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VERBAL

al Sedinlei extraordinare a Consiliului Judetului Galati
din 14 mai 2015

a

Consiliului Judelului Galali a fost convocatd prin
Dispozilia Pregedintelui Consiliului Judelului Galali nr. 320 din 13 mai 2015 9i a fost
publicatd in ziarul ,,Via!a liberd" din 14 mai 2015 9i afigatd la sediu, av6nd urmdtorul

$edinla extraordinard

proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea Convenliei de asociere intre Fundalia SERA RomAnia, Consiliul
Judetului Galali 9i Directia Generald de Asistenld Sociale gi Proteclia Copilului
in vederea construirii 9i amenajdrii a doud case de tip familial;
lnitiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
parteneriatului
intre
Judelului Galali 9i Consiliul local al
Aprobarea
Consiliul
2.
oragului Tirgu Bujor, judelul Galali, pentru organizarea evenimentului ,,Zilele
oragului Tirgu Bujor - Edilia a lll-a";
lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
informdri,
interpeldri,
diverse.
Rapoarte,
3.
Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: Costel Fotea - administrator
public al Consiliului Judelului Galati; Carmen Chirnoagd - director executiv, Direclia
economie gi finanle; Laura Angheluld - director executiv, Direclia de dezvoltare
regionald; Constantin Cristea - director executiv, Direclia patrimoniu; lonel Coca - gef
serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, sdndtate 9i securitate in
muncd 9i asigurarea caliteti; Daniela Teculd - consilier superior, Compartimentul
cancelarie.
Au participat ca invitali: Ungureanu Eugen - 9ef birou marketing, Centrul
Cultural ,,Dundrea de Jos" Galali; Floricel Maricel Dima - director executiv, Camera
Agricold a Judetului Galali.
De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmdtoarele institulii de
presd: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. Galali; ziarul ,,Via!a
liberd"; ziarul ,,MONITORUL DE GALATI"; VOX TV.
Domnul Presedinte dd cuv6ntul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedinld.
Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeazd cd dintr-un numdr de 33 consilieri judeleni in
functie + Pregedintele Consiliului Judelului Galali sunt prezenli 26 consilieri judeleni
in funclie + Pregedintele Consiliului Judelului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite conditiile regulamentare pentru desfdgurarea acesteia.
Au lipsit urmitorii consilieri judeleni: Butunoiu Dorin, Gasparotti Petru Florinel, Matei Remus, Munteanu Gabriela, Pintilie Carmen, St6ngi George
Citilin gi Ursu Nicugor.
De asemenea, la gedinld participd domnul prefect al jude{ului, domnul inginer
Otrocol, 9i domnul deputat Florin P6slaru.
Domnul Presedinte informeazd cd 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 30 aprilie 2015.
Textul inscris

me realitatea gedinlei.
SECRETARUL JUDETULUI,
Paul Fu$ca9
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in continuare, intreabd dac6 sunt observatii in legdturd cu procesul-verbal.
Nefiind observatii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la ordinea de zi aga
cum a fost transmisd la mape gi publicatd in presd.
Nefiind observalii, supune la vot ordinea de zi:
1. Aprobarea Conven(iei de asociere intre Funda{ia SERA Rom6nia, Consiliul
Judetului Galali gi Directia Generald de Asistentd Sociald 9i Protectia Copilului
in vederea construirii gi amenajdrii a doud case de tip familial;
lnitiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
2. Aprobarea parteneriatului intre Consiliul Judetului Galali gi Consiliul local al
oragului Tirgu Bujor, jude{ul Galali, pentru organizarea evenimentului ,,Zilele
oragului Tirgu Bujor - Edilia a lll-a";
lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga

3.

Rapoarte, informdri, interpelSri, diverse.
Se aprobd in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea Conven(iei de asociere intre Fundalia SERII Rom6n ia, Consiliul
Judelului Galati gi Direc(ia Generald de Asisfeafd Sociald gi Proteclia Copilului
in vederea construirii gi amenajdrii a doud case de tip familial

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte informeazd cd, practic, SERA face pe bani europeni totul,
jumdtate de milion de euro. Noi nu avem cofinantare.
in continuare, intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de hotdrAre
sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre fn forma prezentatS.
Se aprobd in unanimitate, cu 27 voturi ,,pentnt".
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
parteneriatului
Aprobarca
intre Consiliul Judelului Galali gi Consiliul local al
oragului Tirgu Bujor, judeful Galali, pentru organizatea evenimentului ,,Zilele
oragului Tirgu Bujor- Edilia a lll-a"
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte anuntd cd la acest proiect
amendament 9i roagd iniliatorii sd il prezinte.

de

hotdrAre existd un

Domnul Stefan lon, adres6ndu-se domnului Pregedinte, stimalilor colegi, spune
ci s-a considerat cd ar trebui sd fie abordatd aceaste problemd echitabil gi cd se
propune urmdtorul amendament.
S-a prezentat, in scns, urmdtorul:
(AMENDAMENT

la proiectul de hotirAre privind aprobarea parteneriatului intre Consiliul
Jude(ului Galali, pentru organizarea evenimentului ,,Zilele oragului Tirgu

rcalitatea gedintei.
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in

vederea aborderii echitabile

a

unui asemenea parteneriat, propunem

urmdtorul

AMENDAMENT:
Art.1. alin. 3 Se aprobd parteneriatul intre Consiliul Judelului Galali 9i consiliile
locale ale U.A.T. din judelul Galali, in momentul solicitdrii pentru acelagi tip de
eveniment.
Data: 14.05.201 5 Semneazd: $tefan lon, Tania Bogdan, Gaiu Magdalena>.
Domnul Stefan lon precizeazd cd s-a addugat, la articolul 1, a unui alineat 3
prin care se aprobd parteneriatul intre Consiliul Judelului Galali 9i consiliile locale ale
U.A.T.-urilor din judelul Galati, in momentul solicitdrii pentru acelagi tip de eveniment.
Deci, d6ngii considerd cd trebuie tratat unitar toli colegii gi toate unitdlile
administrativteritoriale din jude! 9i, in momentul in care se solicitd acest lucru, sd
aibi posibilitatea se ii ajute pe toli.
Domnul Presedinte anunld cd in calitate de iniliator, nu acceptd amendamentul.
Comunicd: ,,Nu ne putem angaja, din principiu, cu toate aceste U.A.T.-uri. in acelagi
timp, sigur cd scena, care a fost luatd pe un proiect european, e fdcuta ca sd fie
utilizatd cAt mai des gi solu{ia pe care o vdd este ca, cu ajutorul domnului director
Vali Sandu care p6nd acum a fost, dupd pdrerea mea, cel mai eficient director din
toate unitdlile aflate in subordinea C.J.-ului, sd instruim nigte oameni de la unitatea
dAnsului care conservd aceaste scend, ca se capete o autorizalie l.S.C.l.R. de
manipulare, sd nu mai fim la mAna unora care monteaze-demonteazd 9i care au
autorizalie l.S.C.l.R., gi s-o folosim c6t mai des posibil; cd acesta e rolul ei - rolul
acestei scene."
Domnul Butunoi Adrian-Liviu transmite cd a fnleles pozilia domnului Pregedinte,
dar nu este relevantd gi ii spune din ce cauzd. Deci, amendamentul fdcut de colegii
dumnealui se referea la faptul cd 9i celelalte institulii, celelalte U.A.T.-uri, sd aibd...
sd poatd folosi aceastd scend. Faptul cd domnul Pregedinte doregte sd instruiascd
alte persoane, deci nu are nicio legdturd cu acest amendament. Afirma: ,,$i, eu o vdd
cam d iscriminatorie, deci refuzul dumneavoastrd de a aproba acest amendament,
este discriminatoriu. Adicd, nu gtiu dacd dumneavoastri ali putea sd privili in ochi,
chiar dacd nu vor solicita ceilalli primari din localitate, dar av6nd in vedere faptul cd
nu aprobali, adicd nu sunteli de acord cu acest amendament, eu cred cd este o
iscrimina re."
Doamna Sandu Viorica se adreseazd domnului Pregedinte, dacd ii permite...
Domnul Presedinte ii transmite domnului consilier Butunoi Adrian-Liviu faptul cd
are drep-tul sd creadd tot ce doregte. Spune: ,,E dreptul dumneavoastrS, chiar 9i
st6ngul. in rest, fdrd indoiald, cd toate U.A.T.-urile care vor solicita gi in mdsura in
care vom avea nigte cash disponibil, cd de asta este vorba, vor fi tratate cu toata
bundvointa. Nu gtiu cAli bani vom avea la dispozilie, de aceea nu pot sd imi iau, gi eu
gi cred cd 9i colegii g6ndesc la fel, acest lucru. lnci o datd, vom cduta sd ajutdm
absolut toate U.A.T.-urile, cd de aceea s-a luat scena."
d
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Domnul Butunoi Adrian-Liviu spune cd a inleles 9i, in continuare, ii transmite cd
dacd tot spune cd doregte sd se inceapd sE cdute sd ii ajute, invitd s5-i ajute cu
acest amendament.
Domnul Prqgedinte spune: ,,Da, dar nu ne putem angaja, pentru ce nu gtim ce
bani vom avea." ln continuare, dd cuv6ntul doamnei consilier Sandu Viorica.
Doamna Sandu Viorica crede ci pentru un astfel de proiect trebuie iniliat efectiv
un proiect separat, pentru cd aici este vorba despre un proiect fdcut de una din
localitdli care menlioneaz6 scopul: cd e <Sdrbdtoarea Bujorului>. Deci, nu se poate
generaliza, mai ales cd implici gi anumite sume de bani, trebuie g6ndit un proiect
separat.
Domnul Cdluean Anohel Costel doregte sd ia cuvAntul.
Domnul Presedinte dd cuv6ntul domnului consilier judelean.
Domnul Cdluean Anqhel Costel transmite: ,,Domnule Pregedinte, vd rog, ca pe
viitor, sd aveli un alt mod de a comunica, o altd abordare in comunicarea cu celelalte
partide. E bine sd le spunem cetdlenilor ce astezi ne-am intdlnit gi practic am dublat
costurile acestui proiect, din cauzd ce dumneavoastrd n-a!i comunicat cu celelalte
partide. Eu nu pot sd dau vina pe Comisia 4, cd n-a trecut gi s-a... a fost scoasd de
pe ordinea de zi la gedinla ordinard din 30.04. Eu pot sd dau vina pe pregedintele
Consiliului Judelean care n-a comunicat cu restul consilierilor gi costurile de astdzi
ale acestui proiect sunt duble, ba poate chiar cu 150% mai mari."
Domnul Presedinte nu vede cum costurile sunt duble.
Domnul Cdluean Anqhel Costel spune cd s-au adunat astdzi treizeci 9i cinci de
consilieri gi costd asta.
Domnul Presedinte intervine: ,,ln rest, ceea ce considerali dumneavoastrd, e
problema dumneavoastre, puteli considera tot ce doriti."
Domnul Cdluean Anqhel Costel spune ce nu considerd nimic Ai cd s-au adunat
astdzi treizeci 9i cinci de consilieri care coste mult mai mult dec6t cei gapte mii de lei
cu care au intrat in parteneriat.
Domnul Pregedinte susline cd nu. Nu pentru asta s-au adunat.
Domnul Cdluean Anohel Costel intreabd: dar pentru ce?
Domnul Presedinte ii rdspunde cd s-au adunat pentru cd sunt jumetate de
milion de euro oferili, practic, gratis de SERA ca sd facd aceste case pentru orfani 9i
era o urgenld; de asta s-au adunat.
Domnul Ciluean Anohel Costel susline cd nu era o urgenl6, puteau sd facd gi
la sfArgitul lunii.
Domnul Presedinte intervine: ,,E, dumneavoastrd considerati ce vreti."
Domnul Cdluean Anohel Costel spune: ,,Nu, domnule Pregedinte, vd aduc
aminte ce, in data;de 30, a reiegit clar cd ne int6lnim intr-o gedinld extraordinard
pentru Tirgu Bujor."
transmite cd dAnsul, personal, nu pentru asta a convocalo.
dacd mai e cineva care vrea sd ia cuv6ntul. Constat6nd cd nu
in continuare, i
nt, supune la vot proiectul de hotdrAre fdrd amendament.
mai sunt ludri de
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Se aprobd cu 18 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" gi 9 ,,abtineri"
(Hapeci Daniela - Simona, Butunoi Adrian - Liviu, gtefan lon, lon Dumitru,
Cdluean Anghel Costel, Grosu Constantin, Cristovici Viorel, Gaiu Magdalena gi
Bogdan Tania - luliana).
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Rapoarte, informiri, intrcbdri, interpeldri, diverse
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observa,tii cu privire la informdrile sau
rapoartele ce au fost prezentate la map5.
S-a luat act de adresa Camerei de Conturi Galati nr. 293012013127.04.2015,
inregistratd la Consiliul Judelului Galali sub nr. 3489/30.04.2015, referitoare la
Direclia Generald de Asistentd SocialS 9i Proteclia Copilului Galali.
S-a luat act de Raportul deplasare externd, inregistrat sub nr. 2348123.04.2015,
al domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaga - Pregedintele Consiliului Judelului Galali gi
al doamnei Mdrioara Dumitrescu - arhitect gef.
S-a luat act de Raportul de activitate, inregistrat sub nr. 234918.05.2015, al
domnului Gasparotti Florin, consilier judelean.
S-a luat act de Raportul activitdlilor de consultantS, extensie gi formare
profesionald in luna aprilie 2015 al Camerei Agricole a Judelului Galali.
Domnul Presedinte anunti cd ordinea de zi fiind epuizatd...
Domnul Stefan lon doregte si ia cuv6ntul.
Domnul Presedinte dd cuvdntul domnului consilier judetean.
Domnul Stefan lon spune cd nu este prima datd cAnd abordeazd problema
Strategiei Consiliului Judelului Galali. $i din informaliile pe care le are, a fost angajat
consiliul Judelului Galali intr-un asemenea proiect 9i a fost depus in luna decembrie,
dupa gtiinla dAnsului, un draft pentru Strategia de dezvoltare a judetului Galati.
Afirmd: ,,Cred cd ar trebui sd fim mult mai seriogi in ceea ce inseamnd u""r"id
Strategie de dezvoltare, sd fim mult mai transparenli, pentru cd vizeazd viitorul
acestui jude! gi vizeazd toate unitdlile administrativteritoriale din jude!. Am inleles cd
s-a fdcut un asemenea studiu pentru o sumd pAnd in treizeci de mii de euro, o sumd
care nu este nici mare, poate nici micd, spre deosebire de vechea sumd doud sute
de mii de euro, cat a fost datd in cealaltd sesiune, p6nd in 2015, acolo fiind un
program, un proiect. $i cred cd dacd in perioada imediat urmdtoare nu avem o
Strategie, dar care trebuie sd fie pusd in concordantd cu dezvoltarea fiecdrei unitdti
administrativteritoriale, riscdm sd nu putem depune gi nu putem sd accesdm niciun
fond european. Vreau sd ne spuneli in ce situalie suntem in acest moment cu
Strategia de dezvoltare a judelului Galali." $i, in acelagi timp, a solicitat, pe O.G. 7,
situatia lucrdrilor din jude!. spune cd nu i-a fost comunicatd nici pand in acest
moment gi crede cd nu este normal. A solicitat public, in gedinld publicd, situalia din
jude! cu lucrdrile respective 9i, nici p6nd in acest moment, nu i-a fost comunicatd. in
continuare, roagd sd le spund situatia la acest moment a Strategiei de dezvoltare a
judelului Galali.
Domnul Presedinte precizeazd: ,,Deci, Strategia de dezvoltare ne mstd de
gase... nu, aproape de gapte ori mai pulin decdt cea precedentd _ punctul unu.
Punctul doi: este in curs de elaborare 9i, probabil, in zece zile cred va fi pusd pe site
realitatea $edin!ei.
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gi va deveni... va fi pusi in disculie publicd." in continuare, ii rdspunde cd in ce
privegte O.G. 7, nu gtie... o sd vad5. Dd cuvdntul doamnei mnsilier judelean Hapeci
Daniela-Simona.

Doamna Hapeci Daniela-Simona mullumegte domnului Pregedinte. Afirmd:
,,Domnule Pregedinte, stimali colegi, in calitate de cetdlean al municipiului Galali, am
participat gi eu, ieri, aldturi de cei care au protestat asupra unor aspecte privind lipsa
de apd caldd 9i cdldurd la nivelul municipiului Galali. Pot sd vd afirm cd a fost pentru
prima datd c6nd mi-a fost rugine ci delin funclia de consilier judelean, datoritd
acuzelor aduse de citre organizator gi noud, consilierilor judeleni, privind
neimplicarea 9i indiferenla de care ddm dovadd. lin6nd cont cd institutia Consiliului
Judelean are in raza de administrare gi interesele cetdlenilor municipiului Galali, cred
cd ar trebui sd ne implicdm, aldturi de municipalitate, pentru rezolvarea necesitSlilor
cetetenegti 9i sd nu agteptdm sd ne cadd din cer sau pe gregeala unuia sau a altuia
sd cregtem in ochii electoratului. Cred cd a venit momentul c6nd, indiferent de
culoarea politicd sau pozitia sociald pe care o avem, sa ne unim cu tolii pentru a
pune in aplicare interesul na$onal, aga de mult scos in evidenld de mai marii lideri
politici din ultima vreme gi sd contribuim, c6t mai practic, la implementarea mai multor
proiecte prin atragerea de fonduri europene, cdt gi guvernamentale, menite sd ducd
la dezvoltarea judelului Galali." in continuare, adres6ndu-se colegilor, ar dori, dace
se poate, sd o asculte. Dac6 nu sunt interesali, pot pdrdsi sala.
Domnul Hamza Cornel ii transmite cd poate au atenlia distributivS.
Doamna Hapeci Daniela-Simona afirmd: ,,Ca Napoleon, md scuzati."
Domnul Hamza Cornel spune cd atunci...
Doamna Hapeci Daniela-Simona continui: ,,Dragi colegi, se $titi cd pe cetdleni
nu ii intereseazd de disputele noastre politice, de orgoliile 9i interesele unuia sau a
altuia, acegtia ne bagd pe toli in aceeagi oald gi nu lin cont de putere sau opozitie.
Ocazie cu care fac apel cetre cei ce delin p6rghiile factorilor de decizie asupra
instituliilor, cAt gi a mediului politic, ca noi, consilierii judeleni, sd nu mai fim
considerali doar ridicdtori de m6nd sau magindrie de campanii electorale. At6t timp
c6t responsabilitatea legalS cade in sarcina noastrd, trebuie sd fim ldsali sd ne
decidem 9i modul de prioritizare asupra proiectelor de hotdrAri. Ca gi solulie, propun
conducerii instituliei Consiliului Judelean, c6t gi liderilor partidelor mari de pe scena
politicd gdldleand, sd treacd urgent la punerea in aplicare a mai multor proiecte prin
care sd rezolve necesitdlile cetSlenilor, fdrd de care nu putem trdi. Sd fim legali cu
lumea civilizatd prin proiecte de infrastructurd 9i sd pund in apli@re promisiunile
electorale, fdrd a invoca permanent tot felul de motive neintemeiate. Motiv pentru
care fac apel la consens politic, invocAnd interesul judelului Galali mai presus de
interesele partidelor politicb. Vd mullumesc." lar referitor la rapoartele pe care le au
boud intrebdri: vizavi de raportul domnului Gasparotti Florin
atagate la mapd, ar
absent de la gedinld, dar crede ce poate este in mdsurd
gi ii pare rdu cd astdzi
Pregedinte. Spune: ,,Aga cum au citit 9i ceilalli colegi, sd
si le rdspundd 9i
intelegem cd d6nsul {avut o deplasare in Luxemburg, datorite unei invitalii venite...
adresatd cui? Adredatd Consiliului Judelean sau adresatd in nume personal
Gasparotti gi care au fost. .. dacd a fost invitalia
domnului con
realitatea Sedin!ei.
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adresatd... indreptatd cetre institulia Consiliului Judetean, care au fost criteriile de
selectionare a reprezentantului nostru?" lar vizavi de depiasarea fdcutd L Marsitia,
precizeaza cd este aici o formulare: (ne-am deplasai>. il intreabd pe
domnul
Pregedinte dacd poate nominariza persr anere caie a, fecut aceaste 'o"pii"rr",
alSturi de doamna director de la Administratia porturilor Dundrii Maritime s.A.
.. Qomnul Presedinte concruzioneazd cd, consiriur Judeturui nu ire niliun tet oe
atribulie legali in ce privegte functionarea U.A.T.-urilor, inclusiv a municipiului Galati.
sigur cd problema cdldurii gi a_apei carde ?n municipiur Garali este o probi;; ;;;
de importanti. Domnul Prefect a
una din persoanele implicate malor in
^fost
incercarea de soru-lionare. Afirmd: ,,in
ce privegte interventia dumneavoastrd, este
foarte bine ce ali fecut-o, pentru cd popuralia Garaliurui ar putea crede ce noi,
ca
structure, nu ne-am implicat; nu avem dreptul sd ne implicdm. La fel cum drumurile
nalionale nu sunt - degi trec prin judelul Galali nu sunt sub controlul nostru, din
pdcate. Noi ce am putut face: am interven t prin diverse
hdrtii scrise la c.N.A.D.R., la
fel cum gi cu apa caldd am intervenit. Au fost petilii ale cetdtenilorG;l;tiui;i ;;re
au
ajuns la^consiliul Judelean gi pe care noi le-am 'redireclionat cdtre consiliul Local
Galali " ln continuare, ii precizeazd ci in ceea ce privegte pe domnul casparotti,
g?nd..lu urmdtoarea gedinld va fi, va rdmuri exact. in ie privegte oepiasarea ta
Marsilia, spune cd a fost o deplasare in care a participat dumnealui, doamna
arrrltectgef, directoarea adjunctd de la porturile Maritime gi, oe ta judelul rulcea,
Consiliur
Judelean Tulcea, unde era vorba de alocare de fonduri in'cadlul zoneloi
maritime
periferice, s-a incercat sd se intervind la comisia Europeand. lnformeazd:
,,Noi
sperdm ca sd facem o rinie, gi ne-am sustinut punctur de vedere, eatal,
alcicatati
este port maritim, Galali - porturile maritime. s-a fdcut o intervenlie scrisi
la comlsia
Europeand de realocare de fonduri in
consideratd zond de enclavd, in raport cu
alocdrii pentru zonele enclavate. Acuma, i
jocurile acolo le fac allii. mai pulin Ron
Ge|,anj.a; fiind gi Austria interesatd in navigalia dunireand, s-ar putea
sd fim
sprijini{i."
Doamna Hapeci Daniela-Simona multumegte.
tinud: ,,Oricum, cei din Franla, care au iniliat aceasti
encravate,

ches

zone

'.[: L"Jy:.ffiH:iif:::1,f,llt

''"'d

intervine: ,,Domnule preqedinte, am retinut ce
etului este de circa gapte ori mai. . . a iost de

vech
circa

int."Jo
ati rost mai prlin inrorrliX','r'.':i'Jr"J'::Ji:#:t;"t:TiXtXtli
calitate "ano
de consilier judelean, sau acum c6nd ali iniliat_o pe cea
noud?,,
Domnul Presedinte com_unicd: ,,Domnule, hai'sd ne
inteteglm. Cum a spus gi
domnul $tefan, noi nu putem face niciun proiect, Orca
n, avem... european, dacd nu
av-em^aceastd strategie. Deci,. aceastd strategie, pe
rdngd varoarea
.u io"rr"nt
gtiinlific ?n a.ne orienta g.a.m.d.,. ceea ce
"i
este-un lipect, este un instrument
absorut
necesar pentru obrinerea de proiecte europene
9r care trebuie-pr.Ji" rr""ti"
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rapid. $i va fi pusd - azi am avut nigte disculii .in sensul acesta cu cei care o
pe
alcdtuiesc - va d pusa in funclie in termen, urmAnd ca sd fie, conform legii, pusd

site pentru o abordare generald a tuturor celor interesati"'
Domnul Ciluean Anqhel Costel, adres6ndu-se domnului Pregedinte, susline cd
era mai mult o intrebare retoricd. Ndscutd din. ..
Domnul Presedinte, concluzion6nd, afirma c5, pentru d6nsul, doud sute de mii
de euro este o sumd ugor excesive.
Domnul cdluean Anohel costel ii transmite: ,,Probabil nu ati inleles intrebarea.
intreUaEa-rnea era na'scutd din comportamentul dumneavoastrd de a areta cu
degetul pe mandatul trecut la foarte multe hotdrari in care ridicali 9i doud mdini.
Astizi ardtati cu degetul ce nu au fost bune."
Domnul pre$Jdinte spune c5 nu arat6 cu degetul la nimic ai nu gtie-daca in
,omeTtul acela in raport... Deci s-au cerut nigte oferte, in momentul acela, in cadrul
legii, aceea a fost una din ofertele care a corespuns atunci; a fost licitalie. Deci..' nu
se pot compara mere cu pere. Problema este in ce mdsurd o procedurS este legale.
Aceea este important. in continuare, intreabd dacd mai sunt alte ludri de cuv6nt.
Nemaifi ind altele, mullumegte pentru participare.
Prezentul proces-verbal, fdrS gtersdturi sau addugiri, contine 8 (opt) pagini 9i a
fost prezentat in gedinta ordinard Consiliului Judelului Galali din data de 29 mai
2015.
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