ROMANIA

PROCES - VERBAL
al gedintei extraordinare a Consiliului Judelului Galali
din 30 mai 2014

Consiliului Judetului Galati a fost convocate prin
Dispozitia Pre$edintelui Consiliului Judetului Galali nr 368 din 28 mai 20'14 Si a fost
publicate in ziarul ,,V€lIa liberS" din 29 mai 2014 9i afisatd la sediu, avand urmatorul

$edinta extraordinare

a

proiect al ordinii de zi:

1. Modificarea Hotararii Consiliului Judelului Galali nr.

58/29 04.2014 privind
aprobarea solicitarii adresate Guvernului Romaniei de trecere a unui imobil
(teren) din domeniul public al statului 9i din administrarea Ministerului
Afacerilor Interne in domeniul public al judetului Galali 9i in administrarea
Consiliului Judetului Galati;

lni!iator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

21712012 a Consiliului Judetului Galati privind
judelean
de transport rutier public de persoane prin
aprobarea Programului
servicii regulate, cu valabilitate 01 .01 .2014 - 30.06.2019;
lni!ialor: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Modificarea organigramei qi a statului de functii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judelului Galati;
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
a
exercitiului
bugetar al Consiliului Judelului
Aprobarea contului de incheiere
Galati, pe anul 2013,
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
5 Aprobarea unor sume necesare asigurefli fluxului de numerar de cdtre
Consiliul Judetului Galatiin vederea implementarii proiectului ,,ADAPT: Dreptul
la EgAlitate gi Acces pe Piata muncii" finantat prin Fondul Social European de
citre Directia Generala de AsistenF Sociala 9i Protectia Copilului Galati;
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
local
Judetului
Galati pe anul 2014,
bugetului
al
6. Rectificarea
lniliator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
7. Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului gi urbanism la
nivelul Consiliului Judetului Galati, precum 9i aprobarea Regulamentului de
organizare gi functionare al acesteia;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
8. Constatarea 'incetdrii suspenderii rafortului de serviciu al d-nei Dobr6a
Aststenta Soclala
Sociale Sl
lvlarinela, Director general al Directiei Generale de Asistenla
Si
Protectia Copilului 6alali $i constatdrea incetarii de drept a'raportului di:
la, Director general al Directiei Generale de
serviciu al"d-nei

2. Modificarea Hoterarii nr

4

Dobrea-

Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

realitatea gedinfei.
PRE9EDINTE,

Dobrovici-Bacalbaga
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Modificarea raportului de serviciu al d-nei Cristoloveanu l\.4anon Emilia,
director executiv adjunct in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetutui calali, prin transfer in interesul serviciului pe functia publica de
conducere vacanti de Director general al Directiei denerale'de Asistente
Sociala 9i Protectia Copitutui catati,
lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
elari, diverse.

de serviciu: Lucean Mihalcea _ director

Coca
in
Arhitect
Tecu!5 - con
tonel
securitate

gef;

Agache - director executiv adjunct,
Laura Angheluta - director executiv,
naitescu - director executiv adjunct,
pa$cu _ auditor. Biroul audit public intern;
al resurselor umane, sindtate gi

SJTl'ffiil#:'jlTi::l,Bf:il:

lcancelarie.
invitati:. Dorin Otrocot prefectut judetutui Gatati: Aurora
,,^-_ly..
vargotlcr - director, Trezoreria Judetului Galati: Manon_Emilii Cristoloveanu _
director
Protectia Copilutui Galati.
anti de la urmatoarele institulii de

p1li"ipu,

ca

-

la aceasta gedintd a domnului
ursentd pentru catashore ei situatii

exc3ffi

i"

prefect

HJ?::*1II

&Hi1"il',1"i:
hidrologica Dunere-Prut-Siret.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului Secretar Puqcag Paul pentru
a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezen,tei la gedinla.
Domnul Puscas paul face apelul nominal.'
Domnul Presedinte informeazd ca d
functie + Presedintele Consiliului Judetu
in functie + Pregedintele Consiliului 'J
intrunite conditiile regulamentare pentru desfdgur€
Au lipsit urmitorii consiiieri
Caluean
Anghel Co_stel, Gasparotti
or Gigel,

judeteni:
Florinel-petru,'Hape
Meneili Gheorghe, Neicu Dan-Cristian, 'pi
Ungureanu Cetilin.

A sosit in sala dupi votarea
..
Ungureanu Cdtilin.

Emil 9i

ordinii de zi domnul consilier judetean

A-u sosit in sali, dupi votarea punctului gase de pe
ordinea "- zi,
-' domnii
rsilierijudeleni Butunoi Adrian Liviu 9i Cetuean A"gh.f C";i"t. de

cu,riscul de a deranja o multime

ca trebuiau rectificeri de buget

litatea gedintei.
SEDI

Nicolae

SECRETARUL JUDETULUI,

Sedinla din 30 mai 2014
Pag. nr. 3

Domnul Presedinte informeaza ci potrivit art 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare
Func,tionare al Consiliului Judetului Galati, a fost prezentat la mapd
procesul-verbal al Sedintei ordinare a Consiliului Judetului Galati din 2'1 nai2014.
in continuare, intreabe dacd sunt observatii in legeture cu procesul-verbal.
Nefiind observatii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 25 yoturi ,,pentru".
Domnul Presedrnte, cu privire la ordinea de zi, solicite completarea acesteia cu
prorectul de hoterare privind (Desemnarea unui membru titular in Comisia constituite
in baza prevederilor art. 62 alin (3) Si (4) din Contractul-cadru privind conditiile
acordirii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sandtate
pentru anii 2013 2014, aprobat prin Hotdrarea Guvernului
11712013, pentu
asistenta medicald spitaliceasca)).
Supune la vot completarea ordinii de zi.
Se aprobe in unanimitate, cu 25 voturi ,,pentru",
Domnul Presedinte intreabe dacd sunt alte observatii cu privire la ordinea de zi
a$a cum a fost transmisi la mape $i publicate in presa
Supune la vot ordinea de zi in intregime:
1. l\,4odificarea Hotdrarii Consiliului Judetului Galati nr. 58i29.04.2014 privind
aprobarea solicitdrii adresate Guvernuiui Romaniei de trecere a unui imobil
(teren) drn domenrul public al statului gi din administrarea Ministerului
Afacerilor lnterne in domeniul public al judetului Galati $i in administrarea
Consiliulur Judetului Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. l\4odificarea Hotararii nr 21712012 a Consiliului Judetutui Gatali privind
aprobarea Programului judetean de transport rutier public de persoane prin
servicii regulate, cu valabilitate 0'1.01 .2014 -30.06.2019

ii

N

-

3.

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

l\4odificarea organigramei 9i a statului de functii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judetului Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Judetului
Galati, pe anul 20'13;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
5. Aprobarea unor sume necesare asigurarir fluxului de numerar de catre
Consiliul Judetului Galatr in vederea implementarii proiectului ,,ADApT: Dreptul
la EgAltate gi Acces pe Piata muncii" flnantat prin Fondul Social European de
cdtre Directia Generala de Asistente Sociale gi protectia Copilului Gatati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
6. Rectificarea bugetului local al Judetului Galati pe anul 20.14;
lnitiator: Nicolae Dobrovici.Bacalbasa
Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului qi urbanism la

4

organizare gi fun

:
tnscns

NicolaeDobrovici.BacalbaSa

realitatea Sedintei.
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Constatarea incetdrii suspendarii raportului de serviciu al d-nei Dobrea
Marinela, Director general
erale de Asistenta SocialA gi
Protectia Copilului Galali gr
etdrii de drept a raportului d'e
serviciu al d-nei Dobrea lvla
eneral al Directiei Generale de
Asistenla Sociala $i Protectia
lnitiator: NicolaeDobrovici.Bacalbaga
I lvlodificarea raportului de serviciu al d-nei Cristoloveanu lvlanon Emilia,
director executiv adjunct in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetului Galali, prin transfer in interesul serviciului pe funclia publicd de
conducere vacanta de Drrector general al Direcliei Generale de Asrstenta
Sociale gi Protectia Copilului calati;
lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
l0.Desemnarea unui membru titular in Comisia constituita in baza prevederilor
art 62 alin (3) Si (4) din Contractul-cadru privind conditiile acorderii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sendtate pentru anii 2013
- 2014, aprobal prin Hotararea cuvernului ff 11712013, pentru asistenta
medicale spitaliceasce;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
11 Rapoarte, informeri, intrebari, interpeldri, diverse
Se aprobd in unanimitate, cu 25 voturi ,,pentru".
A sosit in salA domnul consilier iudetean Ungureanu Cetilin.
Se trece Ia punctul 1 din oiirinea de zi:
Modificarea Hoadrerii Consiliului Judelului Galati nr. 58/29.04.2O14 privind
apfobarea solicitdrii adresate Guvernului Romaniei de trecere a unui imobil
(teren) din domeniul public al staaului gi din administrarea Ministerului
Afacerilor lnterne in domeniul public al judetului Galati 9i in administrarea
Consil i ului J udetu I ui Galati

lnitlator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte p rcazeaza ce e ceea ce inseamne actiunea elicooterul.
ln continuare, intreaba dacd sunt observatii cu privire la proiectul de hotarare
sau la documentatia de fundamentare
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentatd
Se aprobe in unanimitate, cu 26 votuti ,,pentru".
Se trece la punctul:2':ilin ordinea de zi:
Modificarea Hoterarii nr. 217/2012 a CiJnsiliulai Judetului Galali pivind
aprobarea Programului judetean de transpott'iutier public ile persoane pin
seNicii regulate, cu valabilitate O1,;01 201 4 30,Q6.201

-

I

lniliator: Nicolae D6brovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte informeaza cd la acest proiect de hotirare existe

amendamente gi roaga p idomnul State Gheorghe sd le prezinte
omnul State Gheoiohe a prezent,
lamendament:

dry

Yz-'
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';,,-DINTE,

Nicolae Dob

ici-Bacalba
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(AMENDAMENT
la proiectul de hoGrare privind modificarea

Hotirarii nr.2,1712012 a Consitiului
Judelului Galaii privind aprobarea Programului iudetean de transport rutier
public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.0.1.2014 30.06.2019
(inregistrat la Consiliul Judelului catati cu N. 4829128.05 2014)
Avand in vedere:
Adresa nr. 1150616120.05.2014 a Asociatiei Transportatorilor Rutieri din calati
prin care solicite amendamente la proiectul de hotdrare;
Se propun modificerile:
1) Anexa 1 pagina 5, pozilia'10 astfet:
- Traseul Galati Oancea Beneasa (Sat Rogcani) cod traseu 10, operator de
transport SC DANIXMOND TUR SRL, se prelungegte din localitatea Rogcani in
comuna BSneasa, se modifice orele de plecare din comuna Bdneasi gi se
mAregte timpul de circulatie/cursa de la t h 30 min la j h 45 min.
2) Anexa 2 pagina '18, pozilia '10 astfet:
- Dupa localitatea Rogcani urmeaze comuna Beneasa.
Dala 28 05.2014 Semneazd: pregedinte Nicolae Dobrovici_Bacalbaga).
Domnul State Gheorohe a prezentat gi al doilea amendament, transmis de
Pregedintele Comisie de specialitate nr. 3:

-

-

(AMENDAMENT
la proiectul de hotirare privind modificarea

Hotirarii nr. 2,1712012 a Consiliului
Judetului Galati privind aprobarea programului judetean de transport rutier
public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitat; O1.Ol.2Ol4_30.06.2019
(inregistrat ta Consiliut Judetutui catali cu N.4672121| OS.201|4)
cererii gi analizei adresei venite din partea S.C. Stefu lon S.R L,
- in urma
Comisia
nr. 3 propune modificarea traseului nr 61, Galati_Vanetori_pddurea
Garboavele (Anexa 1), in sensul ce in zilele de luni-vineri traseul sd se efectueze
pand la Van5tori Si retur.
Pentru zilele de sambetd gi duminice, traseut remane neschimbat.
l\4odificarea mentionatd o propunem pentru perioada 0.1.06.20.1 4_30.1O.2014.
Data. 21.05.2014 Semneaze: pregedinteie Comisiei de specialitate nr. 3).

DprnruErcSedfdc anunta ce in calitate de initiator acceptd amendamentele.

ln continuare, intreabi daci sunt alte observatii cu privjre la proiectul

hoterare sau la documentatia de fundamentare
Nefiind alte observalri, supune la vot proiectul de hot6rare cu amendamente.
Se aprobd in unanimitate, cu 26 voturi ,,pentru",
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei gi a statului de functii ale aparitiiui ae spe

e$

de

Consiliulai Judetului Galati
iator: Nicolae Dobrovici-Bacalba$a
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Domnul Presedinte ptecizeazd ca la acest proiect de hotdrare existe
amendamente $i roagd pe doamna consilier judetean Gaiu Magdalena 9i apoi pe
domnul consilier judetean lon $tefan si prezinte amendamentele.
Doamna Gaiu Maodalena a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT
la proiectul de hoti16re privind modificarea organigramei consiliului Judetean
Galati
(inregistrat la Consiliul Judetului Galati aJ N 4649120 052014\
Consider ce este inexplicabile mdrirea numerului de angaiati in cadrul Direcliei
Juridice, in situatia in care ta Directia de sanatate 9i inve!5mant nu exista nicio
persoane angajatd, domeniile senatate $i invdtamant fiind prioritare
Amintesc faptul ca un numAr important de servicii au fost externalizate catre
firme de avocaturd din Bucuregti.
Dala:20 05.2O14 SemneazA: Gaiu Magdalena).
Doamna Gaiu lvlaqdalena, pe langa acest lucru, ar vrea sA aminteasca faptul ce
unele lcoli speciale din orag, atunci cand au litigii, sunt trimise se i9i angajeze
avocali de catre geful Directiei Juridice din Consiliul Judelean.
Domnul Presedrnte roaga pe domnul Secretar se ii rdspunda pa4ial
Domnul Secretar, cu pnvtre la reprezentarea de cetre funclionarii angajati ai
Consiliului a gcolilor speciale, ii respunde: nu e posibil acest lucru.
Domnul Presedinte transmite: ,,in ce privegte cealaltd parte, am sa aduc nigte
clarificeri: nu e vorba de angajarea a niciunei persoane. inainte de venirea mea, din
Serviciul Juridic au fost zbureteciti trei functionari care aveau studii juridice 9i bagati
in alte structuri ale Consihului Judetean. Din motive care imi scape, nu s-a dorit un
Serviciu jurrdic puternic, care sa'igi bage nasul in ceea ce se petrece 9i, intr-un fel,
acelagi lucru a fost gi cu Auditul. La ora actuala, din Serviciul juridic, o persoana, deci
erau cinci persoane, o persoand a fost deta9ata, mai mult sau mai putin printr-o
sttuatie aparuta nedorit $i involuntar, la Evidenla Populatiei, cel care avea pregatire
juridica 9r era la invatamant 9i sdnatate a fost mutat la Juridic. Cele cinci persoane
categoric nu faceau fale volumului extrem de mare, gi atunci, am zis revenirea la
starea initialA gi aducerea celor care au lucrat in cadrul acestui Compartiment Juridic,
inapoi lvlai ales ce nu este o pierdere foarte mare, dat fiind ca nu faceau lucruri
esentiale, dup6 cat am fost eu informat acolo unde au fost la randul lor, tot printr-o
hotarare de Consiliu, mutati. in ceea ce privegte externalizarea: externalizarea s-a
fdcut de fapt numai .. gi aicea a fost o greseald procedurale, care a creat mari
probleme, cd nu s-a cerut la timp aprobarea Consiliului, nu cu rea intenlie, o scepare
pentru cei care au fecut aceasti scapare acum pletesc, din nefericire, bani in
sensul acesta. La lrcitatii, unde ne luptem cu firme extrem de puternice, care au o
asistente juridicA specializata in domeniu, aceste funclionare ale noastre, care erau
absolvente de Drept, pletite aici cu o leafe de 10 milioane 9i avand o preg5tire

-

$i atunci. pentru ce legea ie
acord ci pentru a ne ;lva/banii,

explicat tuturor gi cu totri am fost de
la acea firma. in rest, sigur cd

ffieffiqB\a,

itatea Sedinlei.
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mai sunt spete, care ceutim se fie cat mai putine, la care apelim la asistenta
juridicS, ca se nu fim in pagube. C5utdm sa fie cat mai putine, banul e limitat, ie
trnem^sub control Deci, in aceasta au constat mesurile care vi se propun.,,
ln calitate de iniliator, dupe ce a explicat care este situatia, anunta ca nu
acceptd aceste amendamente. Spere ca au inleles despre ce e vorba.
In continuare, constatand ce nu era acelagi amendament gi adresand scuze,
invita pe domnul consilier judetean lon $tefan sA prezinte amendamentul.
Domnul lon Stefan a prezentat urmdtorul:
(AMENDAMENT
la proiectul de hoGrdre privind modificarea organigramei Consiliului Judetean

cala!i

(inregistrat la Consitiut Judetutui catali cu

nr

4650120 OS 2014)

Avand in vedere externalizarea serviciilor juridice la o firma de avocaturi,
consider ci nu se justificd
Solicit desfiintarea posturilor de la Cabinet pregedinte gi repartizarea posturilor
pe Compartimentul sanetate 9i invdtemant
Vicepresedrntele CJG 2 nu are aproape nici un fel de atributii.
Data:20 05 2014 Semneaze: $tefan lon).
Domnul lon Stefan ptecizeazd ce, intampldtor, nici rationamentul nu este
acelagi, din pecate, pentru cA domnul pregedinte, ca de obicei, intoarce ca la
Ploiegti, trenul ,,Ne amintim cA in momentul in care s-au externalizat aceste servicii
juridice nu am fost toli de acord, a$a cum ati spus dumneavoastre. Deci, noi am
amintit de la inceput ca acest lucru
pe langd lege, mai ales ce nu s_a f5cut nici
^este
la timp Si cred cd nu este normal. infeleg acum ca m6rim organigrama la Serviciul
Juridic, pe care dumneavoastra l-ati fecut praf in nenumarate rdnOuii ...,,
Domnul Presedinte intreabe in ce sens.
apl!rul lq!_Slefa! doregte sa nu fie intrerupt Si afirma: ,,l-ati fdcut praf din
punct de vedere profesional gi eu . nu este prima data cand spun
c'e avem oameni
de calitate in cadrul Consiliului Judetului Galati. Deci trebuie si intelegem un lucru:
daci minm organigrama
Servicrul Juiidic inseamne cd aieste servicii
externalizate nu-$i mai au sensul gi incercdm se ne apdrdm cu oamenii nogtri. Din
punctul meu de vedere este mai corect, mai normal, pentru cd un om pe
care il ai in
subordine..."
Domnul Presedinte spune ce da, aici are dreptate, asta se incearca.
Domnul lon Stefan continud: ,,..pot sa il tragi gi la respundere. Deci solicit in
acest moment ca aceste servicii externalizate iaie sunt facute cdtre Casa de
avocatura din Bucuregti se fie reziliate dace intdrim organigrama noastrd gi
eu sunt
de acord in acest sens. Deci, primul punct: si fle rezilia't ac6st contraci;
dupa aceea,
__ ._..:_. ,desfiintate
posrurite
lrldLE pusru
j:sfirnlat ir
te oe
de ta
ra uaotnelut
si us.
cautnetuL eielliinteruili
Hregedt
p?:ll|,i pu compartimentul sanetate $i invdtdmant , dintr-o
si,
:"^?,1":3i-":::t"1,
scurti observatie, al dglqa vrcepregedinte are rol decoraiiv in tiOrut Consl
itiiulu i
Judetului Galati Mai
de atdt, pdn
cred cd nici nu a avut oameni in
subordine, ceea ce
nlPa\ lregry4e(tts11, in mod echftabil, raspunderea

la

:^":*:l-:i tl1lf
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celor doi vicepre$edinti se fie impartitd, in aga fel incat in flga postului, la fiecare, sa
se regaseasca atributiuni corespunzetoare $i cred c5 dacd reugim sa-i dem putere
unui vicepregedinte putem, dupd aceea, se avem 9i anumite lucruri rezolvate de
catre acesta. Deci, eu consider ca aceaste organigramd nu arate foarte bine Si
consider, ince o data, ca la Cabinetul Pregedintelui ar trebui umblat gi acegti oameni
sd se duce spre Senetate Si invetamant Vd multumesc."
Domnul Presedinte anuntd ce in calitate de initiator nu accepta aceste
amendamente.
in continuare, roagd pe domnul Coca lonel sa prezinte urmdtorul amendament.
Domnul Coca lonel a prezentat urmAbruL

(AMENDAMENT
la proiectul de hoterare a Consiliului Judelului Galati privind modificarea
organigramei Si a statului de funclii ale aparatului de specialitate ale Consiliului
Judelului Galali
(inregistrat la Consiliul Judetului Galati cu nr 4810127.O5 2014)

Fate de forma initiald a Anexei nr. 1 la proiectul de hotarare, se impune
modificarea gi completarea acesteia
Pentru aceste motive, formulez urmetorul

AMENDAMENT:

in cuprinsul Anexei nr. 1 la proiectul de hotdrare, in reprezenlarea grafica a
Organigramei aparatului de specialitate a Consiliului Judetului calati, Administratorul
public avand in "coordonare" 2 structuri, linia care pornegte descendent de la acesta
cdtre structurile coordonate nu este continue ci punctate.
in cuprinsul Anexei nr 2 la proiectul de hoterare, in cadrul Statului de funclii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati, Administratorul public va
flgura in coloana ,,functii contractuale"
ln cuprinsul Anexei nr 2 la proiectul de hotarare, in cadrul Statului de functii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galali, in cadrul Direcliei patrimoniu,
specialitatea studiilor pentru functia public5 de conducere de Director executiv
adjunct se completeaza gi va fi "studii superioare tehnice, economice, administrative
sau juridice".
Dala.27 05 2014 Semneazd: Pregedinte, Nicolae Dobrovici-Bacalbaga>
Domnul Presedinte anunte cd
calitate de initiator accepta acest
amendament
ln con nuare. tnl ba daci sunt alte observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la docum tatia de fundamentare
Nefiind alte obse lii, supune la
lde hotdrare cu amendamentul
acceptat.

in

-qse

itatea gedintei,
SECRETARUL JUDETULUI.
Nicolae Oo
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0 voturi ,,impotrivd" 9i 10,,ablineri',

iu Magdalena, S6ngd George-Cdtdlin,
fan lon, Potec Nicolae-petrigor, Zamfir

Aurel 9i Dumitru lon).
Domnul Secretar, la intrebarea domnului consilier jude,tean lon
$tefan, care a
dorit sd gtie cate voturi au fosl pentru, anuntd ce din 26 de voturi, fdre cele 10, sunt
16 voturi pentru $i ca proiectul de hotdrare a trecut.
Se trece la punctul 4 djn ordinea de zi:
Aprobarea contului de incheiere a exerci.tiutui bugetar al Consiliiiui Judetului
Gatati, pe anul 201J
pomnur presedinte intreabe dac.

.JlJt'""J::',Ji:t:","fli,t,,1"',r"';?iSllllix

hotarare sau la documentatia de fundamentare
Nefiind observa(ii supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 26 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Co
la

cetre Direclia Genenld de Asistenle
Domnul Presedinte intreabi daca sunt observatii cu privire la proiectul de

hoterare sau la documentatia de fundamentare
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma orezentata
Se aprobe in unanimitate, cu 26 votL ri ,,pentru,',
Se trece la punctul 6 din ordinea.de zi:
Rectificarea bugetului locat at Judetului Galati pe anut 2014

pomnurpresedinteaduceracunostintd:I'ff ",t""Xff
amendament gi roage pe domnul director executiv Lucean l\Iihalcea
sa prezinte

:t"'#'itJ!:::";Tlrtx

amendamentul
Domnul l\y'ihalcea Lucean a prezentat urmabrul:

(AMENDAMENT
la proiectul de hoterare privind rectificarea bugeturui rocar ar Judeturui
carati
pe anul 2014
Avand in vedere suplimentarea bugetului local pentru sectiunea
de dezvoltare Ia
cap 84 02. "Transporturi", subcap. 84.02.03 ,,Drumuii gi
oln venrtufl propflr, reprezentand sume rezultate din vanzarea,nor
nzarea unor hrnrrri
bunuri an.rrinah.r
apa4inand
,odificarea si in tista de ;nvestitji
llp_ylg cu 22
prin
2914, l'ly-,tt:-:,
mi tei r" oo,""ti"rio.
1lu!
.suptimentarea
itare
judetene"
drum

i G"i,rrii";"ip.
iir;ili:fil:b,,i

:::"llr]:'
uri

Semneazd:
Domnul P

Nicolae

lbaga>

CA

r

inscris in

TEsEDrN
NicolaTDobrovici

acceptd amendamentul.
Sedin!ei.

lt; ETE l$.
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continuare, intreabe dacd sunt alte observatii cu privire Ia proiectul de
hotarare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind alte observatii 9i fiind vorba despre o hoterere cu privire la buget,
adoptarea acesteia se rcalizeazd pe articole.
Supune la vot glLL din proiectul de hoterare cu amendament
Se aprobe in unanimitate, cu 26 votuti ,,Pentu"'
Supune la vot g!!-a din proiectul de hoterare

in

Supune la vot Droiectul de hotirare in intreqime Gu amendament'
Se aprobe in unanimitate, cu 26 voturi ,,pentru".

Au sosit in sald domnii consilieri judeleni Butunoi Adrian Liviu 9i celuean
Anghel Costel.
Domnul Presedinte plecizeazd cd in continuarea ordinii de zi se afle patru
proiecG dE ho]EEri cu privire la persoane, pentru a cdror aprobare. este necesare
procedura de vot secret 9i propune organizarea unei singure proceduri de vot secret'
Supune la vot.
Se aprobd in unanimitate, cu 28 votuti ,,pentu".
nomnlrl P
inte prezintd succint proiectele de hotarari, asfel:
La Punctul 7 din ordinea de zi:
Reorganizarca Comisiei tehnice de amenaiare a teitotiului 9i .uftanism .la.
nivetui Consiliutui Judetului Galati, precum 5i aProbarea Regulamentului de

organizare 9i functionare al acesteia
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa
'intreabe
observatii cu privire la proiectul de
sunt
daca
Domnul Presedinte

hoterare sau !a documentatia de fundamentare.
La pu
ounctul I din ordinea de zi:

Marinela, Director general
Proteclia Copilului Gatali 9i constatarea inceterii de drept a raPotiului de
servicii al d-nei Dobrea Marinela, Director general al Direcliei Generale de
Asistenle SSociald 9i
Asistente
$i Proteclia coPilului Galali
hoterare sau la documentatia de fundamentare
La punctul I din ordinea de zi:
Modificarea rapoftutui de serviciu al d-nei Cristoloveanu Manon Emilia, director
executiv adjunct in cadrul aparatului de speci?litate al Consiliului Judelului
Galali, prin transfer in interesul serviciului pe tunclia pub.li?e q9

:only:ef

gedinfei.

7\

PR

Nicolae Dob

EDINTE,

i-Bacalb

i'o.
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La purctul 10 din ordinea de zi:
Desemnarea unui membru titular in Comisia constituitd in baza
ad. 62 alin. (3) Si (4) clin Contractut-cadru privind condiliile acordArii asisbntei
medicale in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sindtate pentru anii 2dii
- 2014, aprcbat prin Hotdrerea Guvernului nr. 117/2013, peitru asistenta

medicad spitaliceasce

#t'j;::#i:'lf

po m n u r p resed i n te int rea be d a
ce
"
hotdrare sau la documentatia de fundamentare.

3,i:#ti:"';?;::i3i::

la $edinta de astezi absenteazd domnul lstudor Gigel, membru al
-Comisiei de numdrare
a voturilor aleasd pe intreaga durat5 a mand;tului, roagd sd
lntrucat,

se facA propunere de inlocuire temporara in vederea bunei desfegureri a procedurii
de vot secret din aceastd gedinld
Domnul Hamza Cornel propune, pentru inlocuire, pe domnul consilier jude,tean
Butunoiu Dorin
Domnul Presedinte supune la vot propunerea de inlocuire
Se aprobd in unanimitate, cu 28 voturi ,,pentru".

Domnul Presedinte, dupd aceea propune, pentru inlocuire, pe domnul Dorin
_
Butunoiu gi supune la vot, spunand ca
procedura.
aga e
tate, cu 20 voturi ,,pentru",
vita la o scurte pauza, timp in care vor fi intocmite
fi predate Comisiei de numdrare a voturilor. odate cu

bulet

procesele-verbale.
Roage Comisia de numerare a voturilor s6-Si intre in atributiuni.
Pauze
Se reiau lucrarile.

Domnul Presedinte roaoS
buletinelor de vot.

si

se face apelul nominal, in vederea inmanarii

Doamna Sandu Viorica:

Bogdan Tania-luliana
Buruiani Daniela-Laura
Buruiani Natalila
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Buturce Octav
Celuean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-petru - abse,f
Gogoncea LilignrDan

69-u{D'

Textu

a Sedinlei.

a/

PRE9E
Nicolae Oo

ici-Baca

(4(

o\/
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Grosu Constantin
Hamza Cornsl
Hapeci Daniela-Simona - abseat
lon Dumitru
lstudor Gigel - abseaf
MAneili Gheorghe - abserf
Munteanu Gabriela
Neicu Dan-Cristian - absert
Pintilie Carmen - absent
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor
Sandu Mitica
Sandu Viorica
Stanga GeorgeCAIAlin
Serban lulian-Marian
Stefan lon
Tuicu Emil - absenf
Ungureanu Cetiilin
UrSU Nicusor
Vicleanu Marian
zaharia Eugen
zamfir Aurel
Se ia o pauzd pentru numerarea voturilor.
Se reiau lucrarile.

Domnul Presedinte, ca urmare a votdrii, roagd Pregedintele Comisiei de
numerare a voturilor se dea citire proceselor-verbale.
Doamna Sandu Viorica de citire urmdtoarelor procese-verbale:
> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
<Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului !i urbanism la nrvelul
Consiliului Judelului Galali gr aprobarea Regulamentului de organizare 9i functionare
al acesteia). l.Cvorumul necesar y2 + 1 din numarul total al consilierilor judeteni
prezenti la sedinte, inclusiv Pre$edintele consiliului Judetului Galati = 15,2.Numarul
consilierilor iudeteni in functie'. 34 9i Pregedintele Consiliului Judelului Galali = 351
3.Numerul consilieilor judeleni prezenti la gedinld gi Pregedintele Consiliului
Judelului Galali = 2B:
Numele Si prenumele
candidatilor
D U l\.4 ITRESCU N/arioara

Voturi
,,pentru"
24

Voturi
,imootrive"
4

BORDEIANU Anica

24

4

VOtCtLA TeodTe

24

/ct D{4>\
I r,/-\.\

\

Nico

a

albaga

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate
7
7
7
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BACALU lvlihai Puiu

5

7

DURBACA Liviu Cezar

23

5

7

NICOLAU lon

24

4

7

CULCEA lvlirela

23

4

ANTON Florentin

24

4

7

ANTONAS Liviu Narciz

24

4

7

1

7

CONCLUZE: Comisia tehnicd de amenajare a teritoriului li urbanism la
nivelul Consiliului J
1in urmdtoarei componentd:
DUMITRESCU Mario
precum 9i urmdtorii membri:
BORDEIANU Anica,
BA9ALU illihai Piiu, DURBA,A Liviu
Cezar, NICOLAaJ lon, CULCEA Mireta, ANTON Ftorentin i'i ANTONAg Liviu
Narciz.ti, totodatd, s-a aprobat Regulamentul de organizaie gi functionare al
acesteia.
Semneazd, Comisia de num5rare a voturilor: Butunoi Adrian_Liviu, Butunoiu
Dorin, Sandu Viorica, Stange George-Cdtahn gi Ungureanu Cetdlin.

> Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Constatarea incetdrii suspendarii raportului de serviciu
al doamnei Dobrea
Marinela, Director general al Directiei Generale de Asistente Sociald
$r protectia
Copilului Gala(i 9i constatarea incetarii de drept a raportului b"
at doamnei
Dobrea l\y'arineta, Director general al Direcliei Generale de Asiste;td
""rri"i, Sociald gi
necesar Y. + 1 din numerul total al
inclusiv Pregedintele Consiliului Judetului
pre$edintete consitiutui Judelutui

Voturi
,,pentru"
24

G"trli ='i!8:lo'

Voturi
,,impotrive"
4

Voturi
,,nule"
0

:34 Si presedintete Consiiiutui
iudeleni prezenli la gedinld 9i
Buletine de vot
neintrebuintate
7

Butunoiu

Dorin, sandu viorica, stansd

Georse-cr,l,lTlliir,t":iToi-Adrian-Liviu,
>.- Proces-verbal privind con'semnarea rezultatului
..
votului secret privind
.,"r',9iy grjt+cJisi;i;v;, nl-"-no'n ii,iriu, oir.u.tor"
:y""9ll:"::

j:tf,llid:

taJii:
;;:'i,':'"iEil^",I"r#:ffix'#'p#gRi:,:it":.:ti;l*.;fi
licS de conducere vacant5 de
alitatea gedinlei.

,t\W,/.i

iED
Nicolae

acalbaga

QffS
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sistenF Sociala 9i Protectia Copilului

rul total al consilierilor judeteni prezenti

= 15; 2.Numerul
Galali = 35;
Judetului
edintele Consiliului
Ia Sedintd 9i Presedintele Consiliului

iului Judelului Galati
Judetului Galali

=

281

Voturi
pentru"

Voturi
,impotrive"

18

10

CONCLUZIE:

tt",ii i^iti,,

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate
7

Se modificd raPortul de seruiciu al d'nei Crisloloveanu

director executiv actjunct

h

?:'i:Li::Ji':::li;,;:,";i:";i':"i:

ctor general al Direcliei Generale de
iiatii,itor, grtrnoi Adrian-Liviu, Butunoiu
Dorin, Sandu Viorica, Stanga George-Catalin 9i Ungureanu Catdlin

-- > Fio"".-u"tOul prirrind consemnarea

.

rezultatului votului secret privind
uDesemnareaunuimembrutitularinComisiaconstituitainbazaprevederilorart62
medicale in
tst si (;) din Contractul-cadru privind conditiile acorderii asistentei
"l-".
de asisureri sociare de

T:;1"J""::.i:fi ",il"r.,1""1;,ffi ;SIIllil
i total al consilierilor judeleni Drezenti la

""lr.,liiiit"'",rri

281

Numele gi prenumele
candidatului
dr MATEI Mddilina

Voturi
impotrive"
6

Voturi
,,pentru'
22

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate
7

CONCLUZE: Doamna dt- MATET Mddilina a fost desemnate
membru titular in Comisia constituitd
din Contractul-cadru pivind condiliile
sistemului de asigurei sociare de sd

prin

Hotdrerea Guvernului

nr-

spitaliceascd.
Semneaze, Comisia de numArare
Dodn, Sandu Viorica, Sta d Georg

P

Nicolae

EDINTE,
I

in calitate de

1

a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu,

Butunoiu

ureanu Catelin.
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l5

Se trece la

informdri,

pe domnul prefect s6 informeze despre

cate

lnostru

Pregedinte, doamnelor' domnilor

consrrieri, murtume$te pentru votur

construclia viitoare

dumneavoastra

a

hangarului""oro'n''''
pent

cu rugdmintea, in

mas

pre Dunare, se rnundd Galatiul,

se. vreau
te la cota 605,604, in stadere cu un

ocamdata probleme nici pe Siret. nici pe
ului de remuu. insa. suntem in continuare
mult pentru digurile interioare Nu sunt
spus gi dimjneata, astdzi s_a $i lansat o
cod portocaliu vom intra datorite situatiei

ra.ltluJXt#H,JJi,"::1"

constatand cd nu sunt rudride cuvdnt
pentru colaborare gideclard
$edinla tnchtsa.
Prezentul proces-verbal, ferd
$te
pagini gi a fost prezentat in
s( in[a o
4 iunie 2014.

$EDINTE
Nicolae

I ;:liXffil;

iri, contine '15 (cincisprezece)
\Judetului Gatati din data de

e9erye

;/

lm$Wl

\?
RETARUL JUDETULUI

lii-rqD

gk--'
PRE$EOINTE,

Nicolae Dobrovici-

ECRETARUL JUDETULUI,

Paul?$ca9

.-\\\

