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PROCES

- VERBAL

al gedinlei extraordinare a Consiliului Judelului Galali
din 12 februarie 2015

$edinta extraordinard a Consiliului Judetului Galati a fost convocata prin
Dispozitia Pregedintelui Consiliului Judelului Galali N.231 din 10februarie2015 9i a
fost publicatd in ziarul ,,lvlonitorul de Galati" din 1 'l februarie 2015 9i afi9atd la sediu,
av6nd urmdtorul proiect al ordinii de zi:
1. Acoperirea definitivd din excedenlul bugetului local a deficitului sectiunii de
dezvoltare pe anul 20'14;

lnitiator: NicolaeDobroviciBacalbaga

2.

Aptobarca bugetului local al Judelului Gala(i, pe anul 2015:
lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
3. Rapoarte, informeri, intreberi, interpeldri, diverse.
Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Costel Fotea - administrator
public al Consiliului Judetului Galati; Lucean lvlihalcea - director executiv, Directia
economie 9i finantei Carmen Chirnoagd director executiv adjunct, Direclia
economie ii finante; Costel Nedelcu - consilier superior, Directia patrimoniu; Florin
Grigore - 9ef birou, Biroul audit public intern; lonel Coca - 9ef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, sdndtate 9i securitate in muncd gi asigurarea
calitelii; Merioara Dumitrescu - arhitect gef, Directia Arhitect $ef; [/itca Budescu - Sef
serviciu, Serviciul contencios Si probleme juridice; Daniela Tecula - consilier superior,
Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitati: Dorin Otrocol - prefectul judelului Galatii Florin P6slaru deputat; Aurora Vargolici - director, Trezoreria Judelului Gala(i.
De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmatoarele institulii de
prese: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA l\ilEDlA S.R.L. Galati; ziarul
,MON-ITORUL DE -GALATI"; ziarul,,REALITATEA";,,AGERPRES";,,RADIO
ROMANIA ACTUALITATI"; TV EXPRES; VOX TV; ,,Realitatea TV".
Domnul Presedinte de cuventul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezentei la gedinle.
Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeazd ci dintr-un numdr de 34 consilieri judeleni in
Iunctie + Pregedintele Consiliului Judefului Galati sunt prezenli 28 consilieri judeteni
in funclie + Pregedintele Consiliului Judetului, deci gedinta poate incepe, fiind
intrunite conditiile regulamentare pentru desfdgurarea acesteia.
Au lipsit urmetorii consilieri judeteni: Butunoiu Dorin, Hapeci Daniela
Simona, lstudor Gigel, Matei Remus, Neicu Dan - Cristian gi Pintilie Carmen.
A sosit in sale inainte de votarea primului punct de la suplimeneirile de pe
ordinea de zidomnul consilier rudelean Butunoiu Dorin.
A pidsit sala inainte de votarea punctului trei de pe ordinea de zi domnul
George - CdGlin.
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Domnul Presedinte informeaze ca potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare gi Funclionare al Consiliului Judelului Galali, a fost prezentat la mapd
procesul-verbal al gedinlei ordinare a Consiliului Judelului Galali din 29 ianuarie
2015.
in continuare, inlreabd daci sunt observalii in legetura cu pmcesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 votuti ,,penlru".
Domnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, solicitd completarea acesteia cu
urmatoarele proiecte de hotereri:

!

Aprobarea achiziliei

de

servicii juridice

de

consultanld, asistente

9i

reprezentare pentru Unitatea Medico - Sociald Genesti cu sediul in localitatea
Ganegti, comuna Cavadineqti, judetul Galali;
Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetului Galati in Consiliul
Consultativ al Uniteti medico-sociale GAnegti, judetul Galali.
Domnul Presedinte supune la vot mmpletarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrare privind (Aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultante, asistenle gi
reprezentare pentru Unitatea Niledico - Sociale Geneqti cu sediul in localitatea
Gdne$ti, comuna Cavadinegti, judetul Gala,ti))...
Domnul lon Stefan, adresandu-se domnului Pregedinte, doregte sd ia cuvantul.
Domnul Presedinte dd cuventul domnului consilier judetean.
Domnul lon Stefan nu crede cd este normal. Dangii au avut gedinle de comisie
ieri. Aceste materiale nu erau, ieri, introduse. Chiar dac6 gedintele extraordinare nu
au obligativitatea avizului pe comisii, crede c5 nu este normal; nu crede cd acest
document este prezentat astazi.
Domnul Presedinte, adresandu-se domnului coleg, ii spune cd la gedinta
trecute a prezentat pe larg aceaste probleme. in continuare, arirme: ,,Dat fiind ce este
o oarecare urgentd, pentru ce acolo sunt... actuala directoare, ce-o fi, manager, greu
de spus, cd este o structure hibridd aceaste unitate medico-sociala, care a mogtenit
o siluatie extrem de incurcatd de la predecesorul seu gi care este presatd de Curtea
de Coituri. intruc6t, eu am rugat se se facd acesi act, nu s-a fdcut la timpul
respectiv, am $i prezentat situatia GEne$tiului, ati fost de fa!6. Deci, din cauza
aceasta, a fost introdus. Nu este un lucru pe care lumea se nu-l gtie."
Domnul lon Stefan intreabi de ce nu s-a pregatit pan6 ieri, cand au avut
gedinta de comisie. Totodate, spune: ,,Noi sunlem acum pugi in situalia faptului sA nu
citim nimic, sa nu avem documentele in fate, chiar dace ni se prezinte acum, noi
acum am venit in gedintd, nu?"
Domnul Presedinte, concluzionand, crede ca interesul nostru, al tuturor, este ca
Gdnegtiul sd mearge bine. ln continuare, spune: ,Eu sunt pus acuma in situalia
extrem de dificile, in care o mullime de persoane alienate, cu tulbureri de
comportament, o doctorile seraca, care de foc, agreseaze familia g.a.m.d., nu am loc
se inlernez, sunt probleme mari cu aceaste categorie de persoane care urmeaza se
fie. Caut s6 ajut Gd^e9tiul cal mai mult Si cred ce datoria noastre, a tuturor, este se
fim cat mai ope
u Si lqlgedinta trecute am vorbit despre acest... ieri nu am fost
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aicea, ca m-am dus la ministrul Senate$i, care a ceutat se facd ceva pentru Spitalul
din Galati. Deci, nu ve pot rSspunde. Dar..."
D9-t!!-CLla!j9!eE! alirmd cd documentele puteau Ii pregetite, chiar dacd nu era
domnul Pregedinte.
qgElgLPIgSC![OE confirma.
Domnul lon Stefan spune ca danqii aici, il roagS sd fl creade, a...
Domnul Pre$edinte, concluzionand, transmite cA a spus cd aceste documente...
Adresandu-se domnului coleg, ii spune ce a rugat ca aceste documente sA nu fie
pregefite. Evident ce are dreptate, dar evident ce trebuie se fie ajutali cei de la
Genegti.
A sosit in sali domnul consilier judelean Butunoiu Dorin.
Domnul lon Stefan este de acord cu domnul Pregedinte, dar aici nu trebuie
neapdrat se se voteze sentimental. Aici se voteaza pe documenle.
Domnul Pre$edinte spune cd nu, Ooamne-feregte! Nu se voteaz5 sentimental.
Domnul lon Stefan afirmd ci se voteazd pe documente.
Domnul Presedinte, concluzionand, aflrmd ca problema a fost cunoscutS.
Domnul lon Stefan sustine ce a fost cunoscuti, dar nu prezentate.
Domnul Presedinle confirmd.
99tr!!L]9!]$!9&! spune cA danqii nu voteaze pe vorbe, ci pe documente.
Domnul Presedinte este de acord, ii transmite ce are dreptate. Nimeni nu
spune.
Domnul lon Stefan, concluzionand, comunice faptul ce nu sunt impotrivd sd
ajute Unitatea de la Gene$ti, dar trebuie sa tie facute in mod rezonabil.
Domnul Presedinte ptecizeaze cd in tot cazul, nu din cauza dumnealui nu au
fost la timp documentele - ca se ii rdspundd concret gi exact.
Domnul Celuean Anqhel Costel, adresandu-se domnului Pregedinte, doregte se
ia cuvantul.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judelean.
Domnul CAluean Anohel Costel informeazd ce vine de la o gedinte de comisie.
igi cere scuze, probabil nu a fost atent, Si intreabd aparatul: a avut acest proiect de
hotdrare la comisie?
Domnul Secretar transmite faptul ce hoterarea in discutie a fost redactate sau
finalizat5 la ora 1 1 , in jurul orei 1 1. De aceea, nu a fost timpul fizic sd fie prezentatd
ii la comisie, motiv pentru care a fost multiplicatd qi distribuitd la sale.
Domnul Cdluean Anohel Costel, adresandu-se doamnei consilier judetean
Sandu Viorica, intreabe dace sA inleleage faptul ce dansa $tia de aceastd hoterare
de ieri?
Doamna Sandu Viorica, dat fiind c6 a intrebat-o, ii raspunde ce densa cunoa9te
problema de la Cavadinegti, gtia de ceva zile, intr-adevdr, dar fiind gedinle
extraordinard, considerd cd se pot discuta acele proiecte pe care le considere
urgente. Aga cum le-a explicat domnul Pregedinte, este o situatie deosebitd acolo 9i
trebuie se se vine in ajutorul di
de la Spitalul Gdnegti.
igi cere scuze.
Domnul Celue
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Doamna Sandu Viorica crede Gi pot fi gi operativi Si crede ce pot se nu se
impiedice de anumite formalitSli. Crede ca poate fi expunerea de motive prezentate
acum in gedinti, canterita, analizate 9i volaE, supuse la vot.
Domnul Presedinte inteMne: ,Domnilor, daci vreti, nu votati, dar eu vd
sfetuiesc: mergeti pand la Genesti cd... ali fost? Ei! Ati vezut ce e acoto. Eu, unul,
apreciez foarte mult, ca om care a lucrat o viati in spitale, curatenia gi ordinea care
este. O probleme majora a acestui judel sunt cazuri care nu le putem interna. O se
vedem dacS vom putea in loc se redeschidem Nicoregtiul, care ne-ar costa flarte
mult, am rugat se fac5 un studiu economic intre redeschiderea Nicoregtiului $i o
construclie cat mai ieftine pe cele douA hectare, care au fost achizitionate de
predecesorul meu la Genegti, pentru cd avem cazuri sociale infiordtoare care nu igi
gdsesc rezolvarea. $i caut se me zbat pentru Gdnegti; de asta am spus: domnule,
ceutdm sd o ajutam pe femeia asta cat mai repede gi nu am b5galo la gedinta
ordinard. Daca vreti, amandm, b6gdm la gedinla ordinard."
Domnul lon Stefan spune:... cel mai corect.
Domnul Presedinte, totusi, i-ar ruga sd o ajute. Afirmd: ,,Problema este
incurcatd acolo, pentru c6 directorul dinainte nu a aplicat nigte hotdran de taxare
apa4inetorilor. Are actuala directoare probleme majore, care necesitd sprijin juridic.
Cum vreti. Eu, totu$i, dace nu, o reintroduc."
Domnul lon Stefan, adresandu-se domnului Pregedinte, spune cA dacd citesc
raportul de specialitate gi se uit6 aici cA acest raport de specialitate ar fi, ar trebui se
fie asumat de cetre directori; nici mecar directorii nu gi-au asumat acest raport de
specialitate. Crede cA nu este normal.
Domnul Pregedinte precizeaze ce nu a fost timp gi nu-i necesar. in continuare,
dd cuvantul domnului Secretar.
Domnul Secretar amintegte ce in cadrul gedinlei extraordinare nu sunt
obligatorii rapoartele de avizare de la comisii Si rapoartele de specialitate ale
aParatului.
Domnul Presedinte transmite: ,,Fratilor, dacd vreti, nu o votati, dar este un lucru
important. Aqa ved eu."
Domnul Butunoi Adrian Liviu sustine cd nu este obligatoriu nici se se voteze,
dar atunci...
Domnul Presedinte spune c5 da. Sigur ci da.
Domnul lon Stefan comunice: ,,Adicd, orice este posibil, dar noi nu trebuie sd
respectdm nicio regule."
Domnul Presedinte transmite: ,,Da, sigur. Dar este un lucru important. Eu aga
l-am vazut. Speram ca se fie introdus in qedinta anterioare, n-a fost, din molive se
zicem subiective, a scepat.'
ca

Se aprohd cu 23
(Potec Nicolae Stefan lon, lon Du

totu$i, se fie introdusd. Supune la vot:

tru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i 7 ,,ablinei"
Aurel, Tuicu Emil, Butunoi Adrian - Liviu,
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Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrare privind (Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judelului Galati in
Consiliul Consultativ al Unitetii medico-sociale Gdnegti, judetul Galati)).
Se aprcbe in unanimitate, cu 30 votuti ,,pentru".
Domnul Presedinte intreabd dace sunt alte observatii cu privire la ordinea de zi
aga cum a fost transmise la mape 9i publicat5 in prese.

Nefiind alte observatii, supune la vot ordinea de ziin intregime:
1. Acoperirea definitive din excedenlul bugetului local a deficitului secliunii de

dezvoltare pe anul 2014;

lni!iator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
2. Aprobarea

bugelului local al Judetului Galali, pe anul 2015i

3. Aprobarea achizitiei

de

lnitiator: NicolaeDobrovici

servicii juridice

de

BacalbaSa

consultan!6, asistentA 9i
pentru
reprezentare
Unitatea l\iledico - Sociala Gdnegti cu sediul in localitatea
Ganegti, comuna Cavadine$ti, judetul Galali;

lnitiator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
4. Desemnarea unui reprezenlant al Consiliului Judetului Galati in Consiliul
Consultativ al Unitetii medico-sociale Gdnegti, judetul Galati;

lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbasa
5. Rapoarte, informeri, intrebdri, interpeleri, diverse.
Se aprobd cu 23 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i 7 ,,ablinei"

(Potec Nicolae - Petrigor, Zamfir Aurel, Tuicu Emil, Butunoi Adrian - Liviu,
$tefan lon, lon Dumitru gi CAfuean Angh€l Costel).
SeJtxEa,.la4rEtul 1, diEordinea;dezi:
A@pedta,@Aitiu{din "exc*d€@,A*flgatului]/Efjd. & d€flctut tu i sqiunii de

deyolhEipawHXW

.

lniliator:.Nicohe.Dobrcvici-Bacalba8a
Domnul Presedinte intreaba dace sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotSrare in forma prezentata.
Se aprobd cu 29 votuti ,,pentru", O voturt ,,impotrivd" 9i o ablinete (lon

Dumitru).

S.rtEedaegec'trd zdin,odinea:dezi:
ApmbarcabryCului:@d'Jud@ti.Cdati, p anut

201

5

lDiliatofi Nlcolae:Ilobrovici-Basalbata
Domnul Presedinte informeaze ca la acest proiect de hotdrere existe un
amendament gi roagd pe domnul director executiv Lucean Mihalcea se fl prezinte.
Domnul Mihalcea Lucean a prezentat urmdtorul:

(AMENDAMENT
la bugetul local al Consiliului Judetului Galati pe anul 2015 9i estimiri pe
2016-2018
(inregistrat la Consiliul Judetului Galali cu ff. 1499112.02.2015)
realitatea gedinlei.
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Cu adresa N.7911'1.O2.2O15, Camera Agricol6 a Judetului Galali, inregistrate la
Consiliul Judetului Galali cu nr. 1478111.02.2015, solicite amendarea bugetului pe
anul 2015 in sensul diminuerii ,,Venituri din subventii" cod 43.10.15 cu suma de 196
mii lei qi suplimentarea cod 36.10.50,,Venituri proprii" cu aceeagi sume.
Urmare acestei solicitdri se va modifica anexa 2 bugetul loc€l gi anexa nr.3
bugetul institufiilor publice Si activitdlilor finantate integral sau pa4ial din venituri
proprii pe 2015 Si edimeri pe 2016-2018.
Semneazd: Pregedinte, Nicolae Dobrovici-BacalbaiaD.
Domnul Presedinte anunld ce in calitate de iniliator acceptd amendamentul. in
continuare, intreabe dace sunt alte observalii cu privire la proiectul de hoterere sau la
documentalia de fundamentare.
Domnul Butunoiu Dorin, adresandu-se domnului Pregedinte, doregte sd ia
cuvantul.
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Butunoiu Dorin ptecizeaze ca nu are o observalie. doar vrea se scoate
in evidenle cateva lucruri care au dus la creionarea acestui buget. Comunicd: ,,in
primul rend, ag vrea sd ve felicit pe jumdtate, pot spune, pentru cd adresa care v-a
survenit in luna decembrie, pentru ca Autoritatea Teritoriald de Ordine Publicd se
aibd o funclionare buna pe anul 20'15 9i ceea ce s-a hotdret in gedintele de A.T.O.P,
proiectele respective, s5 fie sprijinite din partea Consiliului Judelean au intrat - v-am
spus - cam jumetate din ceea ce ne-am propus noi in bugetul mare al Consiliului.
Dumneavoastre, am inleles cA ali prins ca qi cheltuieli proiectul: ceea ce inseamnS
monitorizarea video la grani,ta judetului Galati. Este un lucru bun, pentru ce v-ati dat
seama cd ferd acest proiect, nu ci nu ne-am desfdgura activitatea foarte bine, dar
vine in folosul cetdlenilor judelului Galati 9i in sprijinul autoritdlilor care au grije de
ordinea gi siguranta publicd." Totodatd, spune: ,,Ag mai veni cu o rugiminte cetre
dumneavoastre: se aveli 'in vedere pentru anul 2015, anumite cheltuieli pe care
autoritatea le va avea cu anumite activitSli pe care o se le intreprinda pe parcursul
anului, sd v5 aplecali mai mult asupra acestor cheltuieli ca imaginea Consiliului
Judelean 9i imaginea Autorite$i Teitoriale de Ordine Pudice se nu Iie qtirbitd 9i se
ne desfiqurem 9i noi, cei Sase consilieri care facem parte din aceastA autoritate, se
ne desldgurdm activitatea corect 9i cinstit fat6 de ceilalti colaboratori, in ceea ce
reprezintS ordinea qi siguranla publice. Vd mullumesc Si inc5 o datd: felicitari pe
jumelate."
Domnul Presedinte fl intreaba pe domnul consilier judetean lon $tefan daca
dorea si spune ceva.
Domnul lon Stefan confirme acest lucru.
Domnul Pregedinte dA cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul lon Stefan doregte o pauz6 de consulteri.
Domnul Pregedinte spune ci da, sigur.
Domnul lon Stefan multumegte.
Domnul Presedinleiil intreaba dacd pauza de consulteri va fi scuda.
Domnul lon Stefanlii raspunde
rtd: 5 minute.
Domnul Presedi
de
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Pauzd.
Domnul Presedinte anuntd ce se reiau lucrdrile. De cuvantul domnului consilier
judetean lon $tefan.
Domnul lon Stefan multumeqte domnului Pregedinte. Spune ce, practic, a fost o
neintelegere intre un raport care trebuia prezentat pane astazi 9i faptul cA in
procesul-verbal s-a stabilit o alt6 date pentru Sedinta ordinare. Vrea sa fl intrebe
public pe domnul Fotea dace anul acesta pe lista de investitii drumuri judetene va
intra drumul de la Nicoregti, acel kilometru de care s-a vorbit, drumul de la Nicoregti
la Buciumeni, drumul de la Certpgti la Ghidigeni, dacd poate spune dace... qi drumul
de la Matca. il intreaba daci ii poate spune dacd anul acesta intre in lista de investitii
Si se 9i realizeazd Si multumegte.
Domnul Fotea Costel, adresandu-se domnului Pregedinte, doamnelor gi
domnilor consilieri, informeaze ce, in 2014, Consiliul Judetean a f6cut un program de
reabilitare a drumurilor judetene pe o suprahta de cincisprezece kilometri, pe care a
$i licital-o, lucrdrile au inceput in 2014. ln continuare, informeazd: ,,Din aceaste
cantitate de cincisprezece kilometri, doi kilometri deja de covor asfaltic au fost tumali
in localitatea lvlatca, iar ca s6 rdspund 9i cererilor 9i intreberilor domnului mnsilier,
anul acesta intr-adever, in bugetul pe care urmeaza sd il aprobati este cuprinsd
suma de 8,5 milioane de lei. Astfel c5, drumul de la Nicoresti sau mai bine zis in
dreptul Spitalului de Ia Nicore$ti, de un kilometru, va ti covor asfaltic, plus drumul
dintre Nicoregti Oi Buciumeni, pe o lungime de patru kilometri, va fl inceputd 9i
lucrarea respectivd. Vizavi de ce spuneati dumneavoastre, de Ce4egti, in momentul
de faF, Consiliul Judelean a trimis pe drumurile jude[ene doud echipe sd facd
viabilitatea drumurilor judelene, astfel cA vom interveni cu plombe gi in zona
resPectivS."

Domnul Tuicu Emil doregte sd ia cuvAntul gi spune cA nu se poate interveni cu
plombe pe un drum pietruit. Asta e clar - plombe de asfalt. Drumul, dace l-au vezut
sau dace au fost pe el, este un drum intr-o stare jalnice. Crede ce drumul acela... gi
ce a spus cA se... la Buciumeni se incepe... drumul spre Buciumeni; 252, pe acolo,
in zona Branigtea. lntreabd dace numai se incepe sau se lucreaze efectiv. lntreabd
dace se va lucra.
Domnul Fotea Costel respunde cd se va lucra. Deci, se va lucra...
Domnul Tuicu Emil intervine: ,,Dar nu ltiti exact care este distanta pe care se va
lucra din cei patru kilometri 9i..."
Domnul Fotea Costel infotmeaze. ,,Deci, din suma pe care o avem acuma
alocate, posibil sd terminam toti cei patru kilometri, dar la sfargitul anului sau probabil
in vare, la urmetoarea rectificare dace veti accepta sd mai addugdm ceva bdnuli la
drumurile judelene, il vom finaliza 100%. lnteresul qi obligativitatea noastre, a
Consiliului, este de a flnaliza cei cincisprezece kilometri pand in luna lui mai-aprilie
2016."
a inteles. Deci, pentru anul acesta nu exista finanlare
completi pentru d
respectiv. Asta intelege din ce spune domnul Fotea.
precizeaze ci este finanlare, dar nu este in totalitate.
Domnul
exFrime realitatea g€dintei.
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Domnul Tuicu Emil, adresandu-se domnului Fotea, ii spune ce sunt in Consiliu
9i nu se joaca cu vorbele gi formuleaze urmdtoarea intrebare: existe sau nu finanlare
completd?
Domnul Fotea Costel ii rdspunde ce existe finanlare, dar nu completd. Existe...
Domnul Tuicu Emil multumegte.
Domnul Presedinte, concluzionand, spune ce filosofia acestui buget, care a fost
prezentat pentru toli consilierii de doamna director adjunct al D.E.F.-ului 9i atunci nu
au fost obiectii, in conditii in care banii sunt limitali, este axatd pe doi poli. in
continuare, afirme: ,,Primul lucru: plecandu-se de la intrebarea cum pot beneficia
maximal toti locuitorii judetului, ca sd asiguram o echitate, 9i s-a mers pe doud
elemente. Unu: drumurile judetene; doi: Spitalul Judetean, care asigure peste 80
cred ce spre 90% din toat5 activitatea medicala de urgenld 9i problemele grave ale
judetului. ln ce intrebati, axa pentru nord-sud, pentru veslul judetului a fost luatd in
considerare gi s-au pus in operd. Rectificdrile care vor veni vor respecta aceeagi
filosolie a bugetului, care a fost prezentate public, dar cred c6 dumneavoastre ali
fost, nu? la prezentare... Da, deci, nu, nu, cu doamna director adjunct, mA rog, s-a
prezentat. Deci, o se c5utdm gi banul care vine in plus $ fl bigem tot pe drumuri gi
pe asigurarea sdndtdlii, pe modernizarea actului medical. Deci, asta votem acum.
Asta este filosofia acestui buget."
Doamna Boodan Tania-luliana, adresandu-se domnului Pre$edinte, doregte sa
intervine Si ii spune ci ar vrea, totugi, se puncteze foarte aplicat pe situatia drumului
DJ 240A, intre satele Carlomdnegti Si Certp$ti, cel pietruit, pentru cd gropile sunt cat
letmea carosabilului, atat sunt de mari. in continuare, transmite: ,,Acolo este
ameninlat l circulatia, risc5m se avem procese cu conducdtorii auto. De asemenea,
plombarea pe DJ 25 18, in raza comunei Certe$ti, la fel, foarte, foarte stricat - acolo
trebuie intervenit de urgen(i! Deci, trebuie gesite o solufie se intervenim de urgenle
penlru
aceste doua drumuri sunt extrem, extrem de stricate gi se intample
accidente gi, dupa aceea, noi defim gi pierdem procese cu mnducdtorii auto din
cauza acestor situalii. Drumurile acestea doud au fost neglijate mult timp, gtim ce
sunt foarte stricate, de multd vreme, gi cred cA trebuie sd se constiluie intr-o prioritate
in ceea ce privegte alocarea de fonduri de la Consiliul Judetului. Si kebuie se aveti in
vedere $i se ne spuneli acum clar ce proiectii aveti legat de aceste drumuri pe anul
2015."
Domnul Presedinle crede ce tot domnul Fotea, care respunde direct de drumuri,
poate
ii
rdspunde. TotodatS, comunicd: ,,Dar, inci o dat6, ce bani vin in plus, probabil
tot cu acordul dumneavoastra, pentru cA de fapt nu eu hotdr5sc Ai nici domnul Fotea
hotdrdste, ci hoteram cu tolii cei care stem la masa aceasta ovald. Sper cd filosofia
bugetului va fi continuata Si pe alocdrile ulterioare qi va ti: drumuri gi spital. lar starea
acestui drum, categoric fl impune ca o prioritate, din punctul meu de vedere, dace ma
intreba!i."
agteaptd rdspunsul domnului Fotea.
respunde: ,ASa cum ati observat qi in buget este prinsa o
sume de cinci milioane d
ntru ceeq_gg inseamne plomberi. Deci, ca atare, pe
drumul acela, acolo u
uie intervenit cu modernizare-
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reabilitare, vom face plomberile. Doar cd nu putem promite acuma ca licitatia se va
incheia la sfargitul lui februarie sau se va incheia la sfargitul lui ma(ie. Este o licitalie
care poate sA dureze o lune, o lund 9i jumetate sau doua. Deci, mai devreme de
aceastd perioade nu se poate interveni, nici chiar daci ne dorim foarte, foarte mult,
desi interesul nostru este se asigurem un trafic corespunzdtor pe toate drumurile
judetene, dar in momentul de fale, nu pot eu, nu poate nimeni sa garanleze cd
licitatia se finalizeazd intr-o lune Si jumetate sau in doue luni. Deci, acolo unde ne
permite vom face plombe, iar acolo unde trebuie f6cut6 interventie de reabilitare a
drumului trebuie se trimitem un proiectanl, sd face un proied, se vedem despre ce
sume este vorba, pentru a putea fl prinse in buget ca gi investitie. Este o investilie pe
care nu o putem face aga dupe ureche. Noi am trimis acuma pe drumurile judetene
dou6 echipe sA faci viabilitatea drumurilor judetene, dar doar pentru plombe, iar
pentru ce trebuie investitie trebuie un proiectpl. Fdrd proiect nu se poate face, fird
licitatie Stiti foarte bine, pentru ce la r6ndul nostru suntem intrebali Si noi de organele
de control cum am rdcut aga ceva. Deci, nu pot sd promit acuma cd peste o lune de
zile acolo vom avea plombe, dar aga cum gtili gi cum dumneavoastra probabil veti
aproba astazi in Consiliu este propuse o sumd de cinci milioane de lei, ceea ce va
permite o suprafat6 destul de mare de plombat in jude! Si atuncea, cu sigurante, vom
interveni. O altd solulie, la care ne gandeam se vi-o propunem gi dumneavoa$re gi
s-o discutdm, este dace n-am putea sd facem acest program de plombare cu un
acord cadru pe doi ani de zile, ca aceastd licitatie care dureaza acum doue luni de
zile, la anul in luna lui martie, la 1 martie, deja se avem licitatia fdcute Qi se nu
trebuiasce sd mai reludm inci o datd licitatie pe Consiliul Judefean. Este o varianle,
am rugat colegii de la Juridic ai de la Directia de Economie se se intereseze, sd
vedem dac6 legea ne permite, ca in anul 2016 sd nu mai aqteptdm doud luni de zile
licitalia."
Doamna Boodan Tania-luliana prccizeaze ce dangii nu cer eludarea
procedurilor, ci pur gi simplu acordarea de finantare, despre asta este vorba gi asta
se pare ci le garanteazS.
Domnul Presedinte dA cuvantul domnului consilier judetean Butunoi Adrian
Liviu.
Domnul Butunoi Adrian Liviu, adresendu-se domnului Fotea, doregte se ridice o
probleme. Deci, DJ 240 Certpsti-Ghidigeni este un drum judetean pielruit, drumul la
care fdcea referire doamna consilier, colega dumnealor, f6cea referire la acel drum.
Deci, un drum pietruit nu poate fi asfaltat. Din punctul dansului de vedere, acolo
lrebuie intervenit cu... nu poate fi plombat.
Domnul Fotea Costel crede ca cel mai indicat este se se trimite o echipd de
specialisti 9i sA le dea solulia lehnicd.
Domnul Butunoi Adrian Liviu, concluzionand, spune ce a fosl pe acel drum la
insistentele domnului primar. S-a deplasat gi a vdzut care este situatia acolo.
Mullumegte.
Domnul Dima Gheorqhe doregte sa aibe o interventie.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judelean.
rimd realitatea gedinlei.
E

Nicolae

rovici.B

F

SECRETARUL JUDETULUI,

Sedinta din 12 februarie 2015
Pag. nr.'10

Domnul Dima Gheorohe transmite cd este o po4iune de drum judetean la
iegirea din comuna Gohor pani la limita judetului Vrancea. Drumul respectiv este
distrus 70olo, prezinte gropi pe toate lalimea drumului gi ca adancime gi de 40-50 de
centimetri. Vroia sA Stie care este situatia portiunii respective de drum.
Domnul Presedinte afirme; ,,Deci, ieri 9i astazi, este o echipa mare de la Directia
Tehnicd a D.J.-ului, care face viabilitatea drumurilor judetene. Cred cd la gedinta
ordinard, care trebuie si o linem pand pe 27, am aga imi propun, acest raport de
viabilitate ar trebui prezentat domnilor consilieri. Deci, acum toti sunt pe drumuri gi
fac aceastd radiografie periodice, care este de fapt impusd de lege, privind drumurile
acestea. $i atunci o sd vA pot respunde Si la intrebarea asta. De la bun inceput,
trebuie sA plecim de la realitatea extrem de neplacutd ce posibililitile noastre sunt
mult sub nivelul necesitdtilor. $i, sigur, prioritizarea o sd o discutdm. Nu cred ce
existA un parti-pris ce facem drumul acela, ce leage doue localiteti prietene; cel putin,
in ce me privegte pe mine, eu nu am localitdli prietene, eu am fost ales de intreaga
populalie a acestui jude! gi chiar cei care nu m-au ales, ii reprezint. Ca atare,
plecem de la starea tehnica real6 qi, sub acest aspect, viabilitatea, care-i act oficial al
Consiliului Judelean, a partii tehnice a drumurilor, esle un element pe care o sa-l
lu6m in discutie. Aga vdd eu." [n continuare, de cuvantul domnului consilier judetean
Cdluean Anghel Costel.
Domnul Dima Gheorohe mullumeste.
Domnul Ciluean Anohel Costel spune; ,,Domnule Pregedinte, in mandalul
trecut, colegul nostru consilier Trandafir Avram a fecut o solicitare sau o rugeminte
cdtre conducerea^de atunci a judelului se avem o mai mare grijd vizavi de iegirile gi
intrdrile din jude!. ln acel moment, am fecut gi eu o solicitare vizavi de drumul despre
care spunea colegul nostru, de la Gohor. Acolo, eu am fost gi am vdzut un autobuz
gata, gata sa se rdstoame; deci, drumul nu este distrus 80%, era atunci '100%. Nu
mai exista asfalt gi tragic era sau comic era, era o distanld doar de vreo gase-gapte
sute de metri, unde trebuia reabilitat."
Domnul Presedinte ii transmite cd o se vadd. Deci, in functie...
Domnul Celuean Anohel Costel crede cA pot s6... mdcar de lucrurile acestea.
Totugi, sunt o oglinde a noastrd...
Domnul Prepdinte ii comunicd faptul ce, deocamdatd, dansul nu este inqiner si
nu po;te se ii apina cat coste Sapte sute de metri - efectiv nu poate si ii sp"un6.
continuare, afirma: ,,Nu pot se ve spun care este dupe aceastd iarne, mi rog, care
inca nu s-a incheiat, starea drumurilor; dar starea drumurilor cred ce trebuie
prezentate colegilor consilieri gi se vedem in momentul acesta. in acest moment, toti
cei de la Direclia... md rog, de la sectorul acesta de drumuri a C.J.-ului lucreazd la
oglinda viabilitetii, care este impusa de lege, Si atunci o se vedem."
Domnul Fotea Costel doregte sd mai adauge ceva. Pe drumul judetean din...
care face legetura cu judelul Vrancea, in acest program de reabilitare, din cei
cincisprezece kilometri, pe anumite po4iuni de drum, este prins gi un kilometru de
drum in zona respectivd. Deci, ca ata
i qi acolo.
Domnul Pregedintq intreabd d
neva sd ia cuvantul.

i;

o\
(s)
NiGolae

a

%9

gedin!ei.

SEcRETARUL JUOETULUT,

'

Paul Pu$cas

--f'\l_
^

9edinla din 12lebruaie 2015
Pag. nr. 11

Domnul Zaharia Euqen, adresandu-se domnului Pregedinte, doregte sd spuna
dansul
ceva.
Si
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Zaharia Euqen comunice: ,,La gedinta pe care am avut-o, legat de
buget, ati ridicat o problema pentru care erati in dubiu dacd se incercati, pe viitor, sa
o rezolvati sau nu. Era vorba despre achizilionarea unui utilaj care sd fie al
Consiliului Judelean 9i serviciul pe care fl are Consiliul Judelean se..."
Domnul Presedinte spune cd da, o structura de plombare mobilS.
Domnul Zaharia Euoen spune ce da, exact. Totodate, prccizeaze: ,,Pentru cd...
ce ar rezolva problema aceasta? Sunt lucruri urgente, noi dace agteptem o licitalie
inseamne sd $em luni in gir se a$teptdm licitatia. Avand utilajul, asfaltul se poate
cumpdra, nu-i o probleme, Si deci am putea sd rezolvdm, probabil. $i mai mult decSt
atat, cred eu ce intretinerea, dup5 aceea, s-ar face ceva mai ugor, pentru ce am ti tot
timpul acolo unde apar probleme, cum spuneau colegii, deosebite. La un moment
dat, trimitem imediat utilajul, rezolvd problema gi nu mai agteptem, qtiu eu... cateva
luni de zile. Pentru viilor vorbesc, acuma este clar ca nu avem cum rezolva, dar sa
avem in vedere lucrul acesta."
Domnul Presedinte transmite c6, in momentul acesta, sunt in studiu doue
probleme. Allrm6: ,,Unu: in ce mdsura este posibil gi meritd, dupe pdrerea mea
merit6, sd facem un acord cadru pentru plombare, pentru ce altfel avem timp mort de
pana la trei luni; gi doi: am rugat sd se facd un studiu economic, exact privind
problema asta in care aveam dubiu, pentru ci asta inseamna vreo patru vehicule, nu
un singur vehicul, inseamne vreo trei - patru angajali, dar asta, si zicem ci cu patru
angajati - cinci, rezolvdm. Dar cu cele patru vehicule, cu temperatura asfaltului, incd
o data, nu este un domeniu tehnic in care se fiu direct implicat, dar am rugat pe cei
responsabili se facd acest studiu gi acest sludiu economic, economico-tehnic, am seI prezint colegilor; Si o se vedem exad cat 9i dace merild. Pentru cd la o probleme
unde am dubii nu pot hoteri, in niciun caz, singur." Totodatd, menlioneaze, c5 intre
timp, la gedinle participe domnul Prefect qi domnul deputat Peslaru.
ln conlinuare, acum fiind vorba despre o hotdrdre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizeazd pe articole.
Supune la vot elLl din proiectul de hoterare.
Se aprcbe in unanimitate, cu 30 votuti ,,pentru".
Supune la vot eILe din proiectul de hoterare cu amendamentul acceptat.
Se aprcbd in unanimitate, cu 30 votui ,,pentru".
Supune la vot aILS din proiectul de hotarare cu amendamentul acceptat.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 votuti ,,pentru".
Supune la vot glLll din proiectul de hoterare.
Se aprcbein unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Supune la vot gd,-.r5 din proiectul de hotirare.
Se aprobe in unanimitate, cu 30 votuti ,,pentru"Supune la vot 3!!...10 din proiectul de hotArare.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 yotuti ,,pentru"exprime r.alitatea gedinlei.
SECRETARUL JUDETULUI.
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Supune la vot oroiectul de hoterare in intreoime cu amendamentele
acceotate.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 vofuri ,,pentru".
A peresit sala domnul consilier ludetean Stange George - Cdtelin.
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Domnul Presedinte intreabe dacS sunt observalii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiechJl de ho€rare in forma prezentata.
Se aprobd cu 22 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrive" 9i 7 ,,abaineri" (Potec
Nicolae Petrigor, hmfir Aurel, luicu Emil, Butunoi Adrian - Liyiu, $tefan lon,
lon Dumitru
Cdluean Anghel Costel).

-
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Desetfinarea un
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Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observa$i cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentalia de fundamentare.
Fiind vorba despre o hoterare cu privire la persoanS, aprobarea acesteia se
realizeazd prin vot secret.
ln continuare, anuntd ce lipsegte din Comisia de numdrare domnul lstudor Gigel
Si roage s5 se facd o propunere de inlocuire temporare.
Domnul Dima Gheorqhe doregte se faca dansul o propunere.
Domnul Pregedinte dA cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Oima Gheorqhe o propune pe doamna Buruiana Natalila.
Domnul Presedinte anunte cA e propusd doamna Buruiane.
Doamna Sandu Viorica intreabe dacd reprezentantul trebuie se Iie de la P.S.D.,
nu?
Domnul Presedinte supune la vot.
Se aprobe in unanimitate, cu 29 votui ,,pentru".
Doamna Boqdan Tania-luliana informeaz5 ci lipsegle gi domnul Stang5 gi ce
mai trebuie o propunere.
Domnul Presedinte, dat fiind ce lipsegte 9i domnul Stangd, roag6 se se face
inci o propunere.
Doamna Boodan Tania-luliana fl propune pe domnul Constantin Grosu.
Domnul Presedinte anunte cd e propus domnul Constanlin Grosu. Supune la
vot
Se aprobe in u
cu 29 Yoturi ,,pentru".
Domnul Presedinte vite la o scurte pauzd, timp in care vor Ii intocmite
buletinele de vot
fi predate Comisiei de numerare a voturilor, odat6 cu
procesele-verbale.
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Roagd Comisia de numdrare a voturilor se-gi intre in atributiuni.
Pauzd.

Se reiau lucrerile.

Domnul Presedinte roagd sd se face apelul nominal,

in

vederea inmanerii

buletinelor de vot.
Domnul Grosu Constantin:
Bogdan Tania-luliana
Buruiand Daniela-Laura

Buruiana Natalila
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Bulurca 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 - absenf
lon Dumitru
lstudor Gigel - absent
Matei Remus - absenf
Munteanu Gabriela
Neicu Dan-Cristian - absera
Pintilie Carmen - absert
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor
Sandu Mitice
Sandu Viorica
Stange George-Ca6lin . absenf
Serban lulian-Marian
Stefan lon
Tuicu Emil
Ungureanu CAG|in
[Jrsu Nicusor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel
Se ia o pauze
realitatea Sedintei.
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Se reiau lucrerile.

Domnul Presedinte, ca urmare a votSrii, roage Pregedintele Comisiei de
numdrare a voturilor sd dea citire procesului-verbal.
Doamna Sandu Viorica da citire urmetorului proces-verbal:
Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
(Desemnarea unui reprezentant
Consiliului Judetului Galati
Consiliul
Consultativ al Unitelii medico-sociale Genegti, judelul Galali)). 'l.Cvorumd necesar
y2 + 1 din numarul total al consilierilor judeteni orezenti la gedinla, inclusiv
Pregedintele Consiliului Judetului Galati = '15; 2.Numdrul consilierilor iudeteni in
functie: 34 Si Preiedintele Consiliului Judetplui Galali = 35i 3.Numerd consilierilor
judeteni orezenti la Sedinq gi Presedintele Consiliului Judelului Galati = 29'
Numele gi prenumele
Voturi
Voturi
Voturi
Buletine de vot
candidatului
imDotriva"
..oentru"
neintrebuintate
,,nule"
SIN Rodica
23
4
2
6

>

al

in

CONCLUZIE: Doamna SIN Rodica, consilier la Compartimentul de sdndtate
invd6mant
special din aparatul de specialitab al Consiliului Judelului Galali,
9i
a fosf des€mnati ca r€pvezentant al Consiliutui Judetului Galati in Consiliul
Consultativ al llnitdlii m;dico-sociale Genegti, judelut calati- '

Semneaze, Comisia de numdrare a voturilor: Buruiand Natalita, Butunoi AdrianLiviu, Grosu Constantin, Sandu Viorica gi Ungureanu Cetelin.

$.

Domnul Pregedinte intreabe dacd sunt observalii cu privire la informerile sau
rapoartele ce au fost prezentate.

a Judetului Galali
Consiliul Judelului Galali sub

S-a luat act de adresa Camerei de Conturi

129512014130.0'1.2015, inregistrate
125312..02.2015.

de

la

de

nr.
nr.

a

S-a luat act
Decizia Camerei
Conluri
Judetului Galati nr.
60120141113O.O1.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea mdsurilor dispuse
prin Decizia nr.60 din 28 iulie2Ol4, transmise prin adresa fi. 129512014130.O1.2015
giinregistrata la Consiliul Judetului Galati sub nr. 125412.O2.2O15.
Domnul Presedinte

di

cuvantul domnului mnsilier judetean Cdluean Anghel

Costel.

Domnul Cdluean Anohel Costel transmite: ,Domnule Pregedinte, acum doud

luni de zile, intr-o gedinlS ordinare, m-am adresat Consiliului cu

urmetoarea
rugeminte pentru achizilia... studiul oportunitelii achizitiei microcip-urilor pentru cainii
cu st6pan. Dumneavoastra nu erali. Solicitarea mea vine avend in vedere gravitatea
neexecutdrii vaccinerii antirabice. $tiu ce domnul Prefect a primit deja un raport cu
situatia vaccinirii. ln momentul de fa!4, cred c5 undeva la 10% din cainii din judet
sunt vaccinali antirabic. Pumneavoastre sunteli... rabia este o zoonoze - va dali
seama de gravitatea si
liei in care ne aflim ca judet. Nu gtiu dace mai putem face
pentru
ceva
anul 2014, id ea este
-r6alitatea gedintei.
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Domnul Prefect intervine: 2014 - nu.
Domnul Celuean Anqhel Costel informeaze; campania de vaccinare pe 20'14
s-a prelungit pand la sfargitul lunii februarie. ldeea este daca... se se studieze un pic
dace se pot ajuta consiliile locale.
punctul unu.
Domnul Presedinte nu Stie dacd este o cheltuiald eligibild
Aceasta trebuie se-i spund jurigtii. Doi: o conditionare a vaccinarii antirabice de
microcipare, i se pare un act demential gi criminal, dansului ca doctor.
Domnul Caluean Anohel Costel sustine ca aga este. Aga este acum. Astazi a9a
este. Vaccinarea nu se poate realiza decat...
Domnul Presedinte intervine: ,,Dar nu gtiu cum sa spun. Probabil cd oamenii
nu-gi dau seama c5, condifiondrile pot fi fdcute pe lucruri de lux sau pe... in niciun
caz pe elemente vitale."
Domnul Cdluean Anqhel Costel spune cd in toate localit5tile judelului...
Domnul Presedinte continue: ,,$i cred cd zilele urmdtoare, impreund cu domnul
Prefect, o sa ne implicem. Eu eram in concediu cand a fost gedinta asta, pentru ce
mi se pare o probleme de importanle majore."
Domnul C6luean Anohel Costel transmite: ,,Dace vreli, vA stau la dispozilie,
discutdm qi cu Directia Sanitar-Veterinare, care la momentul actual este legate de
maini, pentru cd nu are ce se faci, trebuie sd respecte aceasta dispozitie: ce se face
vaccinarea doar la cainii cipati. Populalia calegoric refuzd... nu refuzi, spune:
(domnule, il vaccinez, dar nu am bani sd pldtesc microcip-ul))."
Domnul Presedinte afirme ce primul principiu al dreptului roman spune a9a:
nimeni nu poate sA fie obligat de a face ceea ce nu poate face. in continuare, arirme:
,,Avem o populatie serace rural, in care interesul public este de fapt vaccinarea.
Microciparea sigur cd este un lucru foarte bun. Sigur ce la un moment dat trebuiau
toli mdgarii microcipali ca sa-i vedem din cosmos, ce suntem europeni. Dar pana
una-alta, trebuie se treim in realitatea imediate gi o sd caul impreuni cu domnul
Prefect sd intervenim sd deblocdm aceaste situalie. Mie mi se pare gravd."
Domnul Cdluean Anohel Costel mullume9te.
Domnul Presedinte dA cuvantul domnului consilier judelean Tuicu Emil.
Domnul Tuicu Emil doregte sA prezinte un caz personal. Deci, are acase un
caine, a fost, l-a vaccinat. S-a dus se-l microcipeze gi spune, in continuare, ce nu ai
de unde se alegi dintre mai multe oferte. Existd o singure firm5 agreald in Rom6nia,
Maravet de la lvlaramureg, sunt singuri gi ei impun prelul pe piald. De aceea este aga
de scump.
Domnul Presedinte intervine: ,,Goldnii de astea, eu sunt sdtul, Stili? Da. Ei, aga
se explicd Si de ce microcipam. Da. Dar, asta este."
Doamna Gaiu Maodalena se adreseaze domnului Presedinte pentru a lua
cuvantul.
Domnul Presedinte de cuvantul doamnei consilier judelean.
Doamna Gaiu Maodalena transmite: ,,... Consider cd este un inceput gi ag vrea
sA ve rog ca, in perioada urmatoare, sA studiati cu atentie gi completarea celorlalte
Consiliului Judelean, pentru ca multe din ele
consilii de administralie din
ilegalitate, inclusiv Spitalul Judetean."
sunt incomplete 9i institutii
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Domnul Presedinte afirme: ,,Da. A gi inceput procesul, de aceea am gi bdgat
peste rand, cumva, forf6nd lucrurile cu canegtiul. Pentru cA Genegtiul, inca o date,
reprezinta din nefericire o institulie-cheie pentru probleme dramatice pentru acest
judef. 9i, in rest, trebuie sd fim foarte, foarte atenli la respectarea stride a legalitetii,
pentru ce bunele intentii, dacd nu sunt imbrdcate intr-o forma juridice impecabilS, se
inlorc impotriva celor care fac diverse lucruri utile."
Doamna Gaiu Maodalena multumegte.
Domnul Presedinte comunicS: ,,De aceea, trebuie sa fim extrem de atenti gi se
vedem cat de repede o se facem, cat de repede, acest lucru. Vreau sd multumesc
doamnelor Si domnilor consilieri pentru votarea bugetului. Trebuie aratat ce, sigur,
reprezentam fiecare segmente diferite de populatie, dar este extrem de important se
nu pierdem ansamblul gi, in vremuri dificile 9i cu bani putini, trebuie sd facem ca
loate cele patru roti ale cerulei se se invarte. VA multumesc."
Prezentul proces-verbal, fdre gtersdtun sau adaugiri, contine 16 (gaisprezece)
pagini 9i a fost prezentat in gedinla ordinara a Consiliului Judetului Galali din data de
27 lebrua?ie 20'|5.
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