ROMANIA

PROCES

- VERBAL

al gedinlei extraordinare a Consiliului Judetului Galati
din 18 septembrie 2014

a

Consiliului Judelului Galati a tost convocate prin
Dispozilia Pregedintelui Consiliului Judetului Galati nr. 548 din'16 septembrie 2014 9i
a fost publicate in ziarul ,,lvlonitorul de Galati" din 17 septembrie 2014 9i afi$atd la

$edinta extraordinare

sediu, avand urmetorul proiect al ordinii de zi:
Rectificarea bugetului local al Jude[ului Galati, pe anul 20'14;

'l

2.

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
insugirea de cStre Consiliul Judetului Galati a sumelor alocate Agentiei pentru
Dezvoltare Regionald a Regiunii de Dezvoltare Sud Est, drept contributie
financiarA aferente anului 2012,

-

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

3.

Rapoarte, informeri, intreberi, interpeleri, diverse.

Au participat in virtulea obligatiilor de serviciu: Costel Fotea - administrator
public al Consiliului Judetului Galati; Lucean Mihalcea - director executiv, Directia
economie gi finanle; Laura Angheluta - director executiv, Directia de dezvoltare
regionald; Manuela Panaitescu - director executiv adjunct, Directia de dezvoltare
regionala; Constantin Cristea - director executiv, Directia patrimoniu; Cristina
Lupagcu - auditor, Biroul audit public intern; lonel Coca - 9ef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, s5ndtate gi securitate in muncS 9i asigurarea
calitdtii; MSrioara Dumitrescu - arhitect gef, Direclia Arhitect gef; Daniela Tecula consilier superior, Compartimentul cancelane.
Au participat ca invitati: Dorin Otrocol prefectul judetului Galati; Aurora
Vargolici - director, T.ezorctia Judetului Galati.
De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urm5toarele institutii de
prese:
de la S C |AJOR GALA lVlEDlA S.R.L. Galati; ziarul ,,VIATA
-reprezentant
LIBERA"; ziarul,,lN,4PARTlAL"; ziarul,,REALlTATEA"; AGERPRES
Domnul Presedinte, adresandu-se doamnelor gi domnilor consilieri, stimatilor
invitali, in primul rand, igi cere scuze pentru inteziere, tine se ii asrgure cd a fost din
probleme tehnice 9i nu din neglijarea colegilor.
ln continuare, de cuventul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face apelul
nominal in vederea stabilirii prezentei la Sedinti.
Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaza c5 dintr-un numdr de 34 consilieri judeteni in
functie + Pregedintele Consiliului Judelului Galali sunt prezenli 28 consilieri judeteni
in functie + Pregedintele Consiliului Judetului, deci gedin!a poate incepe, liind
intrunite conditiile regulamenlare pentru desfdgurarea acesteia.

-

Au lipsit urmetorii consilieri judeleni: Bogdan Tania

Dorin, Cristov
- CeGlin.

l, Neicu

- luliana, Butunoiu
ian, Pintilie Carmen Si Stangi George
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Urmetorii consilieri judeteni nu au participat in niciun fel la votarea
procesului-verbal al gedintei anterioare, a ordinii de zi, precum gi a punctelor
de pe ordinea de zi: $tefan lon, Potec Nicolae - Petrigor, Zamfir Aurel, Butunoi
Adrian - Liviu, Dumitru lon, Ciluean Anghel Costel, Grosu Constantin, Tuicu
Emil, Gaiu Magdalena gi Ursu Nicugor,
Domnul Presedinte informeaze cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare $i Functionare al Consiliului Judelului Galati, a fost prezentat la mapd
proce^sul-verbal al $edinlei ordinare a Consiliului Judetului Galati din 25 august 2014.
ln continuare,'intreabd dacd sunt observatii in legature cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprcbe cu 19 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte'intreabS dace sunt observatii cu privire la ordinea de zi aqa
cum a fost transmisa la mape gi publicate in prese.
ln continuare, supune la vot ordinea de zi:
1. Rectificarea bugetului local al Judelului Galati, pe anul 2014;

2.

lnitiator: NicolaeDobrovici-BacalbaSa
insugirea de cdtre Consiliul Judetului Gala! a sumelor alocate Agen(iei pentru
Dezvoltare Regionale a Regiunii de Dezvoltare Sud Est, drept contributie
financiarE aferenta anului 2012:

-

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

3.

Rapoarte, informdri, intrebari, interpelSri, diverse
Se aprobd cu 19 votuti ,,pentru".
Se trece la punctul I din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judefrrlui Galati, F anut 2014
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte prccizeaze ce la- acest proiect de hotirare exista un
amendament prezentat de domnul Hamza. ln continuare, roaga pe domnul director
executiv Lucean l\,4ihalcea sd il prezinte
Domnul Lucean lvlihalcea a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT
la proiectul de rectificare al bugetului local aljudetului Galati
(inregrstrat la Consiliul Judelului Galali cu nr. 780011118.O9.2014)
Cu adresa nr 35979 din 17.09.2014, Direc[ia Generald de AsistenlA Sociald 9i
Protectia Copilului Galati, solicita modiflcarea bugetului de venituri Si cheltuieli, astfel;
- Diminuarea bugetului la Capitol 68 02.06 - Titlul ,,Bunuri 9i servicii", cu suma
de 281 mii lei;
- Suplimentarea bugetului la Titlul "Cheltuieli de capital", la Capitolul 68.02 06,
"AsistenF sociale. pentru familie", pentru casele de tip familial "Floare de colt",
"Crina", "Veronica"l "Ana", "Speranla", "lvlonica" 9i "Tudo/', cu suma de 402 mii lei
Iormate din:
- 281
Bunuri

md realitatea gedintei.
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- '121 mii lei - Sumd c6$tigatS in instantS impotriva S C lnvest S R.L., conform
sentintei civile nr.104 din 24.O1.2O14
Buget local - Anexa nr.1
Se diminueaze cu 300 mii lei, astfel:
- suma de 100 mii lei de la Cap.67.02.06 -,,Servicii religioase", aft.59.12
,,Servicii religioase".
- suma de '100 mii lei de la Cap.50 04,Fond de rezerva bugetarS la dispozitia
autoritdtilor";
- suma de 100 mri lei de la cap 51.02 ,Autodte! executive", art. 20 30.30
,,Alte cheltuieli cu bunuri Si servicii"
Se suplimenteazd cu suma de 300 mii lei la Cap. 84.02 - ,,Transporturi", titlul
55.01 .18 ,,Alte transferuri curente interne" (plombdri).
Semneaze: Vicepreqedinte, Cornel Hamza)).

-

Domnul Presedinte anuntd ca accepta amendamentul. in continuare, intreaba
dace sunt alte observatii cu privire la proiectul de hot5rare sau la documentalia de
fundamentare.
Domnul Tuicu Emil, adresandu-se domnului Pregedinte, doregte sE lormuleze o
intrebare.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Tuicu Emil referindu-se ca la suplimentarea bugetului cu suma de 402
mii apare la pozilia a doua: 121 mii lei, sume cagtigate in instanle impotriva S.C.
lnvest S.R.L., conform sentinlei civile, adreseaze urmetoarea intrebare: banii acegtia
s-au incasat sau urmeazd sd-i incasem?
Domnul Presedinte invite pe domnului director executiv Lucean Mihalcea sa
ofere un respuns.
Domnul Lucean Mihalcea informeaze c5 banii sunt'incasati.
Domnul Tulcu Emil solicita acest respuns, deoarece a avut in vedere expresia:
,,urmeaze s5-i incas5m..."
Domnul Lucean Mihalcea Wecizeazd cd nu are ordin de plate, chestii de genul
acesta, nu s-a pregdtit. Dacd e ceva
Domnul Tuicu Emil ii mul(umegte Si spune ce ii ajunge cuvantul dumnealui.
Domnul Cdluean Anohel Costel solicita s5 ia cuvantul.
Domnul Presedinte dA cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Cdluean Anohel Costel informeazd cd i s-a intamplat ceva pan6 sa vin6
domnul Pregedinte gi probabil tuturor consilierilor, li s-au ridicat un amendament de
pe mase, care era depus deja cetre colegii consilieri gi vroia sd il intrebe pe domnul
Pregedinte daca are cunogtinte de lucrul acesta, qi anume de faptul cd li s-a inlocuit
un amendament.
Domnul Presedinte alirmd cA are cunogtin!4.
Domnul Cdluean Anohel Costel intreabd de ce s-a fdcut lucrul acesta.
Domnul Presedinte repete ce are cunogtintd gi cA in cadrul colabordrii echipei
s-a hot6rat in felul acesta.
Domnul Cdluean Anqhel Costel intreabA dace era inregistrat amendamentul
depus colegilor.
realitatea Sedin!ei.
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Domnul Presedinte spune cd era inregistrat.
Domnul CEluean Anohel Costel intreaba, in continuare, daca gi acestuia o sd ii
dea acelagi numdr de'inregistrare.
Domnul Hamza Cornel anunla ce e acela$i amendament.
Domnul Presedinte precizeaza: acelagi numer
Domnul Secretar spune: acela$i amendament
Domnul Presedinte afirma: acelagi amendament
Domnul Cdluean Anohel Costel doregte sd gtie cum adicd era acelagi
amendament, cand in celSlalt semna cineva, in acesta semneaze altcineva.
Domnul Zaharia Euoen inlormeaz cA amendamentul e acelagi. Cel care
semneazS e ...
Domnul Cdluean Anohel Costel crede cd nu se cunoagte legea. Adresendu-se
domnului consilier, ii transmite cd amendamentul este depus de cineva. TotodatS,
spune c5:,,9i daca s-a schimbat semnatarul, inseamna ce gi amendamentul a suferit
modificiri " Si, in continuare, intreabd dacd il mai pot viziona o datd sd vadS daca
este acela$i.
Domnul Presedinte anuntd: continutul este acela$i.
Domnul Celuean Anohel Costel spune cd gtia ce in Regulament exista o
procedurd vizavi de depunerea amendamentelor, cu o ord 'inainte de inceperea
gedintei in plen, Qi il intreabe pe domnul Secretar daca a rdmas valabila.
Domnul Presedinte informeaze ce amendamentul fiind acelagi...
Domnul Spcretar aduce la cunogtinte c5 primul amendament a fost depus in
termenul legal. ln Regulament se precizeaza intr-adevir cu doud ore inainte $i este...
Domnul Cdluean Anohel Costel concluzionand, referindu-se
acest
amendament spune ce infelege ci este depus in afara termenului gi multumegte
domnului Secretar.
Domnul Pregedinte anunte cd fiind vorba despre o hotdrare cu privire la buget,
adoptarea acesteia se realizeaza pe artimle.
Supune la vot aft
din proiectul de hoterare cu amendamentul prezentat.
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru".
Supune la vot glLZ din proiectul de hotdrare.
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru",
Supune la vot afLg din proiectul de hoterere.
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru".

la

jl

Supune la vot oroiectul

de hoterare in intreqime cu

amendamentul

orezentat.
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
insugirea de cdtre Consiliut Judetutui Galali a sumetor alocate Agentjei pentru
Dezvoltare Rqionald a Regiunii de Dezyoltare Sud - Est, dr€pt contribulie
financiart aferentd anului 2012
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

A
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Domnul Presedinte intreabe dace sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotarere in forma prezentatS.
Proiectul de ho$rere inlruneite 17 voturi ,,pentru",0 voturi ,,impotrivd" 9i
2 ,,ablineri" (Hapeci Daniela-Simona 9i Podaru Tinca).

Proiectul de hoterere nu a fost adoptat, intrucat nu a intrunit votul
majoritefii consilietilor jude,teni in functie, in conformitale cu prevederile ad. 45
alin (2) din Legea nr. 215/2001, republica6, cu modificerile gi compbterile
ulterioare.
Doamna Hapeci Daniela-Simona, adresandu-se domnului Secretar, doregte ca
in procesul-verbal de qedin(5 sd se menlioneze numele, sA fie nominale abtinerea.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Rapoarb, informd'7i, intreberi, interpeldi, diverse
Domnul Presedinte da cuvantul domnului consilier jude(ean Caluean Anghel
Costel

Domnul Caluean Anqhel Costel vrea se ii adreseze o intrebare domnului
Pregedinte 9i anume dacd in activitatea dumnealui politicS a fost in consiliile locale
din mediul rural.
Domnul Pre$edinte doregte sd repete intrebarea
Domnul Cdluean Anqhel Costel, repetand intrebarea, spune: ,,De ce va intreb
acest lucru? Pentru ci pe zi ce trece constat cd ne indreptdm acolo."
Domnul Presedinte ii transmite si fie mai explicit.
Domnul Celuean Anqhel Costel afirme: ,,Ca ne indreptem acolo. Adice un
consiliu judelean slab $i ved cA diferenta din 2008-20'12 sunt doar cinci consilieri. Nu
s-a schimbat mare lucru decat vreo cinci consilieri gi Pregedintele - probabil intelegeti
ce vreau sa zic." in continuare, spune: ,,Am la mine acum gi celSlalt amendament;
domnul Secretar mi-a spus cd, cu acelagi num6r va fi 'inregistrat acest amendament
nou? Eu cred ce este o infracliune asta. Deci, daca dumneavoastrd a1i depus un
amendament, domnule Pregedinte, cu numdrul de 7500 din 18.09 2014, eu nu cred
cd domnul Hamza mai putea depune un amendament tot cu acelagi numer "
Domnul Secretar alirmi ca numarul este acelagi.
Domnul Presedinte anunta ca num5rul este acelagi Si cd domnul Secretar
considera cd e corect.
Domnul Celuean Anqhel Costel multume$te.
Domnul Presedinte constatend cd ordinea de zi a fost epuizatS, declarS inchisd
Qedinta...
Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresandu-se domnului Pregedinte, transmite ce
mai au interventii.
Domnul Presedinte spune cd mai au.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu confi rma
menii sd vorbeascS."
Domnul Dorin Otrocol intervine: a.am comentat eu?"
Domnul lon Stefan rfline ca
, a comentat.
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Domnul Dorin Otrocol roag5 frumos se aibe...
Domnul lon Stefan Si dumnealui il roage frumos...

Domnul Cdluean Anohel Costel pEcizeaze cA

o sd dea 9i presei aceste

amendamente.
Domnul Presedinte spune: ,,Deci, fEre ton merldnesc, vd rog, domnul consilier."
Domnul lon Stefan transmite ce nici comentariile
Domnul Presedinte comunice: ,,Tonul dumneavoastrS este marlAnesc. Nu e
cazul "
Domnul lon Stefan continuS:,,Fatd de-al dumneavoastre-i..."
Domnul Presedinte spune: ,,Poate ca Si al meu e, dar al dumneavoastra este
cert marldnesc in cazul de fate. Cdutem..."
Domnul lon Stefan informeaze cd nu se poate de flecare datd...
Domnul Presedinte transmite: ,,Domnule, deci puteti spune orice, dar pe un ton
de om civilizat. E drept ce daca faci studiile la seral, poate c5 uneori tonul e greu de
controlat. dar ..."
Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresandu-se domnului Pregedinte, intreabe daca
nu se pot purta disculiile acestea afard gi, in continuare, spune cd aici dansul vrea sd
discute probleme serioase despre Consiliul Judetean.
Domnul Presedinte ii raspunde cA domnul consilier a perturbat gi a luat cuvantul
fard sd ise dea.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune c5 a inteles.
Domnul Caluean Anohel Costel intervine: ,,Vorbiti-ne despre infractiuni,
domnule Pregedinte."
Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adresendu-se domnului Pregedinte, afirmA cA a
primit o adresa de informare din partea Pre$edintelui Consiliului Judetean cu privire
la Ordonanta de Guvern nr.55 - se gtie foarte bine despre ce esle vorba; spre
surprinderea dumnealui, o parte din membrii supleanti au primit gi dangii ,,Eu nu prea
inteleg logica, dacd puteli ... dumneavoastre ati semnat gi ati trimis aceste adrese de
informare, eu nu prea inteleg logica. Puteti sA ne-o comunicati gi nou6, cd eu din
cete ved ve substituiti partidelor politice."
Domnul Presedinte spune ce Doamne-feregte! Anunt5 c5 o se ii rSspundd
domnul Secretar.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu nu doregte acest lucru, dansul l-a intrebat pe
domnul Pregedinte, fiindc5 dumnealui a semnat.
Domnul Presedinte ii spune ca ii rdspunde domnul Secretar.
Domnul CSluean Anohel Costel afirme cd domnul Secretar este secretarul
Consiliului Judetean, nu secretarul domnului Pregedinte
spune cd a fost trimis de Consiliu gi, concluzioneaze ce,
chestiunea aceasta d nsul nu o considerd ca o obreznicie Dar, dar, inca o date,
este un act intocmit
domnul Secretar gi care le va rdspunde.
eLiel:Liyi! comunica: ,,Domnule Pregedinte, vreau sd vd spun
cd s-a f6cut un efort, b nuiesc, din partea angajatilor Consiliului Judetean, s-au plStit
niste timbre, plicuri, d
i acele plicuri... bun, nu am inteles logica de ce sd imi vind
mie? Odatd ce fac ad
e9l
nt obligat, sunt obligat sd fiu la curent cu
realitatea gedinlei.
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... deci, necunoagterea legii, asta nu inseamna cd m-a absolvit de vind, da? Deci,
sunt obligat sd fiu pus in teme cu orice lege care intre in vigoare, inclusiv ordonante
de Guvern. Asta este atributia mea, nu trebuie sd md ingtiintati dumneavoastre acesta este un aspect. Al doilea aspect: de ce sd fie informati membrii supleanti?
Care este logica?"
Domnul Presedinte, adresandu-se domnului consilier, spune ca o sa-i
raspunde, citandu-l pe Goethe.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu intervine: ,Auziti, Goethe nu face parte din
Consiliul Judelean, domnule!"
Domnul Presedinle afirma cd Goethe spunea aga: (atunci cand o carte lovegte
un cap gi sune a sec, nu e intotdeauna vina cd4ii).
Domnul Butunoi Adrian-Liviu intervine:,,Feriti-ve!"
Domnul Presedinte invitd pe domnul Secretar sa ia cuvantul.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune cd a inteles. A disculat inainte de gedinle
cu domnul Secretar Si a infeles, nici nu e nevoie sd mai respunda. Dansul gtie cum
stau lucrurile qi c5 se bate joc efectiv de
Domnul Presedinte roaga pe domnul Secretar sd raspunde, deoarece este o
gedinF publicS 9i si ldmureasca problema.
Domnul Secretar informeazd cd ratiunea pentru care aceastd adresS a fost
comunicate tuturor consilierilor judeteni $i au fost transmise tuturor consilierilor
jude,teni
supleantilor, intrucet compartimentul de specialitate 9i anume
Compartimentul de tehnicS administrativd din aparatul de specialitate al Consiliului
Judelean are in atribulii: sd monitorizeze aparitiile noi legislative in Monitorul Oflcial
al Romaniei, se identifice noile atributii atat pentru aparatul de specialitate, cat 9i
pentru consilieri, 9i se fie informati de indate, ceea ce s-a 9i intamplat. 9i toti
consilierii: 9i cei supleanli gi cei declarali alegi au primit - cel pulin de la Consiliu se
poate face dovada ce s-a expediat acest material.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu comunice faptul cd membrii supleanti devin, dupd
eliberarea unei funclii de consilier, pot deveni consilieri abia dupe ce partidul din
partea c5ruia a candidat
confirme. ln continuare, adresandu-se domnului
Pregedinte, ridicd altA probleme: ,,v5d ce tot purtim tot felul de discutii, nu s-a mai
discutat nimic de plomberi, de asfalteri Vreau sd va spun ce am avut marea surpriza
sd imi indoi janta la ma$ind Si stau sA me gandesc eu, ca gi consilier judetean, s5
dau Consiliul Judetean in judecatS? Deci, ve dau cuvantul meu de onoare ce asta
am pdtit."
Domnul Presedinte intervine: ,,Dumnezeu indoaie janta dupa suflet."
Domnul Butunoi Adrian-Liviu afirma:,,Sunteti fenomenall"
Domnul Caluean Anohel Costel spune ci a modelat-o frumos.
Domnul Presedinte continue: ,Dar, dar oricum se vor face plombari, aga incat
sub aspectul acesta am o veste proasta penlru dumneavoastre $i o veste bund.
Vestea bund este cd se vor face plombdri". ln continuare, doregte se $tie dace sunt
alte intrebdri.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune: ,Ag avea o sugestie - cred cd daca sunt gi
pufin,
ceilalti consilieri de acord,
i, din Grupul de dreapta suntem de acord - am
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vrea sa fim Si noi informali cand se ,ac aceste plombari, cand se toarnS covor
asfaltic, pe ce criterii s-au selectat Si, in general, se facd informari pe activilatea
Consiliului Judelean. Nu vi se pare normal?"

a relinut sugestia domnului consilier. in
judelean
Potec Nicolae-Petrigor.
continuare, de cuvantul domnului consilier
Domnul Potec Nicolae-Petrisor doregte sa fl intrebe pe domnul Pregedinte dace
gtie gi se le prezinte care mai este situalia la Serviciul Public de Eviden!5 a
Populatiei, in ce stadiu mai sunt acolo.
Domnul Presedinte informeaze ca la Serviciul Public de Evidenle a Populatiei
s-a propus o persoand care se exercite temporar aceastd functie - propunerea nu a
trecut; in consecinle, s-a adresat domnului Secretar care a considerat ce, in mod
paradoxal, va exercita temporar persoana propusa de domnul Boceneanu. ,,Dupe
pererea mea, a existat o gregeala, in sensul cd doamna Gociu, care a fost... deci,
inci o dat6, eu nefiind specialist in administralie, e un punct de vedere personal,
trebuia sd desemneze un inlocuitor gi era mai simplu. Probabil cd, acum suntem la o
gedinti extraordinard, la gedinta ordinare, dupe ce propunerea nu a trecut, va Ii o
altd propunere."
Domnul Potec Nicolae-Petrisor spere gi precizeaza ca a adresat aceastd
intrebare deoarece informa(iile dumnealuide acolo sunt ce adivitatea este blocatd.
Doamna Sandu Viorica solicite domnului Preqedinte se ia cuvantul.
Domnul Presedinte dA cuvantul doamnei mnsilier judetean.
Doamna Sandu Viorica observe cA se transforme gedinta de Consiliu Judetean
in conferinld de presd. Roagd colegii consilieri sa vina la Consiliu, $ se intereseze,
ca ei toti, nu se pot interesa numai in gedinta de Consiliu Judelean. $i, in continuare,
intreaba pe domnul Secretar, dacd tot au invederat Regulamentul consilierii colegi
care nu voteaze nici pentu, nici impotrivd, nici ablinere conform Regulamentului,
dacd se poate considera cd au activitate sau nu.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu concluzioneaze ca poate sa ii spund domnul
Secretar ce unde legea nu distinge, nu poate distinge dumneaei.
Domnul Presedinte transmite ca deocamdata este o activitate de propagandd 9i
nicio o activitate de legiferare locale, din punctul dumnealui de vedere. Dar cum se
poate incadra acest lucru din punct de vedere legal, domnul Secretar e in masura se
le spun6.
Domnul Secretar informeazd cd nu e nicio prevedere in Regulament
Domnul Pregedinte anunte ce nu existe prevedere, deci lucrurile sunt clare
Ordinea de zi flind epuizate, dedare inchise gedinta. Multumegte pentru distinsa
participare gi pentru contributia aduse la buna desfesurare a lucr5rilor.
Domnul P;esedinte ptecizeazd ce

fdrd qtersdturi sau adeugiri, contine I (opt) pagini qi a
ordinard a Consiliului Judetului Galali din data de
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