ROMANIA

PROCES

- VERBAL

al gedinlei ordinare a Consiliului Judetului Galati
din 30 octombrie 2014

$edinla ordinard a Consiliului Judelului Galali a fost convocatd prin Dispozilia
Pregedintelui Consiliului Judelului Galali nr. 593 din 24 octombrie 2014 gi a fost
publicati in ziarul ,,Monitorul de Galali" din 25-26 octombrie (edilia on-line), respectiv
27 octombrie gi afigatd la sediu, av5nd urmdtorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea proiectului "La pescuit promovarea pescuitului ca ocupatie
tradilionale in Lunca Joasd a Prutului lnferior 9i Dundrea lnferioard" 9i a
obligaliilor ce ii revin Centrului Cultural "Dundrea de Jos" Galali pentru
implementarea acestuia;

-

lni!iatori: MarianVicleanu,
Viorica Sandu,
Florinel-Petru Gasparotti
pegtele
proiectului
prin
2. Aprobarea
apd - culegere de relete tradilionale
,,Ca
pesceregti din Lunca JoasS a Prutului lnferior gi Dundrea lnferioarS" gi a
obligatiilor ce revin Centrului Cultural ,,Dundrea de Jos" Galali pentru
implementarea acestuia;

lniliatori:

Marian Vicleanu,
Viorica Sandu,
Florinel-Petru Gasparotti
"Muzeul
3. Aprobarea proiectului
Zonei Pesciregti din judelul Galali" 9i a
obligaliilor ce ii revin Centrului Cultural "Dundrea de Jos" Galati pentru
implementarea acestuia;

lni!iatori: MarianVicleanu,
Viorica Sandu,
Florinel-Petru Gasparotti

4. Aprobarea Studiului

de fezabilitate, a Proiectului tehnic Ai Detaliilor de execulie
pentru obiectivul de investilie ,,Muzeul zonei pescdregti din judelul Galali";

lni!iatori: MarianVicleanu,

5.

6.

Viorica Sandu,
Florinel-Petru Gasparotti
Modificarea Hotdr6rii nr.312129 mai 2013 privind aprobarea unor obligatii ce
revin Consiliului Judetului Galati
vederea implementdrii proiectului
pentru
ceteleni - servicii eficiente 9i de calitate";
,,Administralie
lnifiator: CornelHamza
Modificarea HotdrArii nr. 313129 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului
dintre Unitatea Administrativ TeritorialS Judetul Galali 9i Unitdlile Administrativ
Teritoriale ale comunelor Barcea, Branigtea, Cuca, Drdgdnegti, Gohor, Grivi{a,
Liegti, Poiana, Priponegti, Rediu, Schela, Sm6rdan, Smulli, Suceveni gi
$endreni in vederea elabord 9i implementdrii proiectului,,Administralie
pentru cetdleni - se
de calitate";
1 lniliator: Cornel Hamza

in

realitatea gedin!ei.
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Paul PtEcaS

-\\}.==-

$edinla din 30 octombrie 2014
Pag. nr. 2

7.

Modificarea Hotdr6rii nr.315129 mai 2013 privind aprobarea unor obligalii ce
revin Consiliului Judetului Galati in vederea implementdrii proiectului ,,e-Galati,
servicii publice pentru cetd,teni";

lnitiator: CornelHamza
B. Modificarea HotdrSrii nr. 316129 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului
dintre Unitatea Administrativ TeritorialS Judetul Galati 9i Unitdtile Administrativ
Teritoriale ale comunelor Bdldbdnegti, Bdldgegti, Cavadinegti, Costache Negri,
Cuza Vodd, lndependenta, Fundeni, Jordgti, Mistdcani, Ndmoloasa, Piscu,
Rddeqti, Tudor Vladimirescu, Tulucegti gi V6rlezi in vederea elabordrii 9i
implementdrii proiectului,,e-Gala!i, servicii publice pentru ceteteni";
lnitiator: CornelHamza
9. Modificarea Hotdr6rii nr.304127 mai 2013 privind aprobarea unor obligatii ce
revin Consiliului Judetului Galati in vederea implementdrii proiectului ,,Servicii
publice electronice pentru o administratie eficientd in judelul Galali";
lnifiator: CornelHamza
10.Modificarea Hotdr6rii nr. 305127 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului
dintre Unitatea Administrativ Teritoriald Judelul Galali 9i Unitdtile Administrativ
Teritoriale ale ora$elor Beregti gi Tirgu Bujor gi ale comunelor Bdleni, BereEti
Meria, Cosmegti, Cudalbi, Fi(dnegti, Frumugita, lvegti, Oancea, Scinteiegti,
Umbrdregti, Valea Marului, Vindtori 9i Vlddeqti in vederea elabordrii gi
implementdrii proiectului ,,Servicii publice electronice pentru o administra,tie
eficientd in judelul Galali";
lni(iator: CornelHamza
1 1 . Modificarea atl. 2 al Hotdr6rii Consiliului Judetului Galati nr. 148 din
01.08.1997 privind aderarea Consiliului Judelului Galali la Adunarea
Regiunilor Europei;
lni(iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l2.Modificarea arl. 2 al Hotdr6rii Consiliului Judetului Galati nr. 290 din
15.12.1999 privind aderarea Consiliului Judelului Galali la Uniunea Nalionald
a Consiliilor Judelene din Rom6nia;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
pentru
l3.Eliberarea licen,tei de traseu
servicii de transport rutier public judelean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
FRATIA ANDRONACHE DV SRL Galati, pe traseul Galati - V6ndtori (DN 26 km B, SC Asil SRL);
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l4.Constarea oportunitdlii plStii cuantumului contributiei aferentd anului 2012
alocate Agentiei pentru Dezvoltare Regionald a Regiunii de Dezvoltare Sud Est;

lnitiatori: Viorica Sandu
Natalita Buruiand
Tinca Podaru
Emil Tuicu
Eugen Zaharia
realitatea gedinlei.
SECRETARUL JUDETULUI,
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15.Modificarea organigramei
,,Dundrea de Jos" Galali,

9i a statului de functii pentru Centrul

Cultural

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
mdsuri
in
vederea
conducerii
temporare a Direcliei Judelene
l6.Stabilirea unor
de Eviden!5 a Persoanelor Galali;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
1 7. Rapoarte, informdri, intrebdri, i nterpelSri, diverce.
Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: Lucean Mihalcea - director
executiv, Direclia economie 9i finanle; Manuela Panaitescu - director executiv
adjunct, Direclia de dezvoltare regionald; Cristina Lupagcu - auditor, Biroul audit
public intern; lonel Coca - gef serviciu, Serviciul de management al resurselor
umane, sdndtate gi securitate in muncd 9i asigurarea calitdlii; Mdrioara Dumitrescu arhitect gef, Direclia Arhitect $ef; Miticd Budescu - gef Serviciu contencios 9i
probleme juridice; Daniela Teculd - consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitali: Dorin Otrocol prefectul judelului Galali; Aurora
V6rgolici - director, Trezoreria Judelului Galati; Carmen Condurache - reprezentant,
S.C. Apa Canal S.A. Galali; Mddilin-lonu! $erban - manager, Complexul Muzeal de
$tlinlele Naturii ,,Rdzvan Anghelu!d" Galali; Tudorel Chirnoagd - consilier juridic,
propus pentru exercitarea temporar5 a funcliei publice de conducere temporar
vacante de director executiv al Direcliei Judelene de Eviden{d a Persoanelor Galali.
De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmitoarele institulii de
presd: _reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. Galali; ziarul ,,VlAlA
LIBERA"; ziarul ,,lMPARfIAL"; TV EXPRES; VOX TV.
Domnul Presedinte dd cuv6ntul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedinld.
Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeazd cd dintr-un numdr de 34 consilieri judeleni in
funclie + Pregedintele Consiliului Judelului Galali sunt prezenli 32 consilieri judeleni
in funclie + Pregedintele Consiliului Judelului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite condiliile regulamentare pentru desfdgurarea acesteia.
Au lipsit urmitorii consilieri judeteni: Cristovici Viorel gi Pintilie Garmen.
Domnul consilier judetean Butunoi Adrian - Liviu a iegit din sal6 inainte de
votarea procesului verbal al gedinlei anterioare gi a revenit dupd votarea
punctului patru de la suplimentarea ordinii de zi.
Domnul Presedinte informeazd cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare 9i Funclionare al Consiliului Judelului Galali, a fost prezentat la mapd
procesul-verbal al gedinlei extraordinare a Consiliului Judelului Galali din 17
octombrie 2014.
in continuare, intreabd dacd sunt observalii in legdturd cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".
Domnul Pre$edinte, in calitate de initiator, retrage de pe ordinea de zi proiectul
ramei gi a statului de funclii pentru Centrul
de hordr6re privind <Modificarea
Cultural ,,Dundrea dey'og" Galali

-

-

realitatea gedinlei.
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Totodatd,

cu privire la ordinea de zi, solicitd

completarea acesteia cu

urmdtoarele proiecte de hotdrAri:

!
!

)

Aprobarea Proiectului ,,Adaptare proiect la condiliile de teren pentru
imprejmuire Grddina Zoologici - Pddurea GArboavele";
Darea in administrarea Complexului Muzeal de $tiinlele Naturii Galali a
bunurilor imobile cuprinse in cadrul proiectului ,,Modernizare Parc Zoo,
Pddurea G6rboavele, judelul Galali", aflate in domeniul public al judelului
Gala!i;

Aprobarea achiziliei de servicii de agent de procese pentru proiectul
,,Reabilitarea gi extinderea infrastructurii de apd 9i apd uzatd din judelul

Gala!i";
Aprobarea PROIECTULUI TEHNIC 9i a DETALIILOR DE EXECUTIE pentru
realizarea obiectivului de investitie,,REABlL|TARE DRUMURI JUDETENE,
JUDETUL GALAfr";
Modificarea Hotdr6rii Consiliului Judelului Galali nr. 63 din 29.04.2014 privind
preluarea de cdtre Ministerul Dezvoltirii Regionale gi Administraliei Publice,
prin Compania Nalionald de lnvestilii ,,CNl'S.A., a unor sectoare de drumuri
judelene, pe perioada realizdrii obiectivelor de investilii ,,Lucrdri de aducere la
starea tehnicd ini!iala (reabilitarea condiliilor de circulalie)";
Preluarea de cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale 9i Administraliei Publice,
prin Compania Nalionald de lnvestilii ,,CNl" S.A., a unor sectoare de drumuri
judelene, pe perioada realizdrii obiectivelor de investilii ,,Lucrdri de aducere la
starea tehnicd ini!iala (reabilitarea conditiilor de circulalie)";
Modificarea gi completarea Hotdr6rii Consiliului Judelului Galali nr.58 din 29
apnlie 2014 privind aprobarea solicitdrii adresate Guvernului Rom6niei de
trecere
unui imobil (teren) din domeniul public al statului gi din
administrarea Ministerului Afacerilor lnterne in domeniul public al judelului
Galali 9i in administrarea Consiliului Judelului Galali, cu modificdrile
ulterioare;
Aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Judetului Galali in vederea
implementdrii proiectului ,,Centrul Europe Direct Galali" pentru anul 2015;
Modificarea HotdrArii Consiliului Judelului Galali nr. 140/1 7 octombrie 2014
privind repartizarea pe unitSli administrativteritoriale a sumelor defalcate din
TVA pentru finanlarea cheltuielilor privind drumurile judelene gi comunale pe
anul2014;
F Alocarea sumei de 50 mii lei din fondul de rezervd al Consiliului Judetului
Galati pe anul2O14, U.A.T. Municipiul Tecuci;
Rectificarea bugetului local al Judefului Galali, pe anul 2014.
ln continuare, face precizarea cd proiectele de hotdr6ri au avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdr6re privind <Aprobarea Proiectului ,,Adaptare proiect la condiliile de teren pentru
imprejmuire Grddina Zoologicd - Pddurea G6rboavele">.
Se aprobd in unanimitate, cu

F

F

F

F

a

)
)

F

gedin!ei.
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Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdr6re privind <Darea in administrarea Complexului Muzeal de $tiinlele Naturii
Galali a bunurilor imobile cuprinse in cadrul proiectului ,,Modernizare Parc Zoo,
Pddurea GArboavele, jude{ul Gala!i", aflate in domeniul public al judelului Galali>.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrdre privind <Aprobarea achizitiei de servicii de agent de procese pentru
proiectul ,,Reabilitarea 9i extinderea infrastructurii de api 9i apd uzatd din judetul
Galali" >.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".

Domnul Pre$edinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrAre privind <Aprobarea PROIECTULUI TEHNIC 9i a DETALIILOR DE
EXECUTIE pentru realizarea obiectivului de investi,tie ,,REABILITARE DRUMURI

JUDETENE, JUDETUL GALATI",,.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 voturi ,,pentru".

Domnul consilier judetean Butunoi Adrian - Liviu a intrat in sali.
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrAre privind <Modificarea Hoterarii Consiliului Judelului Galati nr. 63 din

29.04.2014 privind preluarea

de cdtre

Ministerul Dezvoltdrii Regionale

9i

Administraliei Publice, prin Compania Nalionald de lnvestilii ,,CNl" S.A., a unor
sectoare de drumuri judelene, pe perioada realizdrii obiectivelor de investilii ,,Lucrdri
de aducere la starea tehnicd iniliald (reabilitarea condiliilor de circulalie)">:
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrdre privind <Preluarea de cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale 9i Administraliei
Publice, prin Compania Nalionald de lnvestilii ,,CNl'S.A., a unor sectoare de drumuri
judelene, pe perioada realizdii obiectivelor de investitii ,,Lucrdri de aducere la starea
tehnicd iniliald (reabilitarea condiliilor de circulalie)">.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Pregedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdr6re privind <Modificarea 9i completarea Hotdr6rii Consiliului Judelului Galali nr.
58 din 29 apnfie 2014 privind aprobarea solicitdrii adresate Guvernului Rom6niei de
trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului 9i din administrarea
Ministerului Afacerilor lnterne in domeniul public al judelului Galali gi in administrarea
Consiliului Judelului Galali, cu modificdrile ulterioare>.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrAre privind <Aprobarea unor obligalii ce revin Consiliului Judelului Galali in
vederea implementdrii proiectului ,,Centrul Europe Direct Galali" pentru anul 2015>.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Pregedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotd16rg. privind <Modificarea Hotd16rii Consiliului Judelului Gala\i nr. 140117
octombrie 2014 privind reparlizarea pe unitdli administrativ-teritoriale a sumelor
realitatea Sedinlei.
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defalcate din

TVA

pentru finanlarea cheltuielilor privind drumurile judetene

gi

comunale pe anul 2014>.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotirdre privind <Alocarea sumei de 50 mii lei din fondul de rezervd al Consiliului
Judelului Galali pe anul 2014, U.A.T. Municipiul Tecuci>.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Pregedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdr6re privind <Rectificarea bugetului local al Judelului Galali, pe anul2014>.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt alte observatii cu privire la ordinea de zi
aga cum a fost transmisd la mape gi publicat5 in presa local6.
ln continuare, supune la vot ordinea de zi in intregime:
1. Aprobarea proiectului "La pescuit promovarea pescuitului ca ocupalie
tradilionalS in Lunca Joasd a Prutului lnferior 9i Dundrea lnferioard" 9i a
obligaliilor ce revin Centrului Cultural "Dundrea de Jos" Galali pentru
implementarea acestuia;

-

ii

lnitiatori: MarianVicleanu,
Viorica Sandu,
Florinel-Petru Gasparotti
2. Aprobarea proiectului ,,Ca pegtele prin apd - culegere de relete tradilionale
pescdregti din Lunca Joasd a Prutului lnferior gi Dundrea lnferioard" gi a
obligaliilor ce revin Centrului Cultural ,,Dundrea de Jos" Galali pentru
implementarea acestuia;

lnitiatori: MarianVicleanu,
Viorica Sandu,
Florinel-Petru Gasparotti
3. Aprobarea proiectului "Muzeul Zonei PescdreEti din judetul Galati" qi a
obligatiilor ce ii revin Centrului Cultural "Dundrea de Jos" Galati pentru
implementarea acestuia;

lni!iatori: MarianVicleanu,
Viorica Sandu,
Florinel-Petru Gasparotti

4. Aprobarea Studiului

de fezabilitate, a Proiectului tehnic Ei Detaliilor de executie
pentru obiectivul de investilie ,,Muzeul zonei pescdregti din judelul Galali";

lnitiatori: MarianVicleanu,

5.

Viorica Sandu,
Florinel-Petru Gasparotti
privind
Modificarea Hotdr6rii nr.312129 mai 2013
aprobarea unor obligatii ce
revin Consiliului Judetului Galati in vederea implementdrii proiectului
,,Administralie pentru cetSleni

- servicii eficiente

gi de calitate";

lnifiator: CornelHamza

realitatea gedintei.
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6.

Modificarea Hotdr6rii nr. 313129 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului
dintre Unitatea Administrativ Teritoriald Judelul Galali 9i UnitSlile Administrativ
Teritoriale ale comunelor Barcea, Branigtea, Cuca, Drdgdnegti, Gohor, Grivita,
Liegti, Poiana, Priponegti, Rediu, Schela, SmArdan, Smulli, Suceveni gi
$endreni in vederea elabordrii 9i implementdrii proiectului ,,Administratie
pentru ceteleni - servicii eficiente gi de calitate";
lniliator: CornelHamza
7. Modificarea Hotdr6rii nr.315129 mai 2013 privind aprobarea unor obligalii ce
revin Consiliului Judetului Galati in vederea implementdrii proiectului ,,e-Galati,
servicii publice pentru ceteteni";
lnitiator: CornelHamza
8. Modificarea Hotdrdrii nr. 316129 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului
dintre Unitatea Administrativ Teritoriald Judelul Galali gi Unitdtile Administrativ
Teritoriale ale comunelor Balabdnegti, Bdldgegti, Cavadinegti, Costache Negri,
Cuza Vod5, lndependenla, Fundeni, Jordgti, Mdstdcani, Ndmoloasa, Piscu,
Rddegti, Tudor Vladimirescu, Tuluceqti gi VArlezi in vederea elaboririi 9i
implementdrii proiectului,,e-Gala!i, servicii publice pentru cetdteni";
lni(iator: CornelHamza
nr.304127
9. Modificarea Hotdr6rii
mai 2013 privind aprobarea unor obligatii ce
revin Consiliului Judetului Galati in vederea implementdrii proiectului ,,Servicii
publice electronice pentru o administratie eficientd in judelul Gala!i";
lnitiator: CornelHamza
10.Modificarea Hotdr6rii nr. 305127 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului
dintre Unitatea Administrativ Teritoriald Judelul Galali 9i Unitatile Administrativ
Teritoriale ale oragelor Beregti gi Tirgu Bujor gi ale comunelor Bdleni, Beregti
Meria, Cosmegti, Cudalbi, Fi(dnegti, Frumuqita, lvegti, Oancea, Scinteiegti,
Umbrdregti, Valea Mdrului, Vindtori gi Vlddegti in vederea elabordrii gi
implementdrii proiectului ,,Servicii publice electronice pentru o administralie
eficientd in judelul Galali";
lnif iator: Cornel Hamza
11.Modificarea arl. 2 al Hoti16rii Consiliului Judetului Galali nr. 148 din
01.08.1997 privind aderarea Consiliului Judelului Galali la Adunarea
Regiunilor Europei;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
12.Modificarea arl. 2 al Hotdr6rii Consiliului Judetului Galali nr. 290 din
15.12.1999 privind aderarea Consiliului Judelului Galali la Uniunea Nalionald
a Consiliilor Judelene din RomAnia;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l3.Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judelean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
FRATIA ANDRONACHE DV SRL Galali, pe traseul Galali - V6ndtori (DN 26
km 8, SC Asil SRL);
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

-
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l4.Constarea oportunitSlii pldtii cuantumului contributiei aferentd anului 2012
alocate Agenliei pentru Dezvoltare Regionali a Regiunii de Dezvoltare Sud Est;

lnitiatori: Viorica Sandu
Natalila Buruiani
Tinca Podaru
Emil Tuicu
Eugen Zaharia

l5.Aprobarea Proiectului ,,Adaptare proiect
imprejmuire Grddina Zoologici

-

la

condiliile

de teren

pentru

Pddurea G6rboavele";

lnitiator: Nicolae Dobrovici.Bacalbaga
16.Darea in administrarea Complexului Muzeal de $tiintele Naturii Gala{i a
bunurilor imobile cuprinse in cadrul proiectului ,,Modernizare Parc Zoo,
Pddurea GArboavele, judelul Gala!i", aflate in domeniul public al jude{ului
Galali;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

l T.Aprobarea achiziliei de servicii de agent
,,Reabilitarea 9i extinderea infrastructurii de
Galali";

de procese pentru

apd gi ape

proiectul
uzate din judelul

lnitiator: GornelHamza
lS.Aprobarea PROIECTULUI TEHNIC ai a DETALIILOR DE EXECUIIE pentru
realizarea obiectivului de investilie,,REABILITARE DRUMURI JUDETENE,
JUDETUL GALAII";
lnitiator: CornelHamza
19.Modificarea Hotdr6rii Consiliului Judetului Galali nr. 63 din 29.04.2014 privind
preluarea de cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Administratiei Publice,
prin Compania Nalionald de lnvestilii ,,CNl' S.A., a unor sectoare de drumuri
judetene, pe perioada realizdrii obiectivelor de investitii ,,Lucrdri de aducere la
starea tehnicd iniliald (reabilitarea condiliilor de circulalie)";
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
20.Preluarea de cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Administratiei Publice,
prin Compania NationalS de lnvestitii ,,CNl" S.A., a unor sectoare de drumuri
judetene, pe perioada realizdrii obiectivelor de investitii ,,Lucr6ri de aducere la
starea tehnicd ini!ial5 (reabilitarea condiliilor de circulalie)";

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
21.Modificarea gi completarea Hotdr6rii Consiliului Judetului Galati nr. 58 din 29
aprilie 2014 privind aprobarea solicitdrii adresate Guvernului Rom6niei de
trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului gi din administrarea
Ministerului Afacerilor lnterne in domeniul public al judelului Galali gi in
administrarea Consiliului Judelului Galali, cu modificdrile ulterioare;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
22.Aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Judetului Galali in vederea
implementdrii proiectului ,,Centrul Europe Direct Galati" pentru anul 2015;
lnitiator: CornelHamza
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23.Modificarea Hotdr6rii Consiliului Judelului Galati nr. 140/17 octombrie 2014
privind repartizarea pe unitdli administrativteritoriale a sumelor defalcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judelene 9i comunale pe
anul2014:
lni$iatori: Cornel Hamza
Marian Vicleanu
Viorica Sandu
Florinel-Petru Gasparotti
24.Alocarea sumei de 50 mii lei din fondul de rezervd al Consiliului Jude{ului
Galali pe anul 2014, U.A.T. Municipiul Tecuci;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
25. Rectificarea bugetului local al Judelului Galali, pe anul 2014:
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
26.Stabilirea unor mdsuri in vederea conducerii temporare a Direcliei Judelene
de Evidenld a Persoanelor Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
27.Rapoarte, informdri, intrebdri, interpeldri, diverse.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului "La pescuit - promovarea pescuitului ca ocupatie
tradilionald in Lunca Joasd a Prutului lnferior gi Dundrea lnferioard" gi a
obligaliilor ce ii revin Cqttrului Cultural "Dundrea de Jos" Galali pentru
implementarca acestuia
lniliatori: Marian Vicleanu,
Viorica Sandu,
Florine!-Petru Gasparotti
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrdre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea proi*tului ,,Ca pegteb prtn apd - culegere de relete tradilionale
pesceregti din Lunca Joasd a Prutului lnferior gi Dundrea lnferioari" gi a
obligaliilor ce revin Centrului Cultural ,,Dundrea de Jos" Galali pentru
implementarca acestuia
lni(iatori: Marian Vicleanu,
Viorica Sandu,
Florinel-Petru Gasparotti
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".

.exprimi realitatea gedintei.
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:

Aprobarea proiecfului "Muzeul Zonei Pescdregti din jude(ul Gala(i" gi a
obligatiilor ce ii revin Centrului Cuftural "Dunirea de Jos" Galali pentru
implementarea acesfuia
!niliatori: Marian Vicleanu,
Viorica Sandu,
Florine!-Petru Gasparotti
Domnul Presedinte intreabd daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatS.
Se aprobd cu 32 voturi ,,pentru",0 voturi ,,impotrivd" gi o ablinere ($tefan

lon).
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:

Aprobarea Studiului de fezabilitate, a Proiectului tehnic Ai Detaliilor de execulie
pentru obiectivul de investilie ,,Muzeul zonei pescdregti din judelul Galali"
lnitiatori: Marian Vicleanu,
Viorica Sandu,
Florinel-Petru Gasparotti
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observa{ii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentate.
Se aprobd cu 32 voturi ,,pentru",0 voturi ,,impotrivd" gi o abtinere ($tefan
lon).
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Modificarea Hotdrdrii nr. 312/29 mai 2013 privind aprobarea unor obligalii ce
revin Consiliului Judelului Galali in vederea implementdrii proiectului
,,Administralie pentru cefileni - seruicii eficiente gi de calitate"
lnifiator: Gomel Hamza
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotar6re sau la documenta,tia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd.
Se aprobi in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Modificarea Hotdririi nr. 313/29 mai 2013 privind aprobarca parteneriatului
dintre Unitatea Administrativ Teritoriald Judelul Galali 9i Unitdlile Administrativ
Teritoriale ale comunelor Barcea, Brcnigtea, Cuca, Drdgdnegti, Gohor, Grivila,
Liegti, Poiana, Priponegti, Rediu, Schela, Smirdan, Smufti, Suceveni gi
$endrcni in vederea elabordrii gi implementdrii proiectului ,,Administralie
pentru ceteteni - seruicii eficiente gi de calitate"
lniliator: Gomel Hamza
Domnul Pregedinte intreabd dac5 sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatS.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
me realitatea gedinlei.
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Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Modificarea Hotdririi nr. 315/29 mai 2O13 privind aprobarea unor obligatii ce
revin Consiliului Judelului Galali in vederea implementdrii proi*tului ,,eGala!i,

seruicii publice pentru cetdleni"

lniliator: Cornel Hamza
Domnul Presedinte intreabd daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul I din ordinea de zi:
Modificarea Hofirdrii nr. 316/29 mai 2013 privind aprobarea parteneriatului
dintre Unitatea Administativ Teritorialdt Judelul Galali 9i Unitdlile Administrativ
Teritoriale ale comunelor Bdldbdnegi, Bdftigegtr, Cavadinegti, Costache Nqri,
Cuza Vodd, lndependenla, Fundeni, Jordgti, Mdstdcani, Ndmoloasa, Piscu,
Rddegfi, Tudor Wadimirescu, Tulucegti gi Vdrlezi in vederea elabordrii gi
implementirii proiectului,,e-Galali, seruicii publice pentru cetdleni"
lniliator: Comel Hamza
Domnul Presedinte intreabe dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrdre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentat6.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul g din ordinea de zi:
Modificarca Hotdrdrii nr.301/27 mai 2013 privind aprobarea unor obligalii ce
revin Consiliului Judelului Galali in vederca implementdii proiectului ,,Servicii
publice electronice pentru o administralie eficientd in judelul Galali"
Inifiator: Cornel Hamza
Domnul Pre$edinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 10 din odinea de zi:
Modificarea Hotdrdii nr.305/27 mai Z)13 prtvind aprobarca parteneriatului
dintre Unitatea Administntiv Teribriald Judelul Galali 9i Unitilile Administrativ
Teritoriale ale oragelor Belegti 9i Tirgu Bujor 9i ale comunelor Bdleni, Beregti
Meria, Cosmegti, Cudalbi, Firldnegti, Frumugila, lvegti, Oancea, Scinteiegti,
Umbrdregti, Valea Mdrului, Vindttori gi Vlddegti in vederea elabordrii gi
implementdrii proiecfului ,,Seruicii publice electronice pentru o administralie
eficientd in judelul Galali'
lnifiator: Comel Hamza
Domnul Presedinte intreabd daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotir6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatS.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
exprimA realitatea gedinlei.
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g;-e1er)

$edin[a din 30 octombne 2O14
Pag. nr. 12

Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Modificarea art. 2 al HotdrArii Consiliului Judelului Gala(i nr. 118 din 01.08.1997
privind aderarea Consiliului Judefului Galali la Adunarca Regiunilor Europei

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte precizeazd cd la acest proiect de hotdrare existd un
amendament 9i o roagd pe doamna consilier judelean Daniela-Simona Hapeci sd il
prezinte.
Doamna Hapeci Daniela-Simona a prezentat urmdtorul:
(AMENDAMENT

la proiectul de hotir6re privind modificarea att.2 al Hotir6rii Consiliului
Judefului Galali nr. 148 din 01.08.1997 privind aderarea Consiliului Judelului
Galali la Adunarea Regiunilor Europei
(inregistrat la Consiliul Judelului Galali cu nr. B95B/30.10.2014)

in

vedere raportarea Consiliului Judelului Galali cdtre Adunarea
Regiunilor Europei in mod eronat a numarului de locuitori stabilit de INS Galali la
data de 20.10.2011, adicd 537167 locuitori in loc de 536167 locuitori, propun
modificarea PH nr. 4172120.10.2014, ce va fi dezbetut in plenul CJ, astdzi
Avdnd

30.10.2014 astfel:
A.rt.2. (2). Se aprobd cotizalia in valoare de 0,01273 Euro/locuitor, cotizalie ce
se va calcula raportSndu-ne la numdrul de locuitori de 536167, stabilit in urma
ultimului recensdm6nt publicat de INS Galali la data de 20.10.2011, adicd 5119, 06
Euro. Cotizalia va fi plStitd din anul 2014 din bugetul propriu al Consiliului Judelului
Galali.
Semneazd: Hapeci Daniela-Simona, data: 30.10.2014>.
Doamna Hapeci Daniela-Simona afirmd cd, de fapt, ar dori sd vind cu o
completare la articolul 2, alineatul 2 din proiectul de hotdrAre 9i ar dori sd igi justifice
toate acestea avdnd in vedere raportarea Consiliului Judelului Galali cdtre Adunarea
Regiunilor Europei, in mod eronat, a numdrului de locuitori stabilit de lnstitutul
Nafional de Statisticd Galali la data de 20.10.2011, adicd s-au raportat 537167
locuitori, in loc de - cum este corect 9i apare pe site-ul lnstitutului - 536167 locuitori.
Propune modificarea acestui proiect de hotdrAre, astfel: se aprobe cotizatia in
valoare de 0,01273 Euro/locuitor, cotizalie ce se va calcula raport6ndu-ne la numdrul
de locuitori de 536167, stabilit in urma ultimului recensdmdnt publicat de INS Galali
la data de 20.10.2011 , adicd 5119,06 Euro. Cotizalia va fi platita in anul 2014 din
bugetul propriu al Consiliului Judelului Galali.
in continuare, concluzioneazd cd nu a venit decat cu o completare, nu a adus
nicio atingere proiectului de hotdrAre.
Domnul Pre$edinte anun!5 cd in calitate de iniliator accepte amendamentul.
Doamna Hapeci Daniela-Simona mullumegte.
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt alte observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de
proiectul de hotdrdre cu amendament.
Nefiind alte observalii, supune la
Se aprobd in
,,pentru".
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Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Modificarea arl; 2 al Hotdrflrii Consiliului Judefului Galali nr. 290 din 15.12.1999
privind aderarea Consiliului Judelului Galali la Uniunea Naliona16 a Consiliilor
Judetpne din Rominia

lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte informeazd ce acest proiect de hotdr6re existd un
amendament gi o roagd pe doamna consilier judelean Daniela-Simona Hapeci si il
prezinte.
Doamna Hapeci Daniela-Simona a prezentat urmdtorul:
(AMENDAMENT

la proiectul de hotir6re privind modificarea art.2 al HotirArii Consiliului
Judelului Galali nr.290 din 15.12.1999 privind aderarea Consiliului Judetului
' Galati li Uniunea Nationali a Consiliilor Judetene din RomAnia
(inregistrat la Consiliul Judelului Gala{i cu nr.8956/30.10.2014)

Av6nd in vedere adresa UNCJR din 24.09.2014 cu nr. 819 ce calculeazd
cotizatia pe anul 2014 in mod eronat datoritd raportdrii acestora la un numdr de
locuitori nereal fald de cel raportat de lnstitutul Nalional de Statistica Galali propun
modificarea PH 8492120.10.2014 ce va fi dezbdtut in plenul CJ astazi data de
30.10.2014 astfel:
Atl.2. (2). Se aprobd cotizalia in valoare de 0,165 RON/locuitor, mtizalie ce se
va calcula raport6ndu-ne la numdrul de locuitori de 536167, stabilit in urma ultimului
recensim6nt publicat de INS Galali in data de 20.10.2011. Cotizatia va fi pldtitd in
anul 2014 din bugetul propriu al Consiliului Judelului Galali.
Semneazd: Hapeci Daniela-Simona, data: 30.1 0.2014>.
Doamna Hapeci Daniela-Simona precizeazd cd a dorit sd vind cu aceastd
completare, deoarece la mapd, in gedinla de comisie, au avut atagatd aceaste
hotir6re a UNCJR, cu nr. 819, gi aici era stipulat in mod clar: cotizalia calculatd
pentru anul 2014 este de 991 96,02 RON, in parantezd av6nd un calcul matematic:
601188 locuitori, ceea ce nu este real, noi suntem 536167, din cauza aceasta a
considerat necesar a veni cu o astfel de completare la acest proiect de hotdr6re.
Domnul Presedinte anunld cd in calitate de iniliator accepte amendamentul.
Doamna Hapeci Daniela-Simona multumegte.
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt alte observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind alte observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re cu amendament.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:

Eliberarca licenlei de traseu pentru seruicii de transport rutier public judelean
de persoane prin curse regulab sp*iale pntru operatorul de transport SC
FRATIA ANDRONACHE DVSRL Gala.ti, pe traseul Gala(i - Vdndtori (DN 26 - km
8, SCAs/ SRL)
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
realitatea Sedintei.
SECRETARUL JUDETULUI,
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Domnul Pregedinte intreabd daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Constarea oportuniti(ii pldlii cuantumului contrtbuliei aferentd anului 2012
alocate Agentiei pentru Dezvoltare Regionald a Regiunii de Dezvoltare Sud

-

Est

lniliatori: Viorica Sandu
Natalifa Buruiani
Tinca Podaru
Emil Juicu
Eugen Zaharia
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobd cu 23 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i 10 ,,abtineri"
($tefan lon, Butunoi Adrian - Liviu, lon Dumitru, Cdluean Anghel - Coste/,
Bogdan Tania - luliana, Gaiu Magdalena, Stingd George - Cdtdlin, Neicu Dan Cristian, Grosu Constantin gi Hapeci Daniela - Simona).
Domnul Secretar anunld cd proiectul de hotdr6re a trecut.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului ,,Adaptare proiect la condiliile de teren pentru
imprcjmuire Grddina Zoologicd - Pddurea Gflrboavele"
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trcce la punctul 16 din ordinea de zi:
Darea in administrarca Complexului Muzeal de $tiinlele Naturii Galali a
bunurilor imobile cuprinse in cadrul proieclului ,,Mdernizare Parc Zoo,
Pddurca Gdrboavele, jude(ul Gala!i", aflatein domeniul public al judelului
Galali
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trcce la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea achizl(iei de servicii de agent de procese pentru proiectul
,,Reabilitarea gi ertinderea infnstructurii de apd Si apd uzatd din iudelul Galali"
lnitiator: Cornel Hamza
realitatea gedinlei.
SECRETARUL JUDETULUI,
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Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire

la proiectul

de

hotdrdre sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 1E din ordinea de zi:
Aprobarca PROIECTULUI TEHNIC gi a DETALIILOR DE ilECUflE pentru
realizarea obi*tivului de inv*tilie,,REABILITARE DRUMURI JUDETENE,

JUDETULGALATI''

lniliator: Comel Hamza

la proiectul de
hotdrAre sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul lg din ordinea de zi:
Modificarea Hotdrdrii Consiliului Judelului Gala{i nr.63 din 29.04.2014 privind
preluarea de cifie Ministerul Dezyoftdrti Regionale gi Administraliei Publice,
prin Compania Nalionald de lnvestilii ,,CNl" 5.A., a unor sectoare de drumuri
jude(ene, pe perioada rcalizdrii obi*tivelor de inve,stilii ,,Lucrdri de aducere la
starea tehnicd iniliald Qeabilitarea conditiilor de circulalie)"
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observa,tii cu privire

!nifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de

hotdrAre sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Preluarca de cete Ministerul Dezyoltdii Regionale gi Administra{iei Publice,
prin Compania Nalionald de lnvesti{ii ,,CNl" 5.A., a unor sectoare de drumuri
judelene, pe perioada realizdii obiectivelor de investilii ,,Lucrdri de aducere la
starea tehnicd iniliald (rcabilitarea condiliilor de circula,tie)'

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentr.t".
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Modificarea gi completarea Hotdr€rii Consiliului Jude(ului Galali nr. 58 din 29
aprilie 2014 privind aprobarea solicitdrii adrcsate Guvemului Romdniei de
trecere a unui imobil (teren) din domeniul public al statului gi din administrarea
Ministerului Afacerilor lnteme in domeniul public al judelului Galali 9i in
admin istrarea Consiliului Judelului Galati, cu modificilrile u lterioare

!nitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observaJii, supune la
de hotdrAre in forma prezentatd.
realitatea gedintei.
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Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Aprobarea unor obligalii ce revin Consiliului Judefului Galali in vederea
implementdrii proiectului ,,Centrul Europe Direct Galali" pentru anul 2015
lnitiator: Comel Hamza
Domnul Pre$edinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr5re in forma prezentatS.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 23 din ordinea de zi:
Modfficarea Hotdrdrii Consiliului Judefrilui Galali nr. 140/17 oclombrie 2014
privind repaftizarea pe unitdli administntiv-teritoriale a sumelor defalcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judelene gi comunale pe
anul 2014
lniliatori: Comel Hamza
Marian Vicleanu
Viorica Sandu
Florinel-Petru Gasparotti
Domnul Presedinte intreabd daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece ta punctul 24 din ordinea de zi:
Alocarea sumei de 5O mii lei din fondul de rezervd al Consiliului Judelului
Galali pe anul 2014, U.A.T. Municipiul Tecuci
lni[iator: Nicolae Dobrcvici-Bacalbaga
Domnul Pregedinte intreabd dac6 sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentate.
Se aprohd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece !a punctul 25 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judefului Galali, pe anul 2014
lniliator: N icolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pregedinte informeazd cd la acest proiect de hotdr6re existd doud
amendamente 9i
roagd pe domnul director executiv Lucean Mihalcea sd le
prezinte.
Domnul Mihalcea Lucean a prezentat urmdtorul:
(AMENDAMENT

il

la proiectul de buget privind rectificarea bugetului local
(inregistrat la Consiliul Judelului Galafi cu nr. 8963/30.1 0.2014)

A. Cu adresa nr. 5011 din data de 29.10.2014, Centrul Cultural ,,Dundrea de
Jos", solicitd includerea in lista de investilii, Pozilia C ,,Alte cheltuieli de

-

investilii", Dotq4 la capitol
de 12000 ley'dih ven

,,Proiecte cu finanlare externd" suma
movarea
,,La pescuit
realitatea gedinlei.
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pescuitului ca ocupa,tie tradilionald in Lunca Joasd a Prutului lnferior 9i
Dundrea lnferioarS", derulat prin Programul Operalional pentru Pescuit 2007 2013.
B. Cu adresa nr.26392 din data de 28.10.2014, Spitalul Clinic de Urgenla ,,Sf.
Apostol Andrei" Galali soliciti 2 modificdri de buget:
1. Majorarea veniturilor din contractele fncheiate cu Direclia de Sdndtate
Publicd din sume alocate de Ministerul de Sdn6tate, cu 625.000 lei, cod

2.

33.10.31 ;
Modificarea listei de investifii, astfel:

-

-

Diminuarea sumei de

41 mii lei de la

codul 71.01.02,,Magini,

echipamente";

Suplimentarea cu aceeagi sumd - 41 mii lei pentru ,,Mobilier,
aparaturd gi alte active corporale", 71 .01 .03.
Semneazd: Pregedinte, Nicolae Dobrovici-Bacalbaga>.
Domnul Presedinte anunte ca in calitate de initiator accept5 amendamentele.
Domnul Secretar reamintegte domnului Pregedinte cd mai este de prezentat
amendamentul doamnei Sandu.
Domnul Presedinte intreaba dacd mai este un amendament.
Doamna Sandu Viorica confirmd acest lucru.
Domnul Mihalcea Lucean transmite cd mai are doamna Viorica Sandu un
amendament.
Domnul Presedinte o invitd pe doamna Sandu sd prezinte amendamentul.
Doamna Sandu Viorica a prezentat urmdtorul:
(AMENDAMENT
la proiectul de buget privind rectificarea bugetului local
(inregistrat la Consiliul Judelului Galali cu nr.8950/30.10.2014)

Cu adresa nr. 35917/R/PJ113.10.2014, Consiliul Local Tecuci ne solicitd
aprobarea unei sume din fondul de rezervd al Consiliului Judelului Galali pentru
intervenlii urgente asupra sistemului de incdlzire la $coala GimnazialS ,,Elisabeta

Doamna" din Tecuci.
Fald de cele de mai sus propun suma de 30.000 lei.
Semneazd: Consilier judelean, Viorica Sandu>.
Doamna Sandu Viorica precizeazd c5, urmare a aprobdrii sumei de 50 de mii
de lei anterior UAT-ului Tecuci, este necesar suplimentarea propune
suplimentarea fondului de rezervd cu suma de 30.000 lei.
Domnul Presedinte anuntd cd in calitate de initiator acceptd amendamentul. in
continuare, intreabd dacd sunt alte observatii cu privire la proiectul de hotdrAre sau la
documenta!ia de fundamentare.
Fiind vorba despre o hotdr6re cu privire la buget, adoptarea acesteia se
realizeazd pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotdrAre cu amendamentele acceptate.
Se aprobd in unanimitate,
voturi,,pentru"

9i
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Supune la vot art. 2 din proiectul de hotdrAre.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 vofuri ,,pentru".
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotdr6re.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".

Supune la vot proiectul de hotirire in intreqime cu amendamentele
acceptate.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi:
Stahilirea unor mesuri in vederea conducerti temporarc a Direcliei Judelene de
Evidenld a Persoanelor Gala(i
lniliaton Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte, adresAndu-se domnului consilier judelean Potec, ii
transmite cd, dupd cum vede, s-a tinut de cuvant, a cdutat sd rezolve aceaste
situatie. Doregte sd spund cd la Direclia Judeleand de Eviden!5 erau numai trei
persoane cu studii juridice, pe care le considera d6nsul apte a exercita gi precizeazd
cd din acestea: unul este implicat ca denunldtor intr-un proces, in derulare; o a doua
persoand a trecut intr-o functie de conducere in Primdrie; deci, a desemnat pe cel
de-al treilea. $i d6nsul, personal, r6spunde ca lucrurile sd meargi acolo bine, si nu
fie nemullumiri din partea populaliei, pentru ce impactul este foarte mare, ca numdr
de pe^rsoane.
ln continuare, intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de hotdr6re
la
sau documentalia de fundamentare.
Fiind vorba despre o hotdr6re cu privire la persoanS, aprobarea acesteia se
realizeazd prin vot secret.
lnvitd la o scurtd pauzd, timp in care vor fi intocmite buletinele de vot care vor fi
predate Comisiei de numdrare a voturilor, odate cu procesele-verbale.
Roagd Comisia de numirare a voturilor se-$i intre in atribuliuni.
Pauzd.
Se reiau lucrdrile.

Domnul Presedinte roage sd se facd apelul nominal,

in

vederea inm5ndrii

buletinelor de vot.
Domnul lstudor Giqel:

Bogdan Tania-luliana
Buruiani Daniela-Laura
Buruiani Natalila
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Bulurci Octav
C6luean Anghel Gostel
Cristovici Viorel - absent
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga N
Gaiu Magdalena
realitatea Sedin!ei.
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Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Comel
Hapeci Daniela-Simona
lon Dumitru
lstudor Gigel
Matei Remus
Munteanu Gabriela
Neicu Dan-Cristian
Pintilie Garmen - absent
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor
Sandu Mitici
Sandu Viorica

St6ngi George-Gitilin
$erban lulian-Marian
$tefan lon
Juicu Emil
Ungureanu Citdlin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel
Se ia o pauzd pentru numdrarea voturilor.

Se reiau lucririle.
Domnul Presedinte, ca urmare a votdrii, roagd Pregedintele Comisiei de
numdrare a voturilor sd dea citire procesului-verbal.
Doamna Sandu Viorica dd citire urmdtorului proces-verbal:
F Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
<Exercitarea temporard a funcliei publice de conducere temporar vacante de director
executiv al Direcliei Judelene de Evidenla
Persoanelor Galali, de cdtre
dl. Chirnoagi Tudorel, consilier juridic, clasa grad superior
cadrul
Compartimentului juridic gi contencios din cadrul Direcliei Judelene de Evidentd a
Persoanelor Gala!i>. l.Cvorumul necesar. yz + 1 din numdrul total al consilierilor
judeleni prezenti la gedinld, inclusiv Pregedintele Consiliului Judelului Galali = 17;
2.Numdrul consilierilor iudeleni in funclie: 34 gi Pregedintele Consiliului Judelului
Galati = 35; 3.Numdrul consilierilor judeleni prezenti la gedinld gi Pregedintele
Consiliului Judelului Galati = 33
Numele 9i prenumele
Buletine de vot
candidatului
CHIRNOAGA Tudorel

a
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CONCLUZIE: Domnul CHIRNOAGA Tudorel va exercita temporar functia
publicd
'Judefenede conducere temporar vacantd de director executiv al Directiei
de Evidenld a Persoanelor Galali, pilnd la data incetdrii suspendbrii

rapodului de senriciu al dJui Bocdneanu Emanoil-Cdtdlin, director executiv al
Direcliei Judetene de Evidenld a Persoanelor Galati.
Semneazd, Comisia de numdrare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel,
Sandu Viorica, Stdngd George-Cdtdlin 9i Ungureanu Citdlin.
Domnul Presedinte il felicita pe domnul Chirnoagd.
Se trece la punctul 27 din ordinea de zi:
Rapoarte, informdri, intrcbdri, interpeldri, diverse
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la informdrile sau
rapoartele ce au fost prezentate.
S-a luat act de Raportul domnului Cornel Hamza - Vicepregedintele Consiliului
Judelului Galali cu privire la deplasarea la Ume5, Suedia, in perioada 23-28
septembrie 2014.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcliei Judelene de Evidenla a
Persoanelor Galali pentru luna septembrie 2014.
S-a luat act de lnformarea lnspectoratului de Polilie al Judelului Galali asupra
principalilor indicatori reprezentativi privind rezultatele oblinute in intervalul iulieseptembrie 201 4.
Domnul Pregedinte, adresAndu-se domnilor colegi, line sE le mullumeascd
pentru spiritul constructiv in care gi-au desfSgurat activitatea gi sperd cd acest trend
se va pdstra. Mullumegte gi declard gedinla inchisd.

Prezentul proces-verbal, fdrd gtersdturi sau addugiri, con.tine 20 (doudzeci)
pagini 9i a fost prezentat fn gedinla ordinard a Consiliului Judelului Galali din data de
26 noiembrie 2014.
SECRETARUL JUDETULUI
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