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al Sedintei ordinare a Consiliului Judetului calati
din 31 iutie 2014
$9din1a ordinare a Consiliului Judetului Galati a fost convocatd prin Dispozitia
Pre$edintelui Consiliului Judetului Galati nr. 483 din 25 iulie 2014 9i a fost publicata
in ziarul ,,Monitorul de Gala(i" din 26-27 iulie 2O14 (edilia on-line), respectiv 2g iulie 9i
afiSate la sediu, avand urm5torul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii gi a proiectului
tehnic pentru obiectivul de investitie ,,Consolidare clddire Centrala termice Spitalul Clinic Judetean de Urgenta <Sf. Ap. Andrei > calali", jud. calali;

_

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
2. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,Cladire
centrale termicS gi retele exterioare - Spitalul Ori$enesc Tg. Bujor,,, Jud
Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,Centrala
termicd - Spitalul Oregenesc Tg.Bujo/', Jud. Galati;

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

4. Aprobarea actualizdrii Proiectului tehnic $i

5.

6.

a

Detaliilor

de executie

nr.

1'19i201'1 pentru obiectivul de investi(ie ,,Extindere imprejmuire incinte,, Unitatea medico-sociald Ganeqti, jud Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
Aprobarea Regulamentului de organizare Si functionare al Bibliotecii Judetene
,V.A. Urechia" calati, institutie publicd de culture in subordinea Consiliului
Judetului Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judelutui Galali prin
Directia Generald de Asistenle Sociala gi proteclia Copilutui Gal;ti
9i
Directia pentru Evidenta Persoanelor gi Administrarea Bazelor de Date, pe
linia furnizerii de date din Registrul nalional de evidentd a persoanelor;

-

-

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

7. Aprobarea contractului de delegare de gestiune gi a tarifelor stabilite

pentru

serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate;

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

8.

lvlodificarea Hotererii Consiliului Judetului Galati nr.4O7 din 29 octombrie 20j3
privind aprobarea Master Planului revizuit gi a Listei prioritare a obiectivelor de
investltii ce asigurd servicijle de ap5 9i ape uzat5 in judelul Galati;

e.

insusirea de cdtre consiriur ,,o",,,Ji3i1lil;."r"JfiI:",Jfl Aeentiei pentru
Dezvoltare Regionale a Regiunii de Dezvoltare Sud _ Est, drept contributie
financiara aferenta anului 2O12.
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
realitat€a gedin!ei.
PRE9
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Constituirea unei comisii in vederea solutiondrii intampindrilor intocmite de
proprietarii terenurilor ce formeazd amplasamentul lucrerii ,,Reamenajarea
sistemului defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tulucesti, judelul Galati",
cu privire la propunerile de expropriere formulate de Consiliul Jude(ului Galali
pnn Muzeul de lstorie,,Paul Peltenea" Galali;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
intrebari,
interpeleri,
diverse.
informdri,
1 l.Rapoarte,
Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Costel Fotea - administrator
public al Consiliului Judelului Galati; Lucean Mihalcea - director executiv, Oireclia
economie Si tinan(e; Maria Agache - director executiv adiunct, numit temporar la
Directia economie Si finanle; Laura AngheluF - director executiv, Direc,tia de
dezvoltare regionalA; Manuela Panaitescu - director executiv adjunct, Directia de
dezvoltare regionald; Constantin Cristea - director executiv, Direc[ia patrimoniu;
Cristina Lupa$cu - auditor, Biroul audit public interni lvlirioara Dumitrescu - arhitect
9ef, Directia Arhitect $ef; l\y'iticd Budescu - gef Serviciu, Serviciul contencios 9i
probleme juridice; Roxana-Domni[a Cucu consilier principal, Compartimentul
cancelarie.
Au participat ca invitali: Dorin Otrocol - prefectul judelului Galali; llie Zantu manager, Biblioteca ,,V A. Urechia" Galali; Aurora Vargolici - director, Trezoreria
Judetului Galag; Cdtelin Vadane - director general adjunct economic ai administrativ,
Directia Generala de Asistenld Sociale 9i Proteclia Copilului Galati; Viorel Vali Sandu
- director general, Serviciul Public Judelean de Administrare a Domeniului Public Si
Privat Galati; Tudorel Chirnoage - consilier juridic, Direclia JudeleanA de Evidenld a
Persoanelor Galati; Marcela Popa - S C CONS MANAGEIVENT PARC DE SOFT
S.R.L. Galali; Doina Cucu - manager, Spitalul Oragenesc Tg Bujor; Stela l\ilodiga manager, Unitatea lvledico - Sociale Gene9ti.
De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmAtoarele institutii de
presa: ziarul ,,VIATA LIBERA"; ziarul ,,LIBERTATEA"; RADIO ROIVANIA
ACTIJAi ITATI: TV GAIAti,
Domnul' Pregedinte dd cuvantul domnului Secretar Puqcaq Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedinte.
Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeaza ca dintr-un numer de 34 consilieri judeteni in
funclie + Pregedintele Consiliului Judelului Galati sunt prezenli 30 consilieri judeteni
in funclie + Preqedintele Consiliului Judefului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite condi[iile regulamentare pentru desfd9urarea acesteia.
Au lipsit urmetorii consilieri iudeleni: lon Dumitru, Pintilie Carmen, Podaru
Tinca $i Tuicu Emil.
Urmhtorii consilieri iudeleni nu au participat in niciun fel la votarea
completirilor ordinii de zi, a ordinii de zi, respectiv a punctelor de pe ordinea
de zi: $tefan lon, Potec Nicolae - Petrigor, zamfir Aurel, Butunoi Adrian - Liviu'
Cdluean Anghel Costel, Grosu Constantin, Cristovici Viorel, Stangi George'
Citilin, Gaiu Magdalena, Ursu Nicugor, Bogdan Tania-luliana 9i Neicu Dan'
Cristian.
'l O.

-

fild exprimA realiiatea gedin!ei.
SECRETARUL JUDETULUI,
Nicolae Dbbrov
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Domnul Presedinte informeazd cd potrivit a( 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare $i Functionare al Consiliului Judetului Galati, a fost prezentat la mapS
procesul-verbal al gedintei extraordinare a Consiliului Judelului Galati din 15 iulie
2014
in continuare, intreabA daca sunt observatii in legeturd cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-vertal.
Se aprobe cu 23 yoturi ,,pentru". Urmdtorii consilie judeteni nu au
pa,Ticipat la vot: $tefan lon, Potec Nicolae Petrigor, Zamfir Aurel, Butunoi
Adian - Liviu, Cetuean Anghel Costel, Grosu Constantin, Cristovici Viorel gi
Sten g d George- Cdtal i n.
Domnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, in calitate de initiator retrage
proiectele de hotdrari privind:
Aprobarea contractului de delegare de gestiune gi a tarifelor stabilite pentru
serviciul de transport public judelean de persoane prin curse regulate;
lnsusirea de cetre Consiliul Judetului Galati a sumelor alocate Agentiei
pentru Dezvoltare Regionale a Regiunii de Dezvoltare Sud Est, drept
contribu(ie financiard aferente anului 2012 9i
Constituirea unei comisii in vederea solutionSrii intempindrilor intocmite de
proprietarii terenurilor ce formeaze amplasamentul lucrerii ,,Reamenajarea
sistemului defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tulucegti, judelul Gala(i",
cu privire la propunerile de expropriere formulate de Consiliul Judetului
Galali prin Muzeul de lstorie,,Paul P5ltenea" Galati.
Totodatd, solicita completarea ordinii de zi cu urmitoarele proiecte de hotereri:
ApTobaTea DOCUIV]ENTATIEI DE AVIZARE
LUCRARILOR DE
INTERVENTIE pentru execulia obiectivului de investitie,,REABlLlTARE
DRUMURI JUDETENE, JUDETUL GALATI";
Aprobarea Proiectului tehnic Ai a Detaliilor de executie pentru obiectivul de
investitie,,Centrala termice - Spitalul Oregenesc Tg. Bujor", Jud. Galati;
Aprobarea Proiectului tehnic gi a Detaliilor de executie pentru obiectivul de
investitie,,Clddire centralS termica si retele exterioare - Spitalul Oregenesc
Tg. Bujol', Jud. Galati;
Aprobarea Studiului de solutie pentru obiectivul de investrtie ,Alimentare cu
energie electrice-$coala specialS nr. 2 <Constantin Pufan> Galati, str. 1
Decembrie 1918, nr.25", Jud. Galati;
Modificarea Regulamentului de organizare Si functionare al Serviciului
Public Judetean de Administrare a Domeniulut Public Ai Privat al Judelului
Galali;
Rectificarea bugetului local al Judefului Galali, pe anul 2014;
Alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de rezervd al Consiliului Judetului
Galati, Consiliului Local Valea l\,45rului pentru protejarea Si valorificarea
patri
lur arheologic in cazul catastrofelor naturale;
Stab
\in vederea conducerii temporare a Directiei Judetene
de
4elor Galati.
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m5 realitatea gedintei.
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in continuare, lace precizarea

ci

proiectele de hoterari au avizele comisiilor de

specialitate.

Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hoterare privind (Aprobarea DOCUIVENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE pentru executia obiectivului de investitie ,,REABILITARE DRUMURI
JUDETENE, JUDETUL GALATI",,.
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotarere privind (Aprobarea Proiectului tehnic gi a Detaliilor de executie pentru
obiectivul de investitie ,,Centrale termicd - Spitalul Ordsenesc Tg. Bujo/', Jud. Galati))
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrare privind (Aprobarea Proiectului tehnic gi a Detaliilor de executie pentru
obiectivul de investi[ie ,,Cl5dire centralS termicS gi retele exterioare Spitalul
Ordgenesc Tg. Bujo/', Jud. Galati)).
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru",
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hot5rare privind (Aprobarea Studiului de solutie pentru obiectivul de investilie
,,Alimentare cu energie electrice-$coala speciale nr.2 <Constantin Pufan> Galali, str.
1 Decembrie 1918, nr.25", Jud. Galati)).
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru",
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrare privnd (lvlodificarea Regulamentului de organizare gi functionare al
Serviciului Public Judetean de Administrare a Domeniului Public Si Privat al Judelului
Galati)).
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru".
Domnul Pregedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotarare privind (Rectificarea bugetului localal Judetului Galati, pe anul 2014)).
Se aprohe cu 19 votuti ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrare pdvind (Alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de rezerva al Consiliului
Judelului Galati, Consiliului Local Valea lVArului pentru protejarea 9i valorificarea
patrimoniului arheologic in cazul catastrofelor naturale).
Se aprobe cu 19 voturi ,,Fntru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrare privind (Stabilirea unor mesuri in vederea conducerii temporare a Direcliei
Judelene de EvidenF a Persoanelor Galat).
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru".
intreabe daca sunt alte observatii cu privire la ordinea de zi
n con
, supune la vot ordinea de zi in intregime cu modificerile solicitate:
1 Aproba Documentatiei de avizare a lucr5rilor de intervenlii 9i a Proiectului
obiectivul de investitie,,Consolidare cledire Centrala termicd tehnic pe
Spitalul Cli ic Judelean de Urgenta <Sf Ap. Andrei > Galati", jud. Gala[ii

-

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
realitatea Sedintei.

./;
Nicolae
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Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,Clddire
centrale termicA gi retele exterioare - Spitalul Oragenesc Tg. Bujor", Jud
Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Central5

termici - Spitalul Oragenesc Tg.Bujor", Jud. Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
4. Aprobarea actualizdrii Proiectului tehnic qi a Detaliilor de executie nr.
119/20'l'l pentru obiectivul de investitie ,,Extindere imprejmuire incinta" Unitatea medico-socialS Genegti, jud. Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa

5. Aprobarea Regulamentului de organizare

gi functionare al Bibliotecii Judetene
,,V.A. Urechia" Galati, lnstitutie publica de culture in subordinea Consiliului
Judefului Galati;

6

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judetului Galati - pdn
Directia General5 de Asistente Sociala gi Protectia Copilului Galati - Si
Directia pentru Evidenta Persoanelor gi Administrarea Bazelor de Date, pe
linia furnizarii de date din Registrul national de eviden(5 a persoanelor;

7.

8

lnitiator: NicolaeDobrovici.Bacalbaga

lvlodilicarea Hotdrarii Consiliului Judeiului Galati nr. 407 din 29 octombrie 2013
privind aprobarea Master Planului revizuit gi a Listei prioritare a obiectivelor de
investitii ce asigurd serviciile de apd 9i ape uzatd in judetul calati;

Initiator: CornelHamza
ApTobaTea DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUoRARILoR

DE

INTERVENTIE pentru executia obiectivului de investitie,,REABlLlTARE
DRUIVURI JUDETENE, JUDETUL GALATI";
lnitiator: CornelHamza
9. Aprobarea Proiectului tehnic Ai a Detaliilor de executie pentru obiectivul de
investilie ,,Centrale termice - Spitalul Oregenesc Tg. Bujor", Jud. Gatati;
lnitiator: CornelHamza
'l0.Aprobarea Proiectului tehnic a Detaliilor de execulie pentru obiectivul de
Ai
investitie ,,Cledire centralA termice gi retele exterioare - Spitalul Ordsenesc Tg.
Bujor", Jud. calati;
lnitiator: CornelHamza
l l.Aprobarea Studiului de solulie pentru obiectivul de investitie ,,Alimentare cu
energie electrice-Scoala speciala nr.2 <Constantin Pufan> Galafi, str. 1
Decembrie'1918, nr. 25", Jud. calati;
lnitiator: MarianVicleanu
12.Modificarea Regulamentului de organizare gi functionare al Serviciului public
Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judetutui Galali;
lnitiator: MarianVicleanu
'13.
Recti
ului local al Judelului Gala(i, pe anul 2014;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
trla exprimA realitatea Sedinlei.
SECRETARUL JUDETULUI,
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l4.Alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de tezetvi al Consiliului Judetului
Galali, Consiliului Local Valea Mdrului pentru protejarea gi valorilicarea
patrimoniului arheologic in cazul catastrofelor naturale;

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

l5.Stabilirea unor mesuri in vederea conducerii temporare a Direcliei Judetene
de Evident5 a Persoanelor Galati;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
1 6.Rapoarte, informdri, intreberi, interpelari, diverse
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul I din ordinea de zi:
Aprobarea Documentaliei de avizare a lucrdrllor de intelentii gi a Proiectului
tehnic Fntru obiectivul de inyestilie ,,Consolidarc c6dire Centrala termice Spitatul Clinic Judetean de Urgentd <Sf. Ap. Andrei > Galali", jud. Galati
lni,tiator Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabe daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de lundamentare
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentatd.
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obieclivul de invesffe
Jud. Galali
centrale termicd gi rclele exterioare - Spitaru, Ordgenesc Tg. Buiot", "Ctddire
lnillator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreaba dac6 sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterere in forma prezentatd.
Se aprobe cu 19 Yoluri ,,pentru",
Se trcce la punctul 3 din ordinoa de zi:
Aprcbarea Studiului de fezabilitate pentru obioctivul de inveswe ,,Ce,ttra/j
brmice - Spitalul Ordgenesc Tg.Buio/', Jud. Galali
lnitiator: Nicolae Dobrpvici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dac6 sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de rundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrere in forma prezentati.
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru",
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarca actualizdrii Proiectului tehnic Ai a Detatiilor de execulie nr. I 1 9/201 1
pentru obiectivul de investitie
imPreimuire incinte" ' Unitatea
"Ertindere
Geneiti,
medico-sociaE
iud. Galali
lniliator: Nicolae Dobrcvici-Bacalbaga
observalii cu privire la proiectul de
intreabe
dace
sunt
Pregedinte
Domnul
hotdrare sau la documenta,tia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentati.
Se aprobd cu 1q voturi ,,pentru".
mA realitatea gedintei.
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Se trece la punclul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentutui de organizare 9i functionare al Bibliotecii Judelene
,,V.A. Urechia" Galati, institulie publicd & culturi in subordinea Consiliutui
Judetului Galati
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotarere sau la documentatia de lundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotArare in forma prezentate.
Se aprobe cu 19 votuti ,,pentru".
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea protocolului do cooperare dintre Consiliul Judetului Galali - in
Direc(ia Gene.ale de Asistenrd Sociari ti Protectia Copilului Galati - Si Dircctia
pentru Eviden,la Percoanelor gi Administrarea Bazelor de Date, pe linia
fumizedi de date din Registrul na(ioaat de evidenld a persoanelor
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
intreaba
Domnul Presedinte
dace sunt observatii cu privire la proiectul de
hotarare sau la documentatia de fundamentare
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotSrare in forma prezentatd
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru".
Se trsce la punctul 7 din ordinea de zi:
Modilicarea Hotdredi Consiliului Judevlui Galati nr. 407 din 29 octombrie 2013
prtvind aprobarea Master Planului revizuit 9i a Listei pioritare a obiectivelor de
inveswi ce asigurd seruictlle de apd Si apd uzatd in jud4ul Galali
lniliator: Comel Hamza
Domnul Presedinte intreabS dace sunt observatir cu privire la proiectul de
hotrrare sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarSre in forma prezentatd.
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul I din ordinea de zi;
APTObATEA DOCUMENTATIEI DE AWARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
pentru execulia obiectivului de inveswe .REABILfiARE DRUMURI JUDETENE,
JUDETUL GNATT'
lniliator: Comel Hamza
Domnul Presedinte intreabe dace sunt observatii cu privire la proieclul de
hoterare sau la documentatia de Iundamentare.
Doamna Haoeci Daniela-Simona, adresandu-se domnului Pregedinte, spune ca

nu are o observa[ie, ci ar don se multumeasce: aparatului de specialitate gi
conducerii Consiliului Judetului Galali pentru faptul cd au avut in vedere gi au linut

cont qi de propunerea fdcutd de dansa intr-una din gedintele Consiliului Judelean la
care facea referire la necesitatea reabilitarii drumului judetean 251H, de pe raza
comunei Valea [.4drului gi multumeite.
inte.J]1l{ltumeqte gi dansul pentru aprecieri. ,,Noi cautdm s5
facem cat mai
, banii sunt putini, daca nigte lucruri nu s-au fecut,

,3i

exprime realitatea qedintei.
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poate mai devreme, nu a fost din lipse de bunavoin(5, ci din ferocele fapt al lipsei de
mijloace."
Doamna Boodan Tania-luliana doregte sA facd o observatie
Domnul Presedinte dd cuventul doamnei consilier judetean.
Doamna Boodan Tania-luliana transmite: ,,Am citit cu atentie 9i proiectul de
hoterare gi expunerea de motive, am ascultat in Comisie pe domnul inginer
N,vadaru gi am constatat cateva lucruri care fac din acest proiect de hot5rare o
lucrare superficiala, gi anume: in expunerea de motive sunt precizate nigte
operaliuni, cum ar fi: scurgerea apelor, amenajarea de podete, siguranta circulatiei semnalizare rutierS, dar eu m-am oprit asupra amenajerii podetelor, constatand ce
nu este specificat numarul de podete care trebuie amenajate gi nu sunt date
suficiente date tehnice incat sd ne dem seama de dimensiunea lucrarii in privinta
asta Si dace amenajarea de podete se face intr-adever. Respunsul domnului
Navadaru a fost surprinzetor, spunandu-ne ce nu existd in proiectul care sta in
spatele... in proiectul tehnic aceastd operatiune, ce nu este prevezutd acolo
amenajarea de podele, cd in suma asta de bani nici nu intre aga ceva, ca nu s-a
prev5zut deloc vreo sume de bani pentru amenajarea podetelor. $i atuncea me
intreb de ce in expunerea de motive sunt inqirate operaliuni care nu se ragasesc in
proiectul tehnic. Domnul Navedaru ne-a spus ce probabil cand s-a scris expunerea
de motive s-a fdcut un copy-paste dupd o expunere standard gi, m5 rog... Deci, in
conditiile acestea trebuie se ve spun ca am rdmas mai mult decat surpringi pentru cd
este o lucrare care valoreazd nigte sume foarte mari de bani Si, prin urmare, ea ar fi
trebuit argumentata foarte riguros, incat nimeni si nu remanS cu impresia ce se trec
aici operatiuni care nu se vor face, cd de fapt proiectul a vrut sa Iie stutos - mi refer
la expunerea de motive - doar ca sA acopere costul care este prezentat aici sau, ma
rog, orice alte suspiciuni pot si apard. Aga c5, dace am de la cine s5 primesc acum
nigte rdspunsuri gi sa se armonizeze expunerea de motive cu proiectul tehnic $i cu
explicatiile pe care noi le-am primit in Comisie, le ascult cu pldcere."
Domnul Presedinte multume$te pentru punctul de vedere.
Domnul Hamza Cornelintreabe dacd interogheaze sau vrea sa vorbeascd.
Domnul lon Stefan rdspunde ce vrea sd vorbeascd...
Domnul Hamza Cornel spune se nu interogheze.
Domnul lon Stefan intreaba dacd trebuie se dea explicatii.
Domnul Hamza Cornel aflrm5 cd normal...
Domnul lon Stefan intreabd, din nou, de ce trebuie sd dea explicatii.
Domnul Hamza Cornel'intreabe gi cand tace, cui explici...
rdspunde ca e dreptul sa tacd...
PqtIi$gI spune cd nu-i dreptul dumnealor...
comunicS ce nu-i dreptul dumnealor s5...
spune sd gi voteze: da, nu, abtinere.
a-luliana, adresendu-se domnului Hamza, afirmd ce
politetea inainte d toate
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Domnul Presedinte, adresendu-se doamnei consilier iudetean Bogdan Taniatutiana, spLrne ca nr-, i-a dat cuventul. in continuare, da cuvantul domnutui consitier
judetean lon $tefan
Domnul lon Stefan comunica: ,,Stimati colegi, sigur ca luand Si analizand
proiectul de hot5rare ne ddm seama cd expunerea de motive este departe de ceea
ce s-a prezentat la Comisie. Eu ag avea o rugaminte: odate cu transmiterea
proiectelor de hotarare sA ni se transmita gi proiectele tehnice, pentru ca noi nu avem
cum sA analizem atunci cand ni se prezinte un dosar stufos in totalitate in momentul
in care stam de vorbd cu cei din Comisie. Daca este se anallzdm costurile trebuie sA
recunoagtem ce nu am intalnit un cost aga de mare niciunde in tar5. Am studiat pe
internet drumuri similare din alte judete Si acest cost de peste 10 miliarde/kilometru,
mai ales ce nu se precizeaze gi latimea drumului, este foarte mare. Cred eu cd ar
trebui se fim foarte atenti odatd cu lansarea acestor licitatii pe zona in care se
lanseaze, sd avem griji ca, costurile sa fie mult mai reduse, in aga fel incat sA putem
sd facem o economie din aceasta licitatie, sd putem sd ne indreptam gi spre alte
drumuri care acum sunt in suferinte. Ve multumesc."
Domnul Presedinte afirme ce e foarte interesant punctul de vedere al domnului
consilier $i multumegte in continuare, intreaba dacd mai doregte cineva s6 ia
cuvantul. Supune la vot proiectul de hotSrare in forma prezentata.
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru",
Se tiece la punctul 9 din ordinea de zi:

i

Aprobarca Proiectutui tehnic ,i a Detaliilor de ex*utie pentru obiectivul de
investitie ,,CentaE termicd - Spitalul Odgenesc Tg. Bujor,', Jud. Gala,ti
lnitiator: Cornel Hamza
Domnul Presedinte intreabe daci sunt observatii cu privire la proiectul de
hotArare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observa!ii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentate.
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru",
Se trcce la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarca Proiectului tdtnic ai a Detaliilor da execu.tie pentru obiectiyut de
inv@sti(ie ,,Clddire centruld termice gi rctele exteioare - Spi'6,li,// Oregenesc Tg-

Bujot", Jud. Galati
lnitiator: Comel Hamza
Domnul Presedinte intreaba dace sunt observatii cu privire la proiectul de
hotd16re sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hote16re in forma prezentate.
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru".
S€ trece la punctul 11 din ordinea de zi:

Aprobarea Studiului de sotulie Fntru obiectivul de investilie ,,Alimentare cu
energie electic*gcoala.speciaE nr. 2 <Constantin pufan> Galati, str. 1
191E, nr. 25", Jud. calali
lnifiator: Marian Vicleanu
Domnul Pre
treaba daci sunt observatii cu privire la proiectul de

hoterere sau la

a de fundamentare.
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Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentata.
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Modifrcarea Regulamenfului de otganizarB Si funclionare al Se&iciului Public
Judelean de Administrare a Domeniului Publlc At Privat at Judelului Galali
lnitiator: Marian Vicleanu
Domnul Presedinte intreabd dacE sunt observalii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentate
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judef)lui Galali, pe anul 2014

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte informeazd ca la acest proiect de hoterare existd
amendamente. Roagi pe domnul consilier judetean lon $tefan 9i apoi pe domnul
director executiv Lucean Mihalcea s5 prezinte amendamentele
Domnul lon Stefan a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT
la proiectul de hot6rare privind rectificarea bugetului local al Judetului Galati,
pe anul 2014
(inregistrat la Consiliul Judetului Galali cu nr 6589/30.07 20'14)
Consider cd nu este necesar amplasarea de bariere la CJ Galati (cheltuiali
inutild).
Data.30.07 .2O14 Semneaz6; $tefan lon))
Domnul lon Stefan ptecizeazet ,Sigur ca la o prezentare a$a succintd, ne-am
dat seama cd pe rectificare existe $i amplasarea a doua bariere in fala Consiliului
Judelului Galali; cred cd este o cheltuialS inutile care strice, din punctul meu de
vedere, o clSdire de patrimoniu gi o clSdire care aratd foarte bine 9i cred ci nu este
cazul ca in 30 de metri de parcare sd mai existe gi doud bariere. ln acelagi timp,
observ cA se dau bani pentru niste studii de fezabilitate Si vreau si atrag atenlia cd
foarte multe studii de fezabilitate f5cute stau $i zac in tot felul de birouri, in tot felul de
institutii ale Consiliului qi Iacem studii de fezabilitate de dragul de a face sau sd
cheltuim bani. Eu cred cd trebuie sd facem studii de fezabilitate acolo unde avem gi
finalitate, nu sd cheltuim nigte bani publici pentru a face ceva care, de fapt, in final nu
reprezintd ntmic, decat cateva bibliorafturi intr-un anumit birou. Trebuie sa incercdm
sa gestionam f+rte bine acegti bani pentru ce am sd vorbesc la Diverse. VAd ca,
Curtea de Contqri ne arat5 ca suntem intr-o alte situalie decat credem noi ca este
am se citesc mai exact ce spune Curtea de Conturi. Vd
normal qi la
mu l[u mesc. "
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(AMENDAMENT
la proiectul de hotirare privind rectificarea bugetului local al Judetului Galali,
pe anul 20'14
(inregistrat la Consiliul Judetului Galali cu nr 6608131.07.2014)

Av6nd in vedere soliciterile directiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Judelului Galati propunem modificarea anexei nr. 1 privind rectificarea bugetului local
al Judefului Galati prin suplimentarea cu 100 mii lei la cap. 8402 "Transporturi",
subcap. "Drumuri Si poduri", pentru lucrdri de intretinere gi reparatii curente drumuri
judelene 9i diminuarea cu 100 mii lei de la cap. 51.02 "Autoriteti executive" - titlul 20
"Bunuri Si servicii".
Semneaze: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga, Pregedintele Consiliului Judetului
Galati)).

Domnul Presedinte anunta ce, in calitate de initiator, accepta numai
amendamentul prezentat de domnul Lucean lvlihalcea. ln continuare, intreabe dacS
sunt alte observatii cu privire la proiectul de hotdr6re sau la documentatia de
fundamentare.
Doamna Boqdan Tania-luliana transmite ce are o observatie de fecut legatS de
fondul de rezerva. ,,Am vezut ce deja se migcd sumele de acolo gi va reamintesc,
domnule Pregedinte, de adresa N. 2974 din 26 martie 2014, pdn care comuna
$endreni a depus o documentatie pe situatii de urgenld in ceea ce privegte
intervenlia pentru prevenirea inundatiilor. Acolo, dace nu se intervine, sunt ameninlali
oameni, spre deosebire de Valea lvldrului unde este amenintat un sit arheologic. Ar ti
trebuit, mAcar, tratate cu aceeagi unitate de mesurd cele doua soliciteri La aceasta
adrese din 26 martie, primarul de la $endreni nu a primit nici pAne acum niciun fel de
respuns de la Consiliul Judetului, nici ce s6 kaga nddejde cd ajutati cu bani, nici c6
se nu trage nedejde, nici se... nimic, nicio reactie, ceea ce nu mi se pare deloc
echilibrat vizavi de comunitd(ile locale ale jude(ului Galati."
Domnul Presedinte aduce la cunostinte faptul cd luni s-a convenit cu domnul
primar de la $endreni ce doi speciali$ti tehnici de la Consiliul Judetului vor merge
acolo sa vada exact ce se poate face
Doamna Boodan Tania-luliana se bucure, afirm6nd c5 e bine mai tarziu, decat
niciodatS.

Domnul Presedinte informeaze ce fiind vorba despre o hoterare cu privire la
buget, adoptarea acesteia se realizeaze pe articole.
Supune la vot eILl din proiectul de hoterare cu amendamentul acceptat
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru",
Supune la vot aILZ din proiectul de hotdrare.
Se aprobe cu 19 voturi ,,pentru".
Supune la vot artJ din proiectul de hotSrare.
Se aprobd cu 19 votuti ,,pentru".

Supune la vot proiectul

de hotirare in intreqime cu

amendamentul

acceDtat,
Se aprobd
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Se trece la punctul '14 din ordinea de zi:
Alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de ,Ezervd al consitiului Jud4ului
Galali, Consiliului Local Valea MCrului pentu protejarca 9i valorifrcarea

patrimoniului arheologic ln cazul ce,,,st ofelor nafrtrale
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabe dac5 sunt observa[ii cu privire la proiectul de

hotdr6re sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotSrare in forma prezentatd
Se aprobd cu 19 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Stabitirea unor mdsuri ln vederea conduceii tempo/Iare a Dirccliei Jude.tene de

Evidenfi a Persoanelor Galati
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalba$a
Domnul Presedinte intreabd dace sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare
Domnul Stanod Georoe-CetAlin solicite sd ia cuvantul.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judetean.

Domnul StAnoa Georoe-C5telin vroia doar sd reaminteascd c5 domnul
ChirnoagS a primit in cursul acestui an o amenda administrative, ce a fost implicat in
scandalul ce a avut loc la Directia de Evidenta a Populaliei gi, din punctul dansului de
vedere, este o alegere total neinspiratd.
Domnul Presedinte multumegte. in continuare, pecizeazA ca flind vorba despre
o hoterare cu privire la persoand, aprobarea acesteia se realizeaz; prin vot secret.
lnvitd la o scurta pauze, timp in care vor fi intocmite buletinele de vot care vor fi
predate Comisiei de numerare a voturilor, odatd cu procesele-verbale.
Domnul Cdluean Anohel Costel solicite sa ia cuvantul gi intreabe dace existS
cumva avizul ANFP, mentionand ce e funclionar public.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului Secretar.
Domnul Secretar aduce urmetoarele precizeri: conditia promovirii acestui
proiect de hoterare este se fie insotit de un cazier administrativ, pe care il au la
proiectul de hotdrare gi e favorabil
Domnul Ciluean Anohel Costelintreabe cine a eliberat cazierul administrativ
Domnul Secretar respunde cd Agentia Nalionala a Functionarilor. Postul este
temporar vacant Si nu necesitd aviz, ci doar cazier administrativ.
Domnul Presedinte roagd Comisia de numdrare a voturilor s6-9i intre in
atribuliuni

Pa\ze.
Se reiau lucrdrile.

roage sd se faca apelul nominal,

Domnul Pre
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Domnul lstudor Giqel:

Bogdan TaniaJuliana
Buruiane Daniela-Laura
Buruiane Natalifa
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Buturce Octav
Celuean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Comel
Hapeci Daniela-Simona
lon Dumitru - absenf
lstudor Gigel
Matei Remus
Munteanu Gabriela
Neicu Dan-Cristian
Pirtilie Carmen - absent
Podaru Tinca - absent
Potec Nicolae Petrigor
Sandu Mitici
Sandu Viorica
Stanga Geoqe-Cdtelin
9erban lulian-Marian
$tefan lon
Tuicu Emil - absenf
Ungureanu CAtelin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel
Se ia o pauzA pentru numerarea volurilor

Se reiau lucrdrile.
Domnul Presedinte, ca urmare a voterii, roag5 pregedintele Comisiei de
numerare a voturilor sE dea citire procesului-verbal.
Doamna Sandu Viorica de citire procesului-verbal:
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Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind

(Exercitarea temporard a functiei publice de conducere temporar vacante de director
Persoanelor Galati, de cdtre
executiv al Direcliei Judetene de Evidenla
juridic,
grad superior
clasa
cadrul
dl. Chimoage Tudorel, consilier
Compartimentului juridic $i contencios din cadrul Directiei Judelene de Evidenle a
Persoanelor Gala\itt. l.Cvorumul necesar y2 + 1 din numdrul total al consilierilor
judeleni orezenti la qedinld, inclusiv Pregedintele Consiliului Judefului Galali = '16;
2.Numerul consilierilor iudeteni in functie:34 gi Presedintele Consiliului Judetului
Galati = 35 3.Numdrul consilietilor jude'leni Ueelli la Sedin? Si Pre€edintele
Consiliului Judelului Galati = 31

a

Numele gi prenumele
candidatului
CHIRNOAGA Tudorel

l,

in

Voturi
,,pentru"

Voturi
,,impotriv5"

Voturi
,,nule"

Buletine de vot
neintrebuintate

11

7

1

16

CON)LUZIE: Domnul CHIRNOAGA Tudorel nu va exercita tempotar funclia

pubfice de conducere temporar vacantd de director executiv al Directiei
Judelene de Evidentd a Persoanelor Galali, pend b data incetdrii suspenddrii
raportului de serviciu al d-lui Bocdneanu Emanoil-Cetelin, director executiv al
Directiei Judetene de Evidente a Persoanelor Galati,
SemneazS, Comisia de numdrare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor
Gigel, Sandu Viorica, Stangi George-Cdtelin gi Ungureanu CdtSlin.
Proiectul de hodrere nu a fost adoptat, intrucet nu a intrunit votul a 1/2 +1 din
numarul total al consilierilot judeleni prezenli, inclusiv Pregedintele Consiliului
Jude'lului Galaliin conformitate cu prcvederile art. 98 coroborat cu atl. 45 din Legea
nr. 215/2001 , republicatd, cu modificerile 9i completdrile ulterioare.
Se trece la punctul ,6 din ordinea de zi:
interyeldri, diverse
Rapoarte, infomei, int
",bd,i,
Domnul Presedinte intreabd dac5 sunt observa[ii cu privire la informerile sau
rapoartele prezentate

S-a luat act de Raportul de audit flnanciar al Camerei de Conturi a Judelului
Galati inregistrat la entitatea audiate sub N. 5770127.06.2014 9i de Decizia
n .6012807 2014, a aceleiagi institutii, emise ca urmare a misiunii de audit financiar
efectuate la Unitatea Administrativ-Teritoriale Judetul Galati, cu lema ,,Auditul
financiar asupra conturilor anuale de execulie bugetad ale iudelulul' pe anul 2013,

transmise prin adresa N 1295128.O7.2014 9i inregistrata la Consiliul Judelului Galali
cu N 6529128.07.2014.
S-a luat act de adresa Spitalului Clinic Judelean de Urgente,Sf Apostol Andrei"

Galati

nr.

17393115.O7

2O14

nr. 5950/15.07 2014.
S-a luat act de lnforma
Consiliului Judelului Galali
functii ale Spitalului de Boli
trimestrului ll al anului 2014.

I

9i

inregistratd

la

Consiliul Judelului Gala(i cu

domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaga - Pregedintele
nd modificirile aduse organigramei Si statului de
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S-a luat act de lnformarea domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaga - Pregedintele
Consiliului Judetului Galati privind modificerile aduse organigramei gi statului de
funclii ale Sprtalului de Pneumoftiziologie Gala! in cursul trimestrului ll al anului
2014
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgente
,,Sf Apostol Andrei" Galati pentru luna iunie 2014.
S-a luat act de Rapo(ul de activitate al Bibliotecii Judetene,,V.A. Urechia" Galati
pe luna iunie 2014.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli lnfectioase ,Sf.
Cuv. Parascheva" Galati la data de 30 iunie 2014.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Afte Vizuala calati pentru
lunile ianuarie-iunie 201 4.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcliei Judetene de Evidente a
Persoanelor Galati pentru luna iunie 2014.
S-a luat act de lnformarea lnspectoratului de Politie al Judetului Galati asupra
principalilor indicatori reprezentativi privind rezultatele obtinute in intervalul aprilieiunie 2014.
Doamna Haoeci Daniela-Simona, adresandu-se domnului consilier lon $tefan,
doregte sd aibe, inaintea dumnealui, o scurtS interventie.
Domnul lon Stefan este de acord.
Doamna Hapeci Daniela-Simona transmite: ,,Pentru a crea un cadru mai
favorabil desfegurerii gedinfelor Consiliului Judelean, pentru o totale transparent5 gi
pentru a evita disfunctionalitdtile numardrii voturilor, propun: dotarea sdlii de Sedinti
situat5 in cladirea noua a Consiliului Judetului Galati, pe strada Eroilor, cu intregul
sistem necesar desfagurerii gedinlelor in acea loca,tie, c€re sd continA pe langd
echipamentele tehnice necesare audio gi sistemul de vot electronic, sau achizitia
doar a sistemului de vot electronic pentru sala mare a Palatului Administrativ unde ne
desfesurem astezi gedintele. Cu aceasta ocazie, doresc se vA prezint gi cateva dintre
avantajele de care putem beneficia: in cazul in care am achizitiona intregul sistem
pentru sala de gedinle din cladirea nouS am acorda utilitatea necesare acestei seli,
dar indiferent de locul amplaserii aceslui sistem avem nenumdrate avantaje, cum ar
fi: pentru exercilarea votului secret se poate utiliza sistemul de vot electronic secret:
procedurile de vot sunt afigate pe display-ul LCD al fiecirei unitati gi pe monitoarele
conferinlei; sunt disponibile $ase canale pentru traducere simultand; avem timp
maxim predefinit alocat fiecerei luiri de cuvant; intre unu gi patru microfoane active
simultan,'in afard de cele setate ca vicepregedinte gi multe alte avantaje. Solicit se
luati in calcul aceastd posibilitate de a dota ori aceastd sala ori sala noud din
clSdirea Consiliului Judelean pentru a eficientiza lucrul gi pentru a veni 'in ajutor gi
sprijinul Cancelariei secretariatului Consiliului Judelului Galati. Vd multumesc."
Domnul Presedinte mullumeste gi spune ce o s6 vade in continuare, da
cuvantul domnului consilier jud
n lon $tefan.
Domnul lon Stefan
ice; ,,Domnule Pregedinte, stimati colegi, avem
transmis de c5tre Curtea
Conluri a Romaniei, Camera de Conturi a judelului
Galati, un Raport
la ceea ce s-a intemplat in anul 2013 in executia
exprimS realitatea gedin!ei.
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bugetara gi, in acelagi timp, la mdsurile care au fost dispuse din anul precedent,
astfel 'incat sumele care trebuiau recuperate sa vind in cadrul buqetului. Se constate
ca nu au fost respectate gi, aici, din cele unsprezece mdsuri care au fost dispuse in
anul 2012 doar patru mdsuri au fost duse la indeplinire 9i $apte nu, ceea ce mi se
pare foarte grav, mai ales ce mare parte din acestea se regasesc ai in anul 2012, dat
gi in anul 2013. Daca stim se analizem gi probabil gi presa o va face, constatdm cE
ceea ce am spus de-a lungul timpului privind distribuirea unor bani la ADR, de
exemplu, patru miliarde 9i ceva, in alte zone privind contractele de consultantS
juridici, deci ceea ce am spus noi de-a lungul timpului este conlirmat aproape in
totalitate de cdtre Curtea de Conturi. Asta inseamni ci nu am stat d^egeaba qi v-am
vrut binele in toate aceaste perioadS, pentru a nu cade in abateri. ln final, in flnal,
Curtea de Conturi a Romaniei, in misiunea de audit linanciar exprime o opinie
adverse, motivatd de faptul cd modul de administrare a patrimoniului public Si privat
al unitdtii administrativ-teritoriale, precum 9i execulia bugetelor de venituri Si
cheltuieli, nu respectd principiile legalitSlii, regularite!i, economicitdlii, eflcienlei Si
eficaciteii, concluzie formulatd avand in vedere ce valoarea cumulata a erorilor
abaterilor de la legalitate gi regularitate constatate; 4.705.994 de lei se situeazd
peste pragul de semniflcalie, respectiv 1.800.000 de lei. Cred ce aceste abateri, care
depd$esc cu mult un milion de euro, trag un semnal de alarmS, mai ales ca Si in
trecut, chiar dacd s-au atacat in instanlS aceste decizii ale Cu4ii de Conturi, ele s-au
pierdut pe bandi, ne face se credem ce acelagi lucru se va intempla gi in viitor.
Trebuie se fim foarte atenti cu ceea ce se intampld cu banul public, probabil spun in
fiecare gedin[5, Si modul in care se distribuie este cel putin dubios, mai ales cA foarte
multe sume nu sunt justiflcate Si dacS am intra pulin intr-o dezbatere publicd, $i eu
cred cd acest lucru ar trebui fecut gi pus un punct distinct pe ordinea de zi la o
gedinte viitoare, in care sa analizdm cu adeverat ce se intampla cu banul public.
Trebuie sa incercem se gesim solutii, s6 respedem legea 9i, ln acelaqi timp, eficienla
aparatului Consiliului Judetului s5 fie pe mdsurS. Vd mullumesc."
Domnul Cristovici Viorel, adresandu-se domnului Pregedinte, dore$te sd ridice o
problemd ,,in data de 13.062014, Grupul PNL din cadrul Consiliului Judetean, din
care fac Ai eu parte, inainteaze o petilie cdtre lnstitu[ia Prefectului cu privire la un
proiect de hoterare a Consiliului Judetean. Domnul Prefect ne respunde in data de
26 06.2014, rar adresa dumnealui este primite la registratura Consiliului Judetean in
data de 30.06.2014 in atentia Grupului PNL, cat 9i a mea, in calitate de consilier 9i
iniliator. Vreau sd v5 spun cd pane pe 21.O7.2014, deci timp de trei sdptdmeni, atat
Grupul PNL, cat gi eu personal, nu am primit aceasti adresS, ace$ respuns, la
petitia mai sus menlionatd. Pentru evitarea acestor disfunctii, ve rog se dispuneli
mesuri pe viitor, qi atat corespondenla intre Prefecture 9i Consiliu, cet 9i intre
liului Si consilied, sd functioneze optim. Vd mul,tumesc."
aparatul propriu al
multumeste. in continuare, dd cuventul doamnei consilier
Pre
judelean Bogdan Tata-luliana.
luliana aflrma cd vrea sd ridice mai multe probleme. ,,Ag
pe
I Hamza dace pan5 la sfergitul anului existe o strategie in
vrea se-l
lor locale, care au intentia sd aplice pe bani
sprl]r
ceea ce
expaimi realitatea Sedinlei.
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europeni sau cele care desfegoard in momentul acesta proiecte europene, de
exemplu: pe masura 1.2.5.; pentru ca, comuna l\,4unteni a depus la Consiliul
Judetului, prin adresa nr. 5888 din 2 iulie 2014, o adres5 prin care solicite sprijin
financiar ca sa poata face fate pleli TVA pe proiect, pe mesura .1.2.5., Si dacd avem
in intentie se pdstrdm o suma de bani ca se sprijinim comunitatile locale, ca in

continuare sA poate aplica pe linie de finantare care se adreseazd acestor comuniteti
gi, mai ales, dezvoltarii rurale. A doua problemd este legat5 tot de comuna Munteni,
care are o gcoale executate in procent de 85% gi pentru ca sE termine aceastd
investitie a solicitat sprijinul Consiliului, prin adresa nr. 9061 din 7 noiembrie 2013, la
care nu a primit niciun respuns, qi daca se are in vedere sprijinirea comunei lvlunteni
pentru acest subiect, deoarece '15 septembrie e aproape gi poate reugim la
rectificarea bugetar5 se sprijinim aceast5 comuna se igi termine gcoala, pentru ce nu
mai are mult de lucrat acolo. Un alt aspect era acela cd gtiu ce s-a incheiat mai de
mult activitatea de plombare drumuri judetene, o activitate pe care noi am aprobat-o
in Consiliul Judetului, care a costat foarte multi bani, Si pentru acest motiv vrem un
raport in ceea ce privegte drumurile judetene care au fost plombate gi ce costuri a
presupus acest lucru gi cred ce fl solicit tot domnului Hamza pentru cd dumnealui a
coordonat aceast6 lucrare. $i intrebasem intr-o qedint5 precedenta, domnule
Pregedinte, gi cerusem o informare in legatura cu situatia angajerii de specialigti la
Spitalul Judetului 9i me agteptam ca in raportul pe care il prezinte Spitalul Judetean
Consiliului sa regesesc aceste informatii gi nu le-am gdsii, pentru
nu sunt acolo
clar 9i explicit scrise, Si poate insistali la Serviciul personal al Spitalutui Judetean se
ne dea o informare ca si gtim exict ce lipsi de specialigti este, unde suntem
descoperi(i, ce ar trebui sd facem in aga fel incat Spitalul se funclioneze la parametri
optimi, pentru cd gtim bine ce sunt in continuare disfunctii din cauza lipsei de medici.,,
Doamna Haoeci Daniela-Simona, adresandu-se domnului pregedinte, doregte
s5 intervinS Si spune ce ln raportul de inlormare al Spitalului Judelean, atatat
CD-ului pe care il primesc la mape, a citit toate rapoartele, iar Spitalul Judetean a
precizat: numdrul de posturi aprobate 3177; numer de posturi ocupate 1gO4;
numar de posturi vacante - 1373, din care 147 alocate medicilor.
Doamna Boqdan Tania-luliana ii transmite c5 era foarte bine dac6 nu o
intrerupea.
Doamna Hapeci Daniela-Simona cere scuze.
Doamna Boodan Tania-luliana, continuend, ii comunice faptul ca poate afla cd
aceaste statisticd nu o satisface deloc Ai ce o intereseaze pe fiecare sectie...
Domnul Presedinte intervine: ,,lar vorbili de satisfactie, doamnal,,
Doamna Boodan Tania-luliana intreabe: ,,lar aveti obsesii, domnule
Pregedinte?" Prin urmare...
Domnul Presedinte afirmS ci sunt repetitivi.
Doamna Boodan Tania-luliana'intreaba ce sA faca. prin urmare, pe densa o
intereseazA se afle pe fiecare
, specialisti pe specialite$, nu asa, grosso
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Doamna Hapeci Daniela-Simona spune ce a inleles. A vdzut ca doamna
consilier a fScut referire la num5rul de medici 9i a dorit sA o anunte cE numerul de
medici este stipulat; 147.
Doamna Boodan Tania-luliana spune ce nu, a spus exact.. ln continuare'
transmite ce dacd pe doamna consilier o multume$te ce au 143 de medici Si mai au
nevoie de 200, asta-i alt subiect. Dar dansa vrea sa Stie pe fiecare sec(ie ..
Doamna Haoeci Daniela-Simona prccizeazd ca pe dansa nu trebuie se o
multumeasca cu ceva anume 9i ca doar i-a adus la cunoqtintd ceea ce ..
Doamna Boodan Tania-luliana o intreabd pe doamna consilier ce ar fi sd nu o
intrerup5.
Doamna Haoeci Daniela-Simona respunde ce nu a intrerupt-o, ci a completat-o.
Doamna Boqdan Tania-luliana afirme cd a intrerupt-o gi ce nici nu i-a dat
cuvantul domnul Pregedinte gi intreaba ce se fac.
Doamna Haoeci Daniela-Simona ii spune si nu fie atat de...
Domnul Presedinte intervine: ,,Eu dau cuvantul cu ochii, doamndl"
Doamna Boqdan Tania-luliana spune: ,,Ei! De aia ii aveli aqa mari, domnule
Pregedinte, cA i-a1i folosit prea mult!" Prin urmare, insiste si aibd aceastS situalie
Domnul Presedinte ii transmite ce liecare folosegte ce are
Doamna Boqdan Tania-luliana precizeazd. ,,Daci vreti se vorbim serios,
domnule Pregedinte, vorbim!"
Domnul Presedinte alirmd: ,,Dumneavoastra ali vorbit de ochii meil
Doamna Boodan Tania-luliana continue: ,,Dac5 vreti sd ne punem meinile in
Solduri, ni le punem! Da?"
Domnul Presedinte ii comunica faptul cd dansa $i-a permis glumite.
Doamna Boodan Tania-luliana concluzioneaza cd nu gi-a permis deloc
Domnul Presedinte continue: ,,$i suntem diferili ca lume."
Doamna Boodan Tania-luliana spune: ,,Eu vorbesc serios despre Spitalul
Judelului care chiar ar trebui sd va intereseze Si pe dumneavoastrd foarte serios.
Deci, putem face ceva acolo, hai si vedem in ce situatie suntem, dacd vreli sd aflem
Daca vreli sE tineli ascunse situatia la Spitalul Judelului este din nou subiectul in
grddina dumneavoastrS. Eu vd mul,tumesc, ii multumesc Si doamnei Hapeci pentru
datele statistice gi cu asta am incheiat."
Domnul Presedinte pecizeazd cA doamna Hapeci 9i-a fAcut datoria de consilier
qi ii multume$te.
Domnul Butunoiu Dorin, adresandu-se domnului Pregedinte, solicitd sA ia
cuv6ntul.
Domnul Presedinte dA cuvantul domnului consilier judelean.
unor
!! transmite: ,,Nu pot sd nu comentez gi eu ceva legat la
ceea ce a spus doamna consilier mai devreme. DacS'imi aduc bine aminte 9i nu me
inseald memorib, doamna Tania Bogdan ati cam stat gase ani intr-o functie de
condr""r" in ca{rul Consiliului Judetean. De ce dupd numai doud luni' cand nu mai
ocupati aceastA f\nctie, va intereseazd acest aspect 9i nu ali luat pulin mai devreme
'in cadrul Consiliului de
atitudine 9i a[i fos\ daca nu... tot a9a nu me ingel, ali fost Si
AdminiskatiR\al Sfi'atuui Judetego-Galgti 9i nu un singur an."
realitatea gedintei.
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Doamna Boodan Tania-luliana doregte sA ise permita sd dea rdspuns.,,N-am
fost niciodat5 membru al ConsiliulL,i de Administratie al Spitalutui Judetutui Galati. in
mandatul domnului Pregedinte Bacalbaga, de Spitalul Judetului Galati raspundea
domnul doctor, iar in discutiile cu dumnealui intotdeauna am abordat atest subiect.
lmi pare rau.. "
Domnul Butunoiu Dorin spune ca domnul doctor este de doi ani de zile in cadrul
acestui Consiliu.
Doamna Boqdan Tania-luliana repetd faptul cd dansa nu a fost membru in
Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean gi sd o intrebe pe doamna Sandu, cd
e aldturi de dansul Si ii d5.. .
Domnul Butunoiu Dorin asta ii spune, ca nici acum nu este, dar totugi ia
atitudine tocmai acum.

d6ns
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dansa intreaba aceste lucruri. Chiar o surprinde faptul cd'il deranjeazd.
Domnul Butunoiu Dorin rdspunde: ,,Pentru ca ati venit dup5 gase ani de zile sd
aduceti in fata noastre aceste aspecte "
Doamna Boqdan Tania-luliana spune ce gi dupd gase ani de zile...
Domnul Butunoiu Dorin afirmi cA daca venea mai devreme, da, ar fi crezut-o
Doamna Boqdan Tania-luliana intreabd: ,,Dar care sunt aspectele, domnule
consilier, pe care le-am adus eu in fata dumneavoastrd?"
Domnul Butunoiu Dorin ii rdspunde ce le-a spus dansa mai devreme.
Doamna Boodan Tania-luliana mentioneazd ca a pus doar o intrebare la care
agteaptd rdspuns, daci i-l dd cineva, dacd nu, asta este.
Domnul Butunoiu Dorin afirmd: ,,Mi-ag dori sA vid o altfel de opozitie din partea
dumneavoastre, nu aga "
Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune:,,9i noi ne dorim sd fiti voi puternici.,,
Doamna Sandu Viorica, adres6ndu-se doamnei consilier Bogdan Tania-luliana,
dat fiind c5 i-a invocat numele, altfel nu ar Ii intervenit, afirmd: ,,nu numai eu feceam
parte din Consiliul de Administratie, ci chiar PNL-ul avea pre$edintele Consiliutui de
Administratie. "
Domnul Presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme. Nemaifiind altele,
ureaza succes gi inchide gedinta.
Prezentul proces-verbal, lerd
Sturi sau adSugiri, conline 19 (nouisprezece)
pagini gi a fost prezentat in gedi
ordinara a Consiliului Judetului Galati din data de
25 august 2014.
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