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PROCES

- VERBAL

al Sedintei ordinare a Consiliului Judelului Galali
din 25 august 2014

$edinta ordinara a Consiliului Judelului Galali a fost convocatd prin Dispozitia
Presedintelui Consiliului Judelului Galati nr 513 din '19 august 2014 $i a fost
publicate in ziarul ,,lvlonitorul de Galati" din 20 august 2014 Si afisatd la sediu, avand
urmatorul proiect al ordinii de zi:
'1. Aprobarea Proiectul tehnic Si a Detaliilor de executie pentru obiectivul de
investitie ,,Conservarea biodiversitelii in pddurea Garboavele, jude[ul Galati";

lnitiator: CornelHamza

2.

Constituirea unei comisii in vederea solutionerii intampinirilor intocmite de
proprietarii terenurilor ce formeazi amplasamentul lucrerii ,,Reamenajarea
sistemului defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tulucegti, judelul Gala(i",
cu privire la propunerile de expropriere formulate de Consiliul Judelului Galati
prin Muzeul de lstorie,,Paul Peltenea" Galati;

lni!iator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
3. Desemnarea reprezentantului judetului Galati in Adunarea GeneralS a

Asocialilor la S.C CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Galati;
lni!iator: CornelHamza
4. Rapoarte, informeri, intreberi, interpeleri, diverse.
Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: lvlaria Agache - director executiv
adjunct, numit temporar, la Direc[ia economie gi finante; Florin Grigore - gef birou,
Biroul audit public intern; Merioara Dumitrescu - arhitect Sef, Direc(ia Arhitect $ef;
Daniela Tecuti - consilier superior, Compartimentul cancelarie
Au participat ca invitati; Dorina Petre - contabil-gef, Muzeul de lstorie ,,Paul
Pdltinea" Galati; Ochiu Cristi-l\.4arian propus ca reprezentant al iudelului in
Adunarea Generale a Asociatilor la S C CONS IVIANAGEIVENT PARC DE SOFT
S R.L. Galati.
De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmetoarele institulii de
prese: reprezentant de la S.C. IVAJOR GALA IVEDIA S R L. GalatJ; ziarul
,,RENLITETEA'; ZiATUI,,LIBERTATEA'; RADIO RON/ANIA ACTUALITATI; TV
EXPRES
Domnul Presedinte de cuvantul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominalin vederea stabilirii prezentei la gedinfd.
Domnul Puscas Paul face apelul nominal
Domnul Presedinte informeazd cd dintr-un numar de 34 consilieri judeteni in
functie + Preqedintele Consiliului Judelului Galali sunt prezenli 30 consilieri iudeteni
in functie + Presedintele Consiliului Judelului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite conditiile regulamentare pentru desf5gurarea acesteia.

-

Au lipsit urmdtorii consilieri iudeteni: Buruiand Daniela-Laura, lstudor

Gigel, Pintilie Carmen

ti

Potec Nicolae-Petrisor.

rimd realitatea gedin!ei.
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Urmdtorii consilieri judeleni nu au participat in niciun fel la votarea
procesului.verbal al Sedintei anterioare, a ordinii de zi, precum 9i a punctelor
de pe ordinea de zi: $tefan lon, Zamfir Aurel, Butunoi Adrian - Liviu, Dumitru
lon, Ciluean Anghel Costel, Neicu Dan - Cristian, Grosu Constantin, Tuicu
Emil, Cristovici Viorel, Stange ceorge Cetilin, Gaiu Magdalena, Ursu Nicugor gi
Bogdan Tania - luliana.
Domnul Presedinte informeaz5 cE potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare gi Functionare al Consiliului Judetului Galati, a fost prezentat la mape
proce^sul-verbal al $edintej ordinare a Consiliului Judelului Galali din 31 iulie 2014
ln continuare, intreabd dace sunt observatii in legaturS cu procesul-verbal.
Nefiind observatii, supune la vot procesul-verbal
Se aprobd cu 18 votuti ,,pentru".
Domnul Presedinte intreaba dacS sunt observalii cu privire la ordinea de zi aga
cum a fost transmisA la mape gi publicate in presa locald
ln continuare, supune la vot ordinea de zi:

1. Aprobarea Proiectul tehnic Ai a Detaliilor de executie pentru obiectivul de
investitie ,,Conservarea biodiversitetii in pedurea Garboavele, judetul Galati";

lnitiator: CornelHamza

2.

Constituirea unei comisii in vederea solutiondrii intampineribr intocmite de
proprietarii terenurilor ce formeazS amplasamentul lucrerii ,,Reamenajarea
sistemului defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tuluce$ti, judetul Galati",
cu privire la propunerile de expropriere formulate de Consiliul Judetului Galali
prin lvluzeul de lstorie,,Paul Peltdnea" Galati;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Desemnarea reprezentantului iudetului Galati in Adunarea GeneralS- a
Asociatilor la S.C. CONS l\,4ANAGElVlEl PARC DE SOFT S.R.L. Gatatii
or: Cornel Hamza
4. Rapoarte, informeri, intrebdri, interpeleri, diverse
Se aprcbd cu 18 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul I din ordinea de zi;
Aprobarca Proiectul tehnic Ai a Detaliilor de executie pentru &i*tivul de
investilie ,,Conseruarea biodiveEitdtii in Ndurea Gerboavele, iudelul Gatati"
lnitiator: Comel Hamza
Domnul Presedinte intreabd dac5 sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hot5rare in forma prezentatd.
Se aprobd cu 18 voturi ,,pentru".
Domnul Pre$edinte informeaze ca in continuarea ordinii de zi se aflA doue
proiecte de hot5reri cu privire la persoane, pentru a ciror aprobare este necesar;
proce^dura de vot secret gi propune organizarea unei singure proceduri de vot secret.
ln continuare, supune la vot acea$ta propunere.
Se aprobe cu 18 voturi ,,pen
Domnul Presedinte prezinte
ccint proiectele de hotdrari, astfel:

-\t'4-t/;
realitatea Sedinlei.
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La punctul 2 din ordinea de zi:
Constituirea unei comisii in vederca soluliondfii inampindrilor intocmite de
propietaii tetenuilor ce formeazd amplasamenful lucdrii,Reamenaiarea
sistemului dofensiv roman Vatul lui Traian, comuna TuluceSti, iudetul Galali",
cu privire la propuneile de exprcpiere fo/7,,,ulal€ de Consiliul Juclelului Galati
pdn Muzeut de lsbrie .Pad Peftenea" Galali
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte 'intreaba dace sunt observalii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare. Constate ce nu sunt.
La punctul 3 din ordinea de zi:
Desemnarea reprezentantului jud4ului Galali in Adunarea Generald a
Asocialilor la S.C, CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Gatali
lniliator: Comel Hamza
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotSrare sau la documentatia de fundamentare. Constatd ce nu sunt
in continuare, invitd la o scurtS pauza, timp in care vor fi intocmite buletinele de
vot care vor fi predate Comisiei de numarare a voturilor, odatd cu procesele-verbale.
intrucSt la lucrarile Eedintei nu este prezent domnul lstudor Gigel, membru al
Comisiei de numarare a voturilor aleasd pe intreaga duratd a mandatului, roage sa
se facd o propunere de inlocuire temporard, in vederea bunei desfSgurSri a
procedurii de vot secret din aceaste gedinta Supune la vot propunerea.
Se aprobd cu 18 voturi ,,pentru",
Domnul Presedinle intreabd cine propune.
Domnul Hamza Cornel propune pe domnul Butunoiu Dorin.
Domnul Presedinte anunta cd a fost propus domnul Butunoiu Dorin 9i, in
continuare, supune la vot.
Se aprobd cu 18 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte invitd la vot gi roaga Comisia de numarare a voturilor se-Si
intre in atributiuni.
Pauza.
Se reiau lucrdrile.

Domnul Presedinte roagd se se facd apelul nominal,

in vederea

inmanerii

buletinelor de vot.
Domnul Butunoiu Dorin:

Bogdan Tania-luliana
Buruiand Daniela-Laura - abser,
Buruiane Natalila
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Bu!urce Octav
Caluean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
.ealitatea gedin!ei.
SECRETARUL JUDETULUI,

Nicolae
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Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Comel
Hapeci Daniela-Simona
lon Dumitru
lstudor Gigel - abserf
Matei Remus
Munteanu Gabriela
Neicu Dan-Cristian
Pintilie Carmen - absenf
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor - absenl
Sandu Miticd
Sandu Viorica
Stange George-Citalin
$erban lulian-Marian
Stefan lon
Tuicu Emil
Ungureanu Cetelin
Ursu Nicusor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel
Se ia o pauzd pentru numdrarea voturilor.
Se reiau lucrdrile.

Domnul Presedinte, ca urmare

a

voterii, roaga presedintele Comisiei de

numErare a voturilor sA dea citire proceselor-verbale
Doamna Sandu Viorica de citire urmdtoarelor procese-verbale:

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Constituirea unei comisii in vederea solution6rii intampinerilor intocmite de

proprietarii terenurilor ce formeaze amplasamentul Iucrarii ,,Reamenajarea sistemului
defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tulucegti, judetul Galati,, cu privire la
propunerile de expropriere formulate de Consiliul Judetului Galati prin [,4uzeul de
lstorie ,,Paul PSltenea" Galali) l.Cvuumul necesar'. % + 1 din numerul total al
consllierilor
gedintele Consiliului Judetului
Galati = 16;
34 9i Prc$edintele Consiliului

Judetului Galati =

3.Numdrul consilierilor judeteni prezenti
)delului Galati = 31,

la Eedin6 Si

gedinlei.
P

Nicolae Dobrovi
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Numele gi prenumele
candidatilor
BUDESCU Niliticd
BRATU Petrica
PETRE Dorina
CROITORU Costin-Emilian
l\illTROF lilarius
CHIRILA Amelian
GUTU Vasile
TANASE Neculai

Voturi
,,pentru"
17
18
18
18
18
17
18
1B

Voturi
,,impotrive"
I
0
0

0
0
1

0
0

Buletine de vot
neintrebuintate

Voturi
,,nule"
0
0
0
0
0
0
0
0

17
17
17
17
17
17
17
17

ooNCLUZIE: Comisia pentru solulionarea inaampindrilor intocmite de
propfietarii terenurilor ce fomeaze amplasamentul lucrerii sus-mentionate s-a
constituit in urmetoarea componenld: BUDESCU Miticd, 9ef seruiciu, Serviciul
conbncios 9i probleme juridice al Consiliului Judelului Galali - prcgedinte,
precum 9i: BRATU Petticd (primar, comuna Tulucegti, judelul Galali), PETRE
Doina (contabil-9ef, Muzeul de lstode ,,Pa Pel6nea" Galali), CROITORU
Costin-Emilian (cercetdtor Stiin,tific, Muzed Breilei), MITROF-Marius (consilier
juridic, Dircclia Judeleand pentru Culturd Galali), CHIRILA Amelian, GUIU
Vasile gi TANASE Neculai (proprietari imobile, comuna Tulucegti) - membri.
Au participat la lucrdrile Comisiei de numerare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu,
Butunoiu Dorin, Sandu Viorica, Stangd George Cetelin qi Ungureanu Cetelin. Domnii
consilieri judeleni Butunoi Adrian-Liviu gi Stanga George Cdtdlin refuze sa semneze
procesul-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret.
Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Desemnarea reprezentantului judelului Galali in Adunarea Generald a Asociatilor la
S.C. CONS I\iIANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Gala\itr. l.cvorumul necesar.
y2 + 1 din numdrul total al consilierilor judeleni prezenti la gedin!e, inclusiv
Pregedintele Consiliului Judetului Galali = 16i 2.Numdrul consilierilor iudeteni in
functie:34 9i Pregedintele Consiliului Judelului Galali = 35:3.Numdrul consilierilot
judeleni orezenti la €edinq SiPreledintele Consiliului JudeluluiGalati = 31'

>

Numele gi prenumele
candidatului
OCHIU Cristi-[,4arian

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotrive"

1B

0

Voturi
,,nule"
0

Buletine de vot
neintrebuintate
17

in calitate de
judelului
Galali in Adunarca Generald a Asocialilor la S.C.
reprezentant al
coNs MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. GALATI.
CONCLUZIE: Domnul OCHIU Cristi-Marian a fost desemnat

Au participat la lucrdrile Comisiei de numdrare a voturilor; Butunoi Adrian-Liviu,
tdlin 9i Ungureanu Cetelin. Domnii
Butunoiu Dorin, Sandu Viorica, Stengd G
judeteni
George
Catalin refuzd sa semneze
Adrian-Liviu
Butunoi
consilieri
Sirt6ng6
procesul-verbal privind consemnarea
Itatului votului secret

realitatea sedintei.
SECRETARUL JUDETULUI,
Paul Pufcas
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Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Rapoafte, infomdri, intehdri, interpleri, diverse
Domnul Presedinte intreabd dacS sunt observatii cu privire la informdrile sau
rapoartele prezentate
S-a luat act de Raportul doamnei Beraru l,{ariana - consilier superior in cadrul
Directiei de Dezvoltare RegionalS gi al doamnei lonescu Oana - consilier principal in
cadrul Directiei de Dezvoltare Regionald privind rezultatele deplasdrii la Cahul,
Republica Moldova in petioada 23-24 iulie 2014.

S-a luat act de adresa Bibliotecii Judelene ,,V.A. Urechia" calati nr.
2981131 07.2014 Si inregistratA la Consiliul Judetului Galati sub nr. 660't/31.07.2014
referitoare la infbrmarea privind activitatea
consitlere gi mediere juridicd
desfaguratd in perioada mai-iunie.
S-a luat act de adresa Spitalului Clinic Judetean de Urgentd ,,Sf. Apostol Andrei"
Galali nr. 19655i 1 8.08.2014 9i 'inregistratd la Consitiul Judetului Galati sub nr.
67241'18.08.2014 referitoare la informarea privind numSrul de posturi de medici, la
data de 31.07 2014, din cadrul fiecdrei sec(ii a Spitalului Clinic Judetean de Urgentd
,,Sf. Apostol Andrei" Galali
S-a luat act de lnformarea privind plombdrile drumurilor judetene
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
,,Sf Apostol Andrei" Galali pentru luna iulie 2014
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati pe
luna iulie 2014.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de ArtA VizualS Galati pentru
luna iulie 2014.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judetene,,V.A. Urechia" Galati
pe luna iulie 2014.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural ,,Dundrea de Jos" pe
luna iulie 2014.
S-a luat act de Raportul de activitate al Directiei Generale de Asistente Sociald
Protectia
Copilului Galati pentru luna iulie 2O14
$i
S-a luat act de Raportul/de activitate al Directiei Judetene de Evidenti a
Persoanelor Galati pentru luna iulie 20'14.
S-a luat act de Raportll de activitate al Serviciului Public Judetean de
Administrare a Domeniului Puqlic ai Privat Galati pe luna iulie 2014.
Domnul Pregedinte co
cd ordinea de zi a fost epuizat5, declare inchise
gedinta. Multume$te pentrul participare Si penlru contributia aduse
buna
desfasurare a

fe

lucrarilor.

Prezentul p
fost prezentat 'in
18 septembrie 201

la

1

verbal,

Qtersdturi sau addugiri, contine 6 (9ase) pagini qi a
a Consiliului Judetului Galati din data de
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