i aducd aminte colegei consilier
iudetean ca sunt nigle primdrii, care pe situa$i de urgenla au fecut nigte adrese la
Consiliul Judetean de doi ani de zile gi, pe aceastd cale, vrea sd-i felicite pe Primarul
de la Matca, d; la Brehd9esti, de la Priponegti care gi-au decolmatat singuri paraiele
care le feceau probleme gi spune cd au uitat de acum doi ani de zile Dace pentru
cazul de fale au fost nevoie doar de doud zile pentru a aproba aga ceva...
Doamna Sandu Viorica transmite sa se fnd cont de caracterul urgent al
acestei...Pentru ce buldozerul se afl6 deja acolo pe traseu, inlelege, gi are nevoie
doar de combustibil gi invit6 sA nu transforme...
crede cd doamna consilier nu a inteles. Situatii
lea din primSriile mentionate.
de urgenld sunt Si
j@ spune cd este de amrd, dar probabil nu le-au sustinut
suficient de bine gi d mult la momentul respectiv.
transmite: ,,Nu, aveau a[e culoare, doamna "
dd cuvantul domnului consilier judetean Aurel Zamfir.
Pre
rel vrea se face o precizare: este invocatd aici situa(ia de
asce faptul cd poile au fost in septembrie 2013.
urgenF gi tine se
solicita se ia cuvantul.
D
dd cuvantul domnului consilier jude(ean.
sa facd ni$te precizari cu privire la -acest proiect de
Do
in-gotn.iste Si colegii pot confirma. ,,in primul rdnd, ni
hot6rare, luc
ce asta a fost, este datd de faptul ce a
s-a spus cd

ii

ii

me realitatea gedinlei.
SEcRETARUL JUDETULUI,
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paut

pf,ce
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fost un control in primeria respectiva gi li s-a atras atenlia ca dace nu rezolva rapid
aceste probleme, vor lua amend5. Sper sd fim la fel de rapizi $i cand controlul se
face in alte primerii, sd-i ajut6m. Deci, asta ni s-a spus noue la comisii.
Si acum ag
vrea se pun o intrebare, intrebarea este: banii pe care ii d6m noi sunt pentru lucriri
deja efectuate sau pentru ce se va efectua?"
Domnul Presedinte transmite ce pentru ce se va efectua.
qo.mnul Tuicu Emil transmite: ,,Bun. pentru ce noud la comisie ni s_a spus
.
acela$i lucru ce spunefi dumneavoastra, precizandu-se ce deja primeria gi_a facut
niste lucrari pe care le-a pletit din banii sei. Mullumesc.,,
Pomnul Presedinte spune ce da, deci, parcursul acestui perau ...
Domnul Tuicu Emil intervine: ,,...imi cer scuze, deci, le-a fecut gi nu le-a pletit gi
acum noi dem bani sa mai face unele 9i sA nu r6man6 neplatiti nici de data asti.
Multumesc. Nu gtiu, probabil pe banii lor. eu Stiu..."
pomnul Presedinte intreabd dac5 mai sunt intervenlii.
Domnul .Butunoi Adrian-Liviu intervine: ,,Domnule Fregedinte, dati-mi voie un
pic, nu m-a lamurit nimeni, noi nu avem pe nimeni de la Tehnic, cei care au
constatat? Cum dem? Pe mine md cam doare sufletul de banul public. Cum d6m noi
banii acestia? Cum ddm noi banii acegtia aga nefundamentat? pentru ce? Se giu gi
eu."
Domnul Presedinte ii spune ce are perfecte dreptate.
DaI!.EqfEu&!g! 4d!e!:L!y!! ii mullumegte ce ii dd dreptale, dar nu t-a lemurit.
PQI4lgLPE$gdjdq ii transmite cd igi va exercita punctul de vedere prin vol.
ln continuare, ptecizeaze c6 fiind vorba despre o hotarare cu privire la buget,
adoptarea acesteia se realizeaze pe articole.
Supune la vot AlLl din proiectul de hoterare ferd amendament.
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru", 19 voturi ,,impotive,' (Boqdan Tania _

.

luliana, Ursu Nicugor, Gaiu Magdalena, Stangd Geolge _ Ceteiin, Cistovici
Yorelf lurcy Fmilt Grosu Constantin, gtefan ton, p;tec Nicolae _ petrigor,
Zamfh Aurel, lon Dumitru, Butunoi Adian - Liviu gi Cdtuean Anghet _ Co;tei)
gi nicio ,,ablinerc".
Supune la vot AIL? din proiectul de hoterare.
19 votui ,,pentru", 13 votui ,,impotivd,' (Bogdan Tania _
. .. Se aprobe.cu
luliana,
Nicugor,
Gaiu Magdatena, S/6nge George _ Cdtdiin, Cistovici
_Ursu
Yorc! lu,ct! Emil, crosu Constantin, Stefan lon, pitec Nicotae _ petrigor,
Z?mfil Aurel, lon Dumitru, Butunoi Adi;n - Liviu gi Cetuean angnet _ Coitei)
gi nicio ,,ablinere".
Supune la vot

realitatea gedinlei.
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Se

Asocierea

Jud$tlul

ttsc.

la

Ga/,{,d4

Punctrll 7 din odilEa de zi:

Co,,siff.tl tud$ttui Gala$i, an unltdlile
Te(,.td It c!,z{tnc Brrra,{€ dtn iud4ul Gal4i'

Fn

admtnisfrattv-t€tiaorlrb muntddol
Nin Consitiilo Locab Tecard ,&8arts,,

umd, in catitale

&

,rtF,m&,/i

ft

rcdeGa accepfndi acstota din
D6Eyott.r3 lntert,,munitard
dc
aiAstr,d$ei

ECIISERY

6a,'fr

lnitlatoE comel Hamza
Domnul Presedinte intreaba daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentatia de fundamentare
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentate.
Se aprobe cu 31 voturi ,,pentru", O voturi ,,impotive" 9i o ,,ablinere"
(Cdluean Anghel - Costel).
S€ treco la punctd E din ordlna dc zi:
Asoclerea Judqttui
Nin Co,rstltol,tudqrtui Galati, uniffiea
GalaE, Nln Consiliul Local
admtntsfrativ-|€,rrfr,dali corrruna Nderti &r
eFli, in v€dqza acc€p{atii rc€6{€it dbt u',,Ifr,ln catitrI€ de men bru at

G*{,

R

Asociatiei de Dozvotbrc

fi@tl

lnbtwnuniffi,,*nicial Rqloml APa" Galati

lnitiator: Comel Hamza

Domnul Presedinte intreabe daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotarare sau la documenta(ia de fundamentare
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentate
Se aprobe in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru",
Se tllce la Punciul I dh odltrra de zi:
Eltbenrca dln funcfr a doam|F,t fdtlz htltr,ra Etr,gd r, Vrceryedinte al
Cons tutul J.MrtuiOeffil

hitlatori: }{icotae DobroviciSacalbaga
Cqnel Htmza
Buruianai Dariola Laura
Brdunolu Dorin
Buturci Octav
GogorEa Lilion Dan
*Btidor Gig€l
Podaru Tinca
Sandu \frorica

gertan lullan tladan

Zaharia Eugen
Dima Ghooigll€
Burulana Natalita
Gaspalotti Florinol Petru
Nelcu Dan Ctistlan
Hapoci Danlela Simona
iltnillt GheoEhe
Ungur€anu Get in
Vlcleanu lf,arian
me rsalitatea gedinlei.
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Domnul Presedinte informeazd

ce la acest proiect de hoterare existi

amendamente gi roaga pe domnul Vicepregedinte Cornel Hamza sA
primul dintre acestea.
Domnul Hamza Cornel a prezental urmdtorul:
(AMENDAMENT

fl prezinte

pe

la proiectul de hoGrare privind eliberarea din funclie a doamnei Tania-luliana
Bogdan, vicepregedinte al Consiliului judefului Galali
(inregistrat la Consitiut Judetutui calali cu nr. 4651/20.05.2d14)
Avend in vedere ci la tehno-redactarea proiectului de hotdrare s_a comis o
eroare materiale, in vederea eliminarii acesteia este necesara formularea prezentului
AMENDAMENT
in tot cuprinsul proiectului de hotenare termenul de ,,eliberare" din functie va fi
inlocuit cu.reyocare" din functia de vicepregedinte a doamnei Tania-luliana B;gdan.
Semneaze:

Dobrovici-Bacalba$a Nicolae
Zaharia Eugen
Buruiane Daniela-Laura
Dima Gheorghe
Butunoiu Dorin
BuruianA Natalita
Bulurc5 Octav
Gasparotti Florinel Petru
Hamza Cornel
Hapeci Daniela-Simona
Podaru Tinca
Ungureanu Cetelin
Sandu Viorica
Vicleanu lvlarianll.
9erban lulian-Marian
Domnul Hamza Cornel spune ce revine cu amendamenlul prin care termenul
,,eliberare" se vainlocui cu cel de ,,reyocare, din functie.
Domnul Presedinte,^ din partea grupului de consilieri semnatari , ptecizeazd ce
accept5 amendamentul. in continuare, roage pe doamna Caiu f,rfatOaflna apoi pe
fl
domnul lon $tefan sd prezinte amendamentele formulate.
Doamna Gaiu Maodalena a prezentat urmdtorul:
(AMENDAMENT

la proiectul de hotd€re privind eliberarea din funclie a doamnei vicepregedinte
Tania Bogdan
(inregistrat ta Consitiul Judetului Galali cu nr. 4648/20.05.20.14)
Consider ce nu sunt motive intemeiate pentru schimbarea din functie.
Dala:2O.O5.2O14 Semneazd: Gaiu l\,lagdalena>.

NT

la proiectul de hotiirare

INTE,

Nicolae

ct.

a din

functie a doamnei Tania-luliana
inte al CJ Galati
m- roalitatea gedinlei.
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(inregistrat la Consiliul Judetului Galati cu m.4647120.05.2014\
Consider ce nu sunt motive intemeiate pentru schimbarea din functie.
Semneaze: $tefan lon).
Dalat 20.O5.2O14

Domnul Stefan lon transmite: ,,Domnule Pregedinte' stimali colegi, de

asemenea, considerem cA nu exista motive intemeiate pentru schimbarea doamnei
Tania Bogdan din functia de vicepreqedinte, de aceea, Grupul PNL-PDL se va
retrage din sala la aceste puncte. Vd les6m se v6 faceli balciul de rigoare 9i ne
vedem in instanle, dace va fi cazul."
Domnul Presedinte spune: ,,Cred ca termenul de (balci) reflecte faptul cd v-ati
f6cut studiile la o verste inaintate 9i n-ati invdlat se ve comportali corespunzAtor."
Domnul Stefan lon spune: ,,Faceti-vd balciul. Faceti-va balciul "
Domnul Presedinte roagd initiatorii proiectului de hoterare se precizeze dacd
accept6 amendamentele.
Domnul Hamza Cornel anunle cd nu se acceptd
Domnul Presedinte concluzionand cd nu se accept6, intreabe daca sunt alte
observa(ii cu privire la proiectul de hotdrare sau la documentalia de fundamentare.
Fiind vorba despre o hoterare cu privire la persoana, adoptarea acesteia se
realizeaze prin vot secret, cu amendamentul acceptat
lnvitd la o scurtd pauzd, timp in care vor fi intocmite buletinele de vot care vor fi
predate Comisiei de numerare a voturilor, odat6 cu procesele-verbale.
in continuare, intrucat Ia lucrerile Sedintei nu sunt prezenli domnii lstudor,
Butunoi gi Stang6, membri ai Comisiei, roag6 sa se faci propuneri de inlocuire
temporara pentru buna desfequrare a procedurii de vot secret
Supune la vot propunerea.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte invite sd se face propuneri
Domnul Hamza Cornel propune pe domnul Butunoiu gi pe domnul Ungureanu,
dar intreabd dacd domnul Ungureanu era.
Doamna Boodan Tania-luliana anunle ce la Comisia de numarare a voturilor,
domnul Stange participe.
Domnui Piesedinte, consbtend ce domnul Stanga participe la Comisia de
numir"re a ,otrrilor, intreabe dace sunt de acord cu cei doi propusi 9i constatd cd
sunt de acord.
spune ce se retrage de la vot, dar este in Comisia
Ad
Dom
de numdrare a votu
, este un drept al dumnealui...
ul
lel intervine 9i ii spune ca n-a zis nimic Ai sa se hotdrascd , roagd Comisia de num6rare a voturilor sd-gi intre in
atributiuni.
Pauze.
Se reiau Iucrerile.
buletinelor de

apelul nominal, in vederea inmanerii

#RD

realitatea gedinlei.
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Domnul Unqureanu Cetelin:

Bogdan Tania-luliana
Buruiane Daniela-Laura
Buruiani Natalita
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Bulurci Octav
CAluean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Comel
Hapeci Daniela-Simona
lon Dumitru
lstudor Gigel - absent
Matei Remus
Munteanu Gabriela - absenf
Neicu Dan-Cristian - absent
Pintilie Carmen
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor
Sandu Mitica
Sandu Viorica
SGnge George-Citdlin
$erban lulian-Marian
$tefan lon
Tuicu Emil
Ungureanu Cetilin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel
Se ia o pauze pentru numararea voturilor.

Se reiau lucttrile.
Oomnul Presedinte, ca urmare a
numara[e a voturilor sa dea citi
Doamna Sandu Viorica

rii, roagd Pregedintele Comisiei de

verbal.

\exprimi realitatea gedint€i.
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> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Revocarea din functie a doamnei Tania-luliana Bogdan, Vicepreqedinte al
Consiliului Judetului GalatiD. l.Cvqumul necesart y2 +'l din numdrul total al
consilierilor judeteni in functie, inclusiv Pregedintele Consiliului Judelului Galali = 19;
2.Numdrul consilierilor iudeteni in functie.34 9i Pre$edintele Consiliului Jude,tului
Galati = 35, 3.Numdrul consilierilor judeleni orezenti la gedinld gi Pregedintele
Consiliului Judelului Galati

= 32'

Voturi
imDotrive"
0

Voturi
,,pentru"
19

Voturi
,,nule"
0

Buletine de vot
neintrebuintate
16

CONCLaJZIE: Doamna Tanialuliana BOGDAN a fost revocatd din func,tia
de vicepregedinte al Consiliutui Jude,tului Gala,tiSemneazd, Comisia de numarare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, Butunoiu
Dorin, Sandu Viorica, Stange George-CAt6lin 9i Ungureanu Cdtdlin
Sa trece la Fllrehll 10 din otdinea de zl:
AtegerEa unui vtct/p,?fld&,te a, @nsitfulul Judqrtui Galati

Domnul Presedinte

lnitltuE Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
intreabe dacE sunt observatii cu privire la proiectul de

hot6rare sau la documentatia de fundamentare.
in continuare, invite sa se face propuneri din randul consilierilor judeteni pentru
nominalizarea candidatilor la funclia de vicepreqedinte. Da cuvantul domnului
consilier judetean Ungureanu CAtelin.
Domnul Unoureanu Cetdlin spune ca pentru functia de vicepregedinte, Grupul
PP-DD il propune in persoana domnului Vicleanu Marian.
Oomnul Presedinte intreabd daci exi$a 9i alte propuneri. Constatand ca nu
sunt alte propuneri, roage candidalii nominalizali se precizeze daca accepta
candidatura.
Domnul lon Stefan intreabe daca (c€ndidalii> e unul
Domnul Hamza Cornel spune cd da, e posibil se fie, e mai mult de 50
Domnul Vicleanu Marian anunta ce da, accepta candidatura
Donrnul Pregedinte informeaze cd fiind vorba despre o hoterare cu privire la

Roagd Comisia
Pauze.

{e numarare a voturilor s5-9i intre in atribuliuni'

Se reiau lucrdrile.
Do
buletinelor de

roagd sa se faca apelul nominal, in vederea inmandrii

:9xD
realitatea godinlei.
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Domnul Unqureanu Cetelin:
Bogdan Tania-luliana
Buruiani Daniela-Laura

Buruiana Natalita
Butunoi Adrian-Liviu
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 Comel
Hapeci Daniela-Simona
lon Dumitru
lstudor Gigel - absen,
Matei Remus
Munteanu Gabriela - absenf
Neicu Dan-Cristian - absent
Pintilie Carmen
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor
Sandu Mitici
Sandu Viorica
Stange George-Citelin
Serban lulian-Marian
Stefan lon
Tuicu Emil
Ungureanu Cetilin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel
Se ia o pauzA pentru numerarea voturilor.
Se reiau lucldrile.

Domnul Presedinte, ca
numerare a voturilor sd dea citi
San
nca
> Proces-verbal p
<Alegerea unui vicep

PRE9E
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rii, roage Pre$edintele Comisiei de

ui-verbal.

rea rezultatului votului secret privind
rlui Judetului Galafi gi declararea c€ legal
exprima realitatea gedinlei.
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alesrr. 1.9y9!!fr!L!e@S9L: y2 + 1 din numerul total al consilierilor judeleni in functie,
inclusiv Pregedintele Consiliului Judetului Galati = 19i 2.Numerul consilierilor iudeteni
in functiet 34 Ei Pregedintele Consiliului Judelului Galali= 35 3.Numerul consilierilor
judeleni prezenti la Sedinld giPre$edintele Consiliului Judelului Galati = 32i
Buletine de vot
Voturi
Voturi
Voturi
Numele gi prenumele
neintrebuintate
,,nule"
,,impotrivd"
candidatului
,,pentru"
'19
16
0
0
VICLEANU MARIAN

CONCLIJZIE: Domnul consilier iudefea, VICLEANU Marian a fos, ares in
funclia de vicepresedinte al Consiliului Judelutui Galali, ca legal ales.
Semneaze, Comisia de numerare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, Butunoiu
Dorin, Sandu Viorica, Stange George-Cetdlin 9i Ungureanu Cetelin
Domnul Presedinte ii adreseaza felicitAri domnului Vicepreqedinte 9i ij transmite
sd conlucreze impreuna in folosuljudetului.
Domnul Vicleanu Marian, adres6ndu-se domnului Pregedinte, doregte se face o
precizare gi vrea sa mullumeascd colegilor pentru increderea acordate, a fost o
onoare pentru d6nsul si Iie consilier judelean 9i este o provocare se fie 9i
vicepregedinte. ,,Doresc ai pentru colegii care nu au fost in sald s5 avem o colaborare
deschise gi fAre haine politice pentru judetul Galati, pentru cetelenii din acest judet
care agteapta mai mult de la noi. Multumesc."
So trcce la pr rctrl t1 dh ortlea do zi:

Rapo€&, lnfone rt, htu*r*i

W#r4.frvets€

Domnul Pre$edinte intreaba dacd sunt observalii cu privire la informerile sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapa de gedintd.
S-a luat act de lnformarea Direcliei de Oezvoltare Regionale 9i Directiei
Economie gi Finante cu privire la stadiul implementerii proiectului ,,Administratie
pentru cetafeni - servicii eficiente 9i de calitate"
S-a luat act de lnformarea Directiei de Dezvoltare Regionald 9i Direcliei
Economie $i Finanfe cu privire la stadiul implementerii proiectului ,'Alegerile
europarlamentare

-

congtientizare 9i implicare".

S-a luat act de lnlormarea Directiei de Dezvoltare Regionald 9i Direcliei

Economie $i Finante privind stadiul proiec{ului ,'Case deschise pentru b6trenii strezii"'
S-a luat act'de lnformarea Directiei de Dezvoltare Regionald 9i Direcliei
Economie Si Finanle privind stadiul proiectului ,,Conservarea biodiversiteli in
Padurea Garboavele, judelul Galati"
Directiei de Dezvoltare Regionali Si Oirectiei
S-a luat act de
privire la stadiul implementerii proiectului,,Centru Europe
Economie gi Finanle
Direct Galati".
rrea Directiei de Dezvoltare Regionala 9i Direcliei
S-a luat act de I
Economie gi Finanle Pri d stadiul proiectului,,Centrul Multicultural ,Dundrea de
Jos", str. Domneasci, nr. ,1 lvlunicipiul Galali, Judetul Galali"
S-a luat act de I
Frea Directiei de Dezvoltare Regionale- 9i Directiei
implementArii proiectului,,Centru social
Economie qi Finanle\cu
ul2o14.
comunitar pentru
me r€alitatea Sedinl6i.
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S-a luat act de lnformarea Direcliei de Dezvoltare Regionald gi Direcliei
Economie Si Finante privind stadiul imple;entdrii proiectului
,,Circiit turistic muzealin
judetul Galati".
S-a luat act de lnformarea Oirecliei de Dezvoltare Regionale qi Diregiei
Economie 9i Finante crJ privire la stadiul implementerii proiectuliri
,,e_Gatlg, servicii
publice pentru cetdteni".
S-a luat act de lnformarea Direcliei de Dezvoltare Regionala qi Directiei
Economie gi Finante cu privire la stadiul implementerii proiectutui]Medtul oe
afaceri _
promovare gi dezvoltare sustenabilA,,.
S-a luat act de lnformarea Direcfiei. de
Regionala 9i Directiei
-Dezvoltare
Economie gi Finante privind sladiul proie;tului ,,Servicii
publice jectionice p"ntru o
administratie eficienE in judetul Galati,,.
. S-a luatactde Raportul de activitate al Bibliotecii Judelene,,V.A. Urechia,,calati
pe luna aprilie 2014
Doamna Boodan Tania-luliana, adresandu_se domnului Pregedinte, doregte
se i
se permilS se spune cateva cuyinte.
Dq!!4Elgsgd]lle dd cuvantul doamnei Bogdan Tania-tutiana.
qg4tr.le Jggde!-IelEflXelq multumegte in primul r5nd aparatutui
tehnic din
Consiliul Judelului, cu care a colabor;t foarte bine. ,,Sigur ca voi cotaOora ln
continuare cu domniile lor, de asemenea cu, colegii din Coniiliu, voi incerca
sa fiu
si
o voce bine. auzitd in ceea ce privegte bunul meri al judetului qi ih calitatea mea
de
consilier judetean PNL $i lider de Grup. Vd multumesc tuturor in continuare qi
ne
dorim succes tuturor."
Domnul Presedinte ii multume$te.
Domnul Butunoiu Dorin, adres6ndu-se domnului Pregedinte, doreqte sA ise
permile sd ia cuvantul.
Domnul Presedinte da cuventul domnului consilier iudetean.
Dgmnul Butunoiu Dorin vrea gi densul sd o felicite pe doamna
Tania Bogdan
.
pentru
toat6 munca pe care a depus-o din functia de vicepregedinle al Consiliului
Juoelean. Nu vrea sa ia in nume de reu aceasta decizie, este o
decizie politicd
conform noii majorite!. ,,O agteptem in randul nostru, in ranaut-consitieritor judeteni,
se lucram Ia ceea ce inseamnd binele $i interesul
irJ"irfri calati. Va
multumesc ai mult succes noului vicepreEedinte.
""Ut"nifo,
pomnu! Presedinte constatand cd ordinea
de zi a fost epuizate, decrara inchise
Sedinla. l\itutlumegte pentru participare 9i pentru contriOulia
p.nt, Oun"
desfagurare a lucrurilor.
"-JJ"J

^
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Prezenlul proces-verbal, fera gters5turi sau addugiri,
(douezeci$icinci) pagini Si a fost p
ntat in gedin,ta extraordinare
Judelului Galati din data de 25 iunie. 't4.
PRE$EDINTE

Nicolae Dobrovici
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