ROt{ANIA

PROCES

- VERBAL

al gedinlei ordinare a Consiliului Judelului Galafi
din 26 iunie 2015

$edinta ordinare a Consiliului Judetului Galali a fost convocate prin Dispozitia
Pre$edintelui Consiliului Judelului Galali nr. 375 din 22 iunie 2015 Si a fost publicate
in ziarul ,,Viata liberd" din 23 iunie 2015 Si afigata la sediu, avand urmetorul proiect al
ordinii de zi:
1. Aprobarea Regulamentului de organizare $i functionare al Locuintei protejate
nr. 1 "C6tdlina" din cadrul Directiei Generale de AsistentS Sociala gi Protectia
Copilului Galali;
lnitiator: CornelHamza
Aprobarea Regulamentului de organizare $i functionare al Centrului de
pregitire pentru o viate independente "Drago$" Galati din cadrul Direc.tiei
Generale de Asistenld Sociale qi Proteclia Copilului Galafi;
lnitiator: Comel Hamza
Aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare al Centrului de
pregdtire pentru o viatd independente "Elena" Tg. Bujor din cadrul Directiei
Generale de Asistenfe Sociala 9i Protectia Copilului Galali;
lniliator: CornelHamza
4. Modificarea organigramei Si a statului de functii ale Serviciului Public Jude_tean
de Administrare a Domeniului Public gi Privat al Judelului Galali;
lnitiator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
5. Modificarea organigramei 9i a statului de functii ale lvluzeului de Arte Vizuald
Galati;
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6.

lnitiator: NicolaeDobroviciBacalbaSa
lvlodificarea organigramei Si a statului de functii ale Complexului Muzeal de
$tiintele Natuni ,,Rdsvan Angheluld" Galati;

lni!iator: NicolaeDobroviciBacalbaga
7. Aprobarea protocolului de colaborare pentru inflintarea Clusterului lT&C
Dundrea de Jos;

lni!iator: MarianVicleanu
8. l\,4odificarea anexelor Hoterarii Consiliului Judelului Galali nr. 176 din

3'l

octombrie 2012 ptivind aprobarea monografiei economico-militare a judetului
Galali intocmitd in anul 2012i

lni!iator: NicolaeDobroviciBacalbaga

21712012 a Consiliului Judetului Galati privind
aprobarea Programului judetean de transport rutier public de persoane prin
servicii regulate, cu valabilitate 01.01 .201 4 - 30.06.2019,
lnitiator: NicolaeDobrovici Bacalba$a
l0.Completarea anexei nr.8la Hoterarea Consiliului Judetului Galati nr.
18112014 ptivind aprobarea taxelor gi tarifelor la nivelul Consiliului Judetului
Galati pentru anul fiscal.201 5;
lnitiator: NicolaeDobroviciBacalbaga

9. l\ilodificarea Hoterarii nr.
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1'l.Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
GEGI SRL, pe traseul $erbenegti - Tecuci;
lnitiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
l2.Elibe"atea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport
STERIAN ALEXANDRU lntreprindere lndividuale, pe traseut Pechea
lndependenta (DJ 251 Galati-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind
SRL Campina);
lnitiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
l3.Modiflcarea Hotdrarii Consiliului Judelului Galati nr. 3'10/29.09.2003 privind
participarea Consiliului Judetului Galali ca membru fondator la constituirea
Asocialiei "TEHNOPOL - GALATI";

-

lni!iator: VioricaSandu
l4.Asumarea unor obligatii ce revin Consiliului Judetului Galati, in calitate de
membru fondator al Asociatiei Tehnopol - Galali;

lnitiator; VioricaSandu
lS.Aprobarea raportului final al evaluSrii managerului Bibliotecii "V. A. Urechia"
Galati, pentru anul 2014;

lnitiator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
l6.Aprobarea raportului final al evaluerii managerului Centrului Cultural "Dunarea
de Jos" Galati, pentru anul 2014;

lnitiator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
17.ADroba(ea raportului final al evaluerii managerului Complexului Muzeal de
$tiinfele Naturii "Rdsvan Anghelute" Galati, pentru anul 2014;
lnitiator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
lS.Aprobarea raportului final al evaludrii managerului lvluzeului de lstorie "Paul
PAltenea" Galati, pentru anul 2014;
lni.tiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
19. Aprobarea raportului final al evaluerii managerului lvluzeului de ArtA Vizuald
Galati, pentru anul 2O14,
lni!iator: Nicolae Dobrovici Bacalbala
20 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetului Galati in Consiliul de
Adminiskatie al Palatului Copiilor Galali;
lnitiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaia
2'l Rapoarte, informeri, intrebdri, interpeldri, diverse
Au participat in virtutea obligatiilor de serviciu: Costel Fotea - administrator
public al Consiliului Judetului Galatii Carmen Chirnoagd - director executiv, Directia
economie Si finanfe; Laura Anghelule - director executiv, Directia de dezvoltare
regionald; Cristina Luppgcu - auditor, Biroul audit public intern; lonel Coca - qef
serviciu, Serviciul de hanagement al resurselor umane, senetate gi securitate'in
munci 9i asigurarea cy'litali; Mdrioara Dumitrescu - arhitect $ef, Directia Arhitect $ef;
l\ilitice Bude
serviciu, Serviciul contencios Si probleme juridice; Daniela
Tecule con
Compartimentul cancelarie
exprimi realitatea gedinlei.
P ESEDINTE,
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Au participat ca invitati: Rdzvan-Daniel Olaru - subprefectul iudetului Galali; llie
Zanfir - manager, Biblioteca "V. A. Urechia" Galati; Eugen Ungureanu - 9ef birou
marketing, Centrul Cultural "DunSrea de Jos" Galati; Geta Staicu - direclor general
adjunct (economic), Complexul Muzeal de Stirntele Naturii ,,Rezvan Anghelute"
Galati; Gabriela Toma - director adjunct economic, Muzeul de Artd VizualS Galati;
Floricel Maricel Dima - director executiv, Camera AgricolS a Judetului Gala(i; Carmen
Mihaela Mironov - gef serviciu Resurse Umane, Directia Generale de Asistenl5
Sociald qi Proteclia Copilulur Galati; Viorel Vali Sandu - director general, Serviciul
Public Judetean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat Galati.
De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmetoarele institutii de
presd: reprezentant de la S.C. l\ilAJOR GALA l\ilEDlA S R L Galati; ziarul
,,1\,,lONlTORUL DE GALATI"; ziarul ,,REALITATEA"; TV EXPRES.
Domnul Presedinte d5 cuvantul domnului Secretar pentru a face apelul nominal
in vederea stabilirii prezentei la gedintd (intrucet domnul Pulcag Paul, Secretarul
judelului Galali, efectueazA in aceastd perioade concediul legal de odihnA, va fi
inlocuit la aceastd Sedinld de domnul Coca lonel - Sef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, sdnebb gi securitate in muncd Ei asigurarca
Domnul Coca lonel face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeazd cd dintr-un numSr de 33 consilieri jude[eni in
functie + Pregedintele Consiliului Judefului Galati sunt prezenli 31 consilieri judeleni
in functie + Pregedintele Consiliului Judelului, deci Sedinta poate incepe, fiind
intrunite condiliile regulamentare pentru desf5qurarea acesteia.
Au lipsit urmitorii consilieri judeteni: Gaiu Magdalena Si Munteanu

Gabriela.

A sosit in sald, inainte de votarea in ansamblu a ordinii de zi, doamna

consilier judelean Munteanu Gabriela.
A peresit sala, dupe votarea punctului 4 de pe ordinea de zi, domnul
consilier judetean Gogoncea Dan.Lilion 9i a revenit inainte de votarea
punctului 7 de pe ordinea de zi.
A peresit sala, inainte de votarea punctului 14 de pe ordinea de zi, domnul
consilier judelean Potec Nicolae-Petrigor.
Domnul Presedinte informeazd cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare qi Functionare al Consiliului Judetului Galati, a fost prezentat la mapd
proce-sul-verbal al $edintei ordinare a Consiliului Judelului Galali din 29 mai 2015.
ln continuare, intreabe dace sunt observatii in legature cu procesul-verbal.
Nefiind observatii, supune la vot procesulverbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 32 votui ,,pentru".
Domnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, soliciti completarea acesleia cu
proiectul de hotdrAre privind <Modilicarea organigramei Si a statului de functii ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galati>
ln continuare, face precizarea c5 proiectul de hoterare are avizele comisiilor de
specialitate. Supune la
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Se aprobe cu 26 voturi ,,pentru",4 voturi ,,impotrivd" (Bogdan Tanialuliana, Ursu Nicugor, St6ngE George Cdtdlin gi Cristovici Viotel) 9i 2 ,,ablineri"
(Potec Nicolae-Petrigor gi Grosu Constantin).
Domnul Presedinte, in calitate de initiator, retrage de pe ordinea de zi proiectele
de hotdrari privind evaluarea pentru anul 2014 a managerilor institutiilor publice de
cultura din subordinea Consiliului Judelului Galafi (Biblioteca "V. A. Urechia" Galati,
Centrul Cultural "Dundrea de Jos" Galali, Complexul [,4uzeal de $tiintele Naturii
"Risvan Anghelute" Galali, l\,4uzeul de lstorie "Paul P5ltenea" Galati, Muzeul de Arta
VizualS Galati)
ln continuare, intreaba dacd sunt alte observa(ii cu privire la ordinea de zi aga
cum a fost transmisd la mape.
Doamna consilier iudetean Munteanu Gabriela a sosit in sala.
Doamna Sandu Viorica, adresendu-se domnului Pregedinte, in calitate de
iniliator la cele doue proiecte de hoterari legate de TEHNOPOL, respectiv
actualizarea actului constitutiv gi stabilirea unei obligatii, deci, in calitate de initiator,
propune retragerea celor doua proiecte de pe ordinea de zi
Domnul Presedinte multumegte. Supune la vot ordinea de zi:
1. l\.4odificarea organigramei Si a statului de functii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judetului Galati;
lnitiator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
2. Aprobarea Regulamentului de organizare qi functionare al Locuintei protejate
nr. 1 "C5tdlina" din cadrul Directiei Generale de Asisten(5 SocialS Si Protectia
Copilului Galati;
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lnitiator: CornelHamza
Aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare al Centrului de
pregetire pentru o viatd independentd "Drago$" Galati din cadrul Directiei
Generale de Asistenld SocialS Si Protectia Copilului Galati;

lnitiator: CornelHamza
4. Aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare al Centrului

de
pregatire pentru o viata independenti "Elena" Tg. Bujor din cadrul Directiei
Generale de Asistentd Sociala qi Protectia Copilului Galati;

lni!iator: CornelHamza

5.
6.

7
8.

lvodificarea organigramei 9i a statului de functii ale Serviciului Public Judetean
de Administrare a Domeniului Public ai Privat al Judefului Galali;
lnitiator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
l\.4odificarea organigramei qi a statului de functii ale Muzeului de Artd Vizuald
Galati;
lnitiator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
l\,4odificarea org igramei Si a statului de functii ale Complexului lvluzeal de
$tiintele Naturi ,,Rasvan Anghelutd" Galali ;
lnitiator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
Aprobarea
colului de colaborare pentru infiintarea Clusterului lT&C
Dunerea de
lnitiator: Marian Vicleanu

fi15

PRE$

Dobrovic

/o\-\r2-,/.t(,.

\oo-..iir.9

exprimi realitatea gedinlei,

$edinta din 26 iunie 2015
Pag, nr. 5

L

lvlodificarea anexelor HotA16rii Consiliului Judetului Galali nr. 176 din 31
octombrie 2012 ptiyind aprobarea monografiei economico-militare a iudetului
Galati intocmite in anul 20'12;
lni!iator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
l0.Modilicarea Hotererii nr. 2'1712012 a Consiliului Judetului Galati privind
aprobarea Programului jude(ean de transport rutier public de persoane prin
servicii regulate, cu valabilitate 01 01 .2014 - 30.06.20'19;
lnitiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
ll.Completarea anexei nr. 8 la Hotdrarea Consiliului Judetului Galati nr
181/2014 privind aprobarea taxelor Si tarifelor la nivelul Consiliului Judetului
Galali pentru anul fiscal 2015:
lnitiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
l2.Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
GEGI SRL, pe traseul 9erbenegti - Tecuci;

lnitiator: CornelHamza
l3.EIiberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport
STERIAN ALEMNDRU lntreprindere lndividuala, pe traseul Pechea lndependenta (OJ 251 Galati-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind
SRL Campina);

lnitiator: CornelHamza
l4.Desemnarea reprezentantului Consiliului Judetului Galati

in

Consiliul de

Administratie al Palatului Copiilor Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici BacalbaSa
5.Rapoarte, informdri, intreberi, interpelSri, diverse.
Se aprobi cu 27 voturi ,,penaru",4 voturi ,,impotrivd" (Bogdan Tanialuliana, Ursu Nicugor, Stange George Cdtdlin gi Cristovici Viorel) gi 2 ,,ablineri"
(lon Dumitru ii Celuean Anghel Costel).
Domnul Presedinte anunti cd se trece la punctul 1 din ordinea de 2i...
Domnul Zaharia Euoen, adresandu-se domnului Pregedinte, spune ca are o
rugdminte inainte de a trece la hoterari.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Zaharia Euoen doregte se il roage pe domnul Secretar ca pentru
viitoarele hotdrari de Consiliu - 9i ar vrea sd se supune la vot $i dace colegii refuz6,
nu este nicio probleme - se existe un articol care sa precizeze cine duce la
indeplinire hoterarea care o sd fie aprobatS. ln continuare, afirm6: ,,Eu vA dau un text,
care nu am pretentii cd este cel mai potrivit: (prezenla hotdrere va li dusi la
indeplinire cu respectarea legislatiei in materie de catre: directia, serviciul, persoana
etc.D Rezolvdm douS probleme. !hg; cd atunci cand organele de control vor veni sa
controleze in ce masuri a fost dusd la indeplinire gi dacd a fost dusS legal hoterarea
se va adresa exact celui ceruia noi am votat ce ii apa4ine sarcina respective; q@'.
mErim responsabilitatea direcliilor,
oanelor sau cei care vor fi cupringi in articolul
respectiv Sigur, poate fi unAi
un alt proiect de hoterare. Ceea ce am
1
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constatat eu este cd simplul articol cd; (prezenta hotarare se aduce la cunogtintd))
nu inseamnd ce aducerea la cunogtinla inseamne gi punerea in aplicare a hotararii.
Drept pentru care 9i dumneavoastra $titi ce, pe parcursul timpului, au fost hotarari
care au fost duse pa4ial la indeplinire sau fdrS respectarea legislatiei in materie. Eu
v5 multumesc Ai a9 vrea se fie supus la vot, dace se acceptS este bine, dace nu, eu
mi-am fecut datoria."
Doamna Sandu Viorica, adresandu-se domnului Pre$edinte, dacd'ii permite,
crede cd propunerile domnului Zaharia, ca gi alte propuneri dac5 mai sunt, fac
obiectul modiflcdrii Regulamentului de funclionare. Crede ce ar trebui dat un interval
de timp, poate au toli consilierii cate o propunere de fdcut gi,'intr-o gedinle ulterioara,
sd se dea curs unui proiect de hoterare cu rectificarea Regulamentului... modificarea
Regulamentului de functionare, precizand cE gi dumneaiei are cateva...
Domnul Presedinte transmite; ,,Deci, orice definitie, am invdlat la liceu... facura
liceul, cd presupune... interes... Cred ce propunerea domnului consilier Zaharia se
incadreaza in mai corecta definire a unui act. . l\.4-am consultat gi cu domnul Coca
Deci, eu o sd propun gedintei dacd includem chestiunea asta, mie mi se pare extrem

de oportunA Sigur c6, oricare din colegi, care vine cu o

imbunatAfre

a

Regulamentului, este binevenit pentru ce, de fapt, noi trebuie se ne concretizdm actul
administrativ cet mai mult cu unul care ne descarcd de responsabilit5ti. Aga ce ag
propune s5 votati dacS . "
Domnul Tuicu Emil, adresand scuze ca intervine, spune ce din punct de vedere
juridic, ca totul se fle pe lege, Sedinla urmitoare se vine cu un proiect de hotSrare de
modificare, cum a cerut doamna, a Regulamentului. Ceea ce voteaze dangii aici,
voteaze...
Domnul Presedinte ii transmite ca l-a intrebat pe domnul Secretar
Domnul Tuicu Emil spune ce voteazS cE sunt de acord sd fie modificat, luna
viitoare, Regulamentul.
Domnul Presedinte, adresandu-se domnului Coca, doregte sd le spun6 cum
este legea.
Domnul Coca lonel comunice: ,,Ce pot sA ve spun este ce eu doar il inlocuiesc
astdzi pe domnul Secretar, dar Stiu ce are in intentie un proiect de hotarare de
modificare a Regulamentului, cate daleaze de o vreme destul de indelungata. intre
timp, 9i realitetile gi legislalia in unele puncte s-a modificat, in a$a fel incat, nu sunt
sigur daci luna care urmeazS, dar aproape sigur peste doue luni, va fi supus
aprob5rii un nou proiect de Regulament. Fireqle, cum spune Si domnul Pregedinte,
orice propunere vine, de la domnii gi doamnele consilieri intre timp, este binevenitd
atata timp cat se corel
cu prevederile legislatiei. Deci, fdra indoialS cd o astrel de
propunere poate fl in
in proiectul urm5torului Regulament '
ia-luliana, dacd ise permite, precizeazd cd aducerea la
indeplinire a unei
ri poate sA presupune insarcinarea unei persoane sau a unui
grup de persoane i continuare, spune: ,,Ce vom face? Vom ingira de fiecare date
c6ti oameni din Con iliu se ocupe de o anumite problemS? Pentru reglementarea
acestor aspecte exi d dispozilie de Pregedinte, exista ordin de serviciu. Eu cred ca
ne depasim putin a
m Pre$edintele, stabilind aici, bdtut in cuie
realitatea gedintei.
PR
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printr-o hoterare, ce persoan5 duce la indeplinire hoterarea respective. Dar dacd
persoanei respective i se intempld ceva? intra in concediu medical, i9i schimba locul
de munce, nor facem alte hotSr6re ca sA spunem cine se ocupe de subiectul hoterarii
respective? Eu cred ce ingredim atributiile Pregedintelui Consiliului cu asemenea
decizii."

Domnul Presedinle, adresandu-se doamnei consilier, sustine c5, din cate a
inteles densul, propunerea colegului viza nu persoane, cr servrcl.
Domnul Zaharia Euqen confirm5 acest lucru.
Domnul Presedinte spune cA, pe de alt5 parte, sigur, domnul consilier este un
manager cu experienli extrem de mare, deci crede ca propunerea dansului vine
dintr-o experientd foarte mare. Nu ar fi vrut s5 il priveze de dreptul de a propune gi
nici pe domnii consilieri de dreptul de a vota.
Domnul Zaharia Euoen, adresendu-se domnului Pre$edinte, concluzioneaza ca
nu este vorba de o persoan5. A spus cd... exista un a(icol care spune c6: (se aduce
la cunogtinta)). Ori, aducerea la cunostinte sau comunicarea nu inseamna $i ducerea
la indeplinire. De aceea, a solicitat ca directia, serviciul, fiecare hotdrare are cate un
destinatar, sd fie stipulat^in... 9i inviti colegii se se mearga un pic mai departe. in
continuare, informeazS: ,,lntr-o zi, m-am trezit cu un chestionar, sd explic eu de ce o
hoterare de consiliu, date la sfargitul anului 2012, nu a fost duse la indeplinire - era
vorba de un spital. Am datcu subsemnatul -cu ghilimelele de rigoare l\.4-am trezit ce
noi am spus acolo c5 se preia managementul unui spital. Am procedat corect. Din
punctul nostru de vedere, nu trebuia se mai facem nimic. in schimb, cineva trebuia
sa mearge cu hotdrerea in continuare, adica se prezinte la Guvern o anumite
situa(ie, sa se dea o hoterare de Guvern. Lucrurile acestea nefdcandu-se, noi am
venit dupe cateva luni gi le-am dat nigte bani. Am dat ni9te bani printr-o alte hot;rare
de consiliu gi m-a intrebat organul: (cum ati dat bani dacd hoterarea respectivd nu
s-a dus la indeplinire?) Atunci, eu consider ce trebuie precizat5 in fiecare hot5rare
un articol distinct sau un alineat la un articol prin care sA se precizeze cine duce la
indeplinire hoterarea respectiv5. Problema domnului Pregedinte este in mod generic
puse: pregedintele sau primarul duce la indeplinire hotererile... Aceea este o cu totul
altd formulare in lege, dace ne uitdm. Dar eu a$ vrea s, se supuni la vot gi dace
colegii mei nu vor, nu md supdr Si nu md deranjeazi. Vreau sd fie supus la vot,
domnule Pregedinte, qi dacd nu se voteazd, nu este nicio problemS."
Domnul Presedinte invita sa fie supusa.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu se adreseazi domnului Pregedinte...
Domnul Presedinte di cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu doregte sd completeze un pic. Afirmd: ,,Deci, sunt
doue lucruri total diferite pe care o parte lin colegii nogtri, imi pare reu, la sfargit de
mandat nu au inteles ca, consiliul local
, in speF, plenul este legislativul gi este
gi executivul: aparatul de speciali
al pre$edintelui. A9a cA domnul stimate
coleg, despre ce vorbim? Vreli s5... umneavoaslrS se ve supliniti ce? Executivului?
Dec, noi ludm aici nigte decizii
care le va duce la indeplinire aparatul de
specialitate Este simplu. . lnve
n?"
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Domnul Zahana Euqen intervine: ,,Cine anume? Asta m-a intrebat pe mine
Curtea de Conturi, domnul coleg. ."
Domnul Butunoi Adrian-Liviu ii rAspunde c5 Pre$edintele Consiliului Judetean
prin aparatul de specialitate Spune cd ce tot o .
Domnul Cdluean Anohel Costel se adreseaz5 domnului Pregedinte, dacd ii
permite sA ia cuventul.
Domnul Presedinte da cuvantul domnului consilier judetean.

Domnul Cdluean Anohel Costel spune: ,,Ne aflem astazi, inlr-o oarecare
m5sure, sa inventdm apa cald, Sunt in salS colegi care au gi trei-patru mandate gi,
probabil, vd aduceli aminte cA in hotararile de consiliu judetean inainte, in multe
dintre ele, era speciflcat: (spre ducere la indeplinire se ocupa directia de...
aparatul...)) Exact. ldeea este bune, chiar dace nu este noua, eu zic cd avem discutii
aproape degeaba pe..."
Domnul consilier iudelean lon Dumitru a pdrdsit sala.
Domnul Presedinte spune ce, dansul, din respect pentru un coleg consilier care
a propus ceva, o se pune la vot gi urmeaze ca fiecare se voteze in functie de cum
crede. Deci, supune la vot
Se aprobd cu 26 voturi ,,pentru", 4 voturi ,,impolrivd" (Bogdan Tania
luliana, Ursu Nicugor, Stengd George Cdtdlin gi Cristovici Viorel) ti 2,,ablineri"
(Potec Nicolae Petriror ti Grosu Constantin).
Domnul consilier rudelean lon Dumitru a revenit in salA.
Domnul Presedinte intreabd dacS doresc sE mai voteze o datS?...
Domnul Cdluean Anohgl Costel susline ce, in primul gi in primul rand, nu poate
fi o hotSrare asta. Afirme: ,,lntr-adever, colegul, domnul consilier Tuicu, a spus ce
avem nevoie de o modiflcare, gi doamna Sandu, avem nevoie de o modificare la
Regulament."
Domnul Zaharia Euqen concluzioneaze ce nu se modificS Regulamentul. Nu
are nicio legeturd. A rugat ca in hotSrare sd mai existe un articol, care sd cuprindd
cine anume... P6nd Ia urmd dacd se precizeaze un lucru in plus, intreabd care este
deranjul. Dar nu are nimic comun cu Regulamentul de organizare $i funclionare
Domnul Cdluean Anohel Costel informeaze cd propunerea, ca sd o voteze
astdzi ca pe o hotdr6re, nu 'indeplineste conditiile legale sA fie votati astazi
intreabd, atunci, de ce se voteaze dace nu este hotdrare?
Doamna Sandu Viorica spune cA ii pare rdu pentru domnul Secretar, dar dansa
qtie cA dumnealor, consilierii, voteazd doar proiecte de hotdrari.
Domnul Presedinte
cd dacd doresc sd o considere un sondaj de opinie. ..
gi o sA i se dea forma...
mnul Secretar, ca acesta este job-ul lui, o se ii dea forma
corespunzStoare.
adresandu-se domnului Presedinte, propune se nu fie
votat, daca nu vor co
transmite ce nu. S-a votat. S-a vdzut ca majoritatea
Domnul P
sustine punctul de ved
, iat fotmalizatea acestui punct de vedere...
spune cd trebuie sa o faca Preqedintele
Domnul
ntinue: . revine domnului Secretar.
realitatea Sedinlei.
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Domnul Zaharia Euoen este de acord.
Domnul Caluean Anqhel Costel spune ca in procesul-verbal trebuie mentionat
cine duce la indeplinire qi aceasta.
Domnul Presedinte ii transmite: adjudecat.
Se trece la punctul I din ordinea de zi:
Modificarca organigramei 9i a statului de functii ale aparatului de specialitate al
Con si li u I u i J udetul u i G al ali

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
acest proiect de hotdr6re existd doua

Domnul Presedinte anunte cd la
amendamente. Roaga pe domnul Secretar sa citeascS primul amendament.
Domnul Coca lonel da citire urm5torului:
(AMENDAMENT

la proiectul de hotdrare a Consiliului Judetului Galati privind modificarea
organigramei 9i a statului de functii ale aparatului de specialitate ale
Consiliului Judetului Galati
(inregistrat la Consiliul Judetului Galati cu nr 2510124.03 2015)

Fa!5 de forma iniliald

a Anexei nr 2 la proiectul de hoterare, se

impune

corectarea acesteia
Pentru aceste motive, formulez urmatorul

AMENDAMENT:
in cuprinsul Anexei nr. 2 la proiectul de hotSrare, in cadrul Statului de functii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galali, specialitatea studiilor la
posturile de la poziliile 10 gi 11 este ,,studii superioare"
SemneazS: PreSedinte, Nicolae Dobrovici-Bacalbaga)).
Domnul Presedinte,
calitate de initiator al hoterarii, accepte acest
amendament. ln calitate de initiator al celui de-al doilea amendament, informeaze ca
inlele^ge si renunle la acesta
ln continuare, 'intreaba dace sunt alte observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentatia de fundamentare.
Domnul Celuean Anohel Costel il intreabd pe domnul Pregedinte cand a depus
acest amendament, precizand ce dumnealor nu il au pe masd.
Domnul Coca lonel informeaz5 cd a lost depus la gedinta care nu a avut
cvorum.
Domnul Presedinte, in concluzie, spu
ce este depus
pe masd gi comunicat pe
Domnul Coca lonel transmite ce a
L-au
avut atunci gi este gi pe e-mail
proiectul de hotdrare cu amendamentul
Domnul Presedinte supune la
acceptat.
Se aprobii cu 21 voturi
tru",9 voturi ,,impotrivd" (Bogdan Tanialuliana, Ursu Nicugot,
George Cetelin, Crtstovici Viorel, Grosu
Constantin, Cdluean Anghel
tel, lon Dumitru, lon Stefan ii Butunoi Adrian-

in
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Liviu) $i 3,,ablineri" (Hapeci Daniela-Simona, Potec Nicolae-Petriior Si Zamfir
Aurel).
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al Locuintei protejate
nr. 1 "Cdtdlina" din cadrul Direc.tiei Generale de Asistenld Sociald gi Protectia
Copilului Gala.ti
lniliator: Cornel Hamza
Domnul Presedinte intreabd daci sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentata.
Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru"Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare al Centrului de
pregdtire pentru o viatd independentd "Dragog" Galati din cadrul Direcliei
Generale de Asistentd Sociale
Prctectia Copilului Galati
lnitiator: Cornel Hamza
Domnul Presedinte'intreabd dac5 sunt observatii cu privire la proiectul de
hoterare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentate.
Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru",
Se trece la punclul4 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizate gi funclionare al Centrului de
pregefire pentru o via.td independentd "Elena" Tg. Bujor din cadrul Directiei
Generale de Asislenld Sociald $i Proteclia Copilului Galati
lnitiator: Cornel Hamza
Domnul Pregedinte intreabd dace sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentatA.
Se aprcbd in unanimitate, cu 33 voluri ,,pentru",
Domnul consilier judetean Gogoncea Dan-Lilion a perdsit sala.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Modificarea organignmei gi a statului de funclii ale Seruiciului Public Judetean
de Administnre a Domeniului Pubtic Ai Privat al Jude(ului Galali

ji

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabe dacd sunt observatii cu privire la proiectul de

hoterare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentate

Se aprobe cu

3l

(Hapeci Daniela-S

voturi ,,pentru",0 votui ,,impotrive" si o ,,ablinere"

a).
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
9i a statului de functii ale Muzeului de Arad Wzua6

Modificarea

Galati
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
realitatea gedintei.
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Domnul Presedinte intreab5 dacd sunt observatii cu privire

la proiectul

de

hotarare sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata.

Se aprobe cu 31 voturi ,,pentru", 0 votuti ,,impotrivd" Si o,,ab,tinere"

(Hapeci Daniela-Simona).
Domnul consilier judetean Gogoncea Dan-Lilion a revenit in salE.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei ,i a statului de functii ale Complexului Muzeal de
S,iin,tele Natuii ,,Rdsvan Angheluld" Galali
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreaba daci sunt observatii cu privire la proiectul de
hotarare sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotSrere in forma prezentat5.
Se aprobe cu 32 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotivd" Si o,,ablinere"
(Hapeci Daniela-Simona).
Se trcce la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea protocolului de colaborare pentru infiintarea Clusterului lT&C
Dunerea de Jos
lnitiator: Marian Vicleanu
proiect
Domnul Presedinte anuntd ce la acest
de hotarare exist5 un
amendament. Roaga pe domnul consilier lon $teran se citeasce amendamentul...
Domnul Stefan lon a prezentat, in scris, urmAbrul:
(AMENDAMENT
la Hotararea nr....,..,., din,.,,...2015 privind aprobarea protocolul de
colaborare pentru infiintarea Clusterului lT&C Dunarea de Jos
(inregistrat la Consiliul Judetului Galali cu nr. 4514111.06.2015\

L

Se modilica anexa si prolocolul de colaborare prin completarea partilor intre
care se incheie cu:
1. SC LORELEI CONSULTING SRL -Galati, str Oltului, nr. 12, Bl D6, SC 3, Ap 54,
reprezentata legal prin APOSTU CATALINA IVIARlANA
2. ACTIVEMALL SRL - Galati, Str. lonel Fernic, N.22, Bl J 3, Ap 23 inregistrata la
ONRC sub nr. J17126612006, CUI RO 18369'192, telefon/fax 0236 40.70 33,
reprezentata legal BUHOSU CIPRIAN GABRIEL
3. EURO ACTIVE SOLUTIONS SRL
nr.3 inregistrata la ONRC sub nr
0742.12.66 07, reprezentata legal

4

EURO ACTIVE PHOTOPRI
Principala, nr.3, Camera 2 i
30663633, Ielef on Pfu7 .2

una Vanatori, Jud. Galati, Str Principala,
1228512008, CUI RO 24913573, telefon
R CIPRIAN GABRIEL

SRL
istrata

Comuna Vanatori, Jud. Galati, Str.
ONRC sub N. J171110212012, cut
legal prin STERIOPOL DANIEL

?'

t2
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5. EAG TECHNOLOGIES SRL - Galati, Str. Portului, nr.23, complex administrativ
corp A, birou 013 inregistrata la ONRC sub ff. J171143212012, CUI 31001103,
lelefon 0744.1O.27 .68, reprezentata legal prin N/AFTEI ANCA FLORENTINA

6

HD PHOTOLAB PRINT SRL -Galati, Str Portului, nr. 23, complex administrativ
corp A, birou 016 inregistrata la ONRC sub N. J1711739312015, CUI 34287078,
telefon 0742 94 43.73 reprezentata legal prin GUTU CRISTIAN

7

ASOCIATIA AFACERI COI\ilUNlTATl OAMENI DIN ROI\ilANlA - ACOR -- Galati,
Bld. Galati, nr 7, Bl PR2B, Ap 85 inregistrata la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu
6412010, CUI 27828596, lelefon0742 21.14.55, reprezentata legal prin DINU
BOGDAN

N

8. ACTIVE DATA CENTER SOLUTIONS SRL - Galati, Str. Po(ului, nr 23, complex
administrativ corp A, birou 09 inregistrata la ONRC sub N. J171100212012, CUI
32136044, telefon 0742.56.46 52 rcprczentata legal prin BUHOSU ANDREEA

9. RAL MEDIA & PUBLISHING SRL
Schela, Jud. calati, nr439, Corp
- Comuna
Cl, Camera 8 si 9, inregistrata la ONRC
sub N. J171552120'13, CUI RO 31568850,
telefon 0723.03.52.97, reprezentata legal prin ARDEAN RALUCA IOANA

10.ACT|VE HD PRINTING SOLUTIONS SRL- -Galati, Str. Portului, nr.23, complex
administrativ corp A, birou 06 inregistrata la ONRC sub nr. J'17l1003/2013, CUI
32136125, telefon 0742.68.7205, reprezentata legal prin MAFTEI RADU
11.SERADA COIVPANI SRL-- Galati, Str. Armata poporului, nr. 10, Bl CL1, Ap 32
inregistrata la ONRC sub N. J17174712006, CUI '18639881, telelon1T 47.22.41.40, email reprezentata legal prin STERIOPOL MARIELA
I2.EUROACTlVE PHOTOBOOK SOLUTIONS SRL

Comuna Vanatori, Jud. Galati,

Str. Foltanul, nr. 'lL, Cladirea Co12, biroul '1 inregistrata la ONRC sub
J17138912015, CUI 34282097, teleton 07442.12.66.07, reprezentata
LMAR CIPRIAN GABRIEL

nr.

legal prin

13 HD PHOTO PRI
SOLUTIONS SRL - Galati, Str. Portului, nr. 23, complex
administrativ corp A, birou 002 inregistrata la ONRC sub
J17136212015, CUI
prin
34261850, telefon 07 .51.12.82, reprezentata legal
UNGUREANU COSMIN

n

14,IV]ONDO COMPU
ON
0744.99.99.52, repre

inregistrata

la

- Galati, Str. Barbosi, nr. 55, Bl K1, Ap 58
nr J171680/2002, CUI RO '14830330, telefon

RS SRL

sub

legal prin POPA DORIN

realitatea Sedintei.
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-- Galati, Bld. Galati, nr. 7, Bl PR3B, Ap 85 inregistrata la
J17139212009, CUI RO 25337924, telefon 0743.84.87.60,
reprezentata legal prin GHINET CRISTINA
15 ADQUEST IMAGE SRL

ONRC sub N.

l6THECON SRL-Galati, Str.Calugareni nr.3 Bloc P1A, scara 1, ap 1. inregistrata
J17l1962/2006, CUI RO 19302026, telelon 0748.29.27 64,

la ONRC sub nr

reprezentata legal prin GERU NiIARIUS
17.NEXLOC SRL -- Galati, Str. Ovidiu nr 5 Bloc M12, scara 2, Ap. 21 inregistrata la
ONRC sub N. J'1711329120'14, CUI 33913106, telelon 0743.25.82.8'1, reprezentata
legal pnn HUIDUN/AC GEORGE CRISTIAN

nr 3 Bloc P1A, scara 1, ap 1
inregistrata la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu nr. 60/2014, CUI 34238202,
'18. ASOCIATIA OPEN HUB- Galati, , Str. Calugareni

telefon 0743.84.87 60, reprezentata legal prin GHINE GERALDINE

19.ROBB|E ONE SRL -- Galati, Str. Portului, nr. 23, complex administrativ corp A,
birou 010 inregistrata la ONRC sub
J1711O0412O13, CUI 32136133, telefon
0742.42.95.O2, reprezentata legal prin TACEA MARIAN

n.

20.CONSUL IMPEX SRL
Galati, Str. Traian, nr. 82, Bl. 42, Parter, inregistrata la
ONRC sub ff. J171271712003, CUI 4832458, telefon 0722.31.49.41, rcptezentata
legal prin ARDEAN BOGDAN IONUT

-

& FEED CONSULTING SRL -Bucuresti, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 47, Bl.
J40, Sc. G, Ap. 96, Sector 3 inregistrata la ONRC sub nr. J40/19317/2006, CUI RO
19243167 , telefon 07641 10175, reprezentata legal pnn BADINU PAULA ROXANA
21 .FOOD

22.SOV|S TRAVEL SRL - Bucuresti, Piata Natiunile Unite, nr.3-5, Bl. B-2, Sc. A,
Et.s, Ap.28, Sector 4, inregistrata la ONRC sub nr. J40/7051/2012, CUI 30334096,
telelon 07331 17009, reprezentata legal prin Coltan Roxana
- Bld. Regina [,4aria, nr 76, Sector 4,
23.S|LVER COMUNICATIONS SRL
-Bucuresti
inregistrata la ONRC sub N. J4O1753812012, CUI 30377917, lelelon 07 44404464,
reprezentata legal prin VIRLAN SILVIU

24.DES COMP SRL Bucuresti, Str. Barajul Arges, nr. '15, sector 1, inregistrata la
ONRC sub N. j40h 4840h992, CUI RO37530, telefon 07 42067778, reprezentata
legal prin CASANDM VIRLAN

-

25.IIVlPATTO IV]ANAGE|\ilENT SR
Com. Curtesti, Nr. 413, jud. Botosani,
inregistrata la ONRC sub nr. JoZ
t2004, cut 16174020, telefon 0744550114,
prin
reprezentata legal
IFRIM lO
IRINEL

ma realitatea Sedinlei.
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26.DAV|EL SOLUTION SRL - Str. Occidentului, Nr. 69, Bl. 2, Sc. C Et. 1, Ap. 10,
Popesti Leordeni, judet llfov, inregistrata la ONRC sub ff. J23/103112015, CtJl
34287639, telefon 0722672156, reprezentata legal prin EUGEN SARBU
27.BR|GHT SOFT SRL - - Str. Traian, Nr. 3, Bl. E6, Sc.2, Ap. 43, Sector 3, Bucuresti,
inregistrata la ONRC sub N. J401325712011, CUI RO29315996, telefon 0723516'135,
reprezentata legal prin DOANA MIRELA
28.ALL BUSINESS SERICES SRL - Galati, Str. Cluj,nr. 13, bl. F, Ap. 3, inregistrata
la ONRC sub nr. J17l125312011, CUI RO29192451. lelefon 0751.22.22.04,
reprezentata legal prin NECHIFOR CATALIN
29.LlON FINANCES SRL
Galati, Str. Domneasca nr. 9 Bloc P3, Ap. 1 inregistrata
la ONRC sub ff. J1712712012, CUI 29527808, telefon 0749.26.07.89, reprezentata
legal prin CEPRAGA CIPRIAN

-

30 PROFAST PHOTO VIDEO SRL

36,

inregistrata

la

Str. Voctor Valcovici, nr. 1 , Bl. c13, Ap

ONRC sub-Galati,
N. J17197212011, CUI 28905247, leleton

0742.94.43.73, reprezentata legal prin GUTU VALERICA

-

3'1. ECOIVAN Galati , str. Brailei ,nr. 86, bl BRsA, ap. 62 ,reprezentata legal prin
Cristian Gabriel Gheorghe

32. SlMl\,l'S COMPUTER CENTER SRL
,reprezentata legal prin Nedelescu Liviu

-

Galati ,Str Slanic, nr 1 ,Bl

4c

,ap6

33. Pro Aklera SRL -Galati, B-dul DUNAREA , nr. 33, reprezentata legal prin
lonescu Cosmin

34. Multiconstruct SRL -Galati , STR ALEXANDRU CEL BUN,.NR74, reprezentata
legal prin lvlarius Eugen Simion
35.Comgraf SRL- Galati, Str. Rosiori, Nr. 27, Bl. 81, Ap.42 reprezentata legal prin
Cosmin

Reti

Se modifica articolul 3.2.1 al protocolului de colaborare, paragraful 2, astfel:
,Adunarile generale ale membrilor vor Ii convocate in scris ori de cate ori este
necesar, de catre

liul de Conducere'
protocolului

Se modifica articolul 3 2.1 al

brilor clusterelor vor

fi

de

colaborare, paragraful 3, astfel;
convocati in scris sa participe la

adunarile generale,,

fiX<D
exprime realitatea Sedin!ei.
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Se modifica Articolul 3.2 3 al protocolului de colaborare, paragraful 1 astfel ,,Pentru
inceput, activitatile propuse in cadrul clusterului se vor realiza de catre membrii
Consiliului de Conducere sub coordonarea Presedintelui.
Se completeaza articolul 3.2.1 cu "Decide asupra acceptarii de noi membri" si se
elimina acest paragraf din articol 3.2.2.
Semneazd: lnitiator, Consilier judetean ION STEFAN Data; 11.06.2015)).
Domnul Hamza Cornel precizeazd cA il are fiecare.
Domnul Pre$edinte, sustinand acelagi lucru, doreste ca, in esenle, domnul
consilier judelean $tefan lon sd explice despre ce este vorba
Domnul Stefan lon informeazS c5, dintr-o omisiune, sd ii spun6 aga, nu au fost
incluse toate firmele de lT interesate s5 depune proiecte cu linantare europeand $i
sa intre in acest Cluster. A considerat ce este corect se se dea o gansd tuturor
firmelor din Galali gi nu numai, sA intre in lormarea acestui Cluster pentru a da
posibilitatea, nu este gi obligatoriu, s5 depund proiecte cu finantare europeana, sa
aibe o gansa fiecare. A considerat ca este bine, gi aceste firme sunt firme de traditie
in lT, in soft, multe din ele au chiar gi sediul in Parcul de Soft, Si este corect sE fie
incluse toate. Multumeste.
Doamna Sandu Viorica, adresandu-se domnului Pre$edinte, dore$te gi dansa
sd ia cuvantul.
Domnul Presedinte dd cuvantul doamnei consilier judelean.
Doamna Sandu Viorica spune cd trece peste o apreciere asupra acelor firme,
nu crede c5 au toate sediul in Parcul de Soft, dar nu asta este important, densa
infelege cd prin acest proiect se aprobe intrarea Consiliului Judelului in Cluster
lntreaba: ,,Dace aprobem acest amendament de fapt, ce obligatii ne ludm sau ce
aprobEm de fapt prin acceplarea acestui amendament?"
Domnul Vicleanu lvlarian, adresandu-se domnului Pregedinte, doregte se ia
cuvantul...
Domnul Presedinte intervine: ,,Adic5 ce legeturd are cu Subprefectura, nu? Cd-i
domnul Subprefect aici."
Domnul Presedinte roagd pe domnul Vicepregedinte Vicleanu [,4arian, 'in
calitate de initiator al hotararii, sa Wecizeze dacd accepta amendamentul. in
continuare, spune: ,,Dar lipsa legdturii logice m-a izbit gi pe mine de abia acum."
Domnul Vicleanu Marian afirmd cd in calitate de ini\iator este ..
Domnul Presedinte spune: ,,Aveli cu totul dreptate, c6 nu este nicio legdture
logicd, intre cele dou5... intre amendament gi protocol "
Domnul Vicleanu lvlarian, adresandu-se domnului Pregedinte, dacd ii permite si
ia cuvantul.
Domnul Presedinte de cuvantul domnului Vicepresedinte Vicleanu l\,4arian
Domnul Vicleanu l\y'arian, ca i
, este de acord cu amendamentul. in
continuare, afirmd: ,,$i ag vrea ca se
lic care este motivul de ce $i trebuie sd avem
o deschidere cdtre toate societdtile n judelul Galali care doresc sd face parte din
acest Cluster. Prin faptul ce este o
iune noue pentru loarte multd lume gi atunci gi
Consiliul Judel,ean 9i 9pnsiliul
l, daca Stiti c; luna trecutS, deci au aprobat gi
dumnealor sd face
Cluster, deci este forma de initiere gi de constituire
exprimd realitatea gedinlei.
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acest Cluster. Deocamdate, nu are personalitate juridice, este in faza de constituire.
Probabil gi in mod cert, se va prezenta statutul gi toate celelalte conditii de constituire
a acestui Cluster "
Domnul C5luean Anohel Costel se adreseazd domnului Pregedinte, daca ii
permite sd ia cuvantul
Domnul Presedinte da cuvantul domnului consilier judelean Cdluean Anghel
Costel
Domnul Celuean Anohel Costel transmite: ,,Cred fArS doar gi poate, inteleg
utilitatea acestui Cluster, numai cd, cred de data asta cd am pus un pic carul 'inaintea
boilor $i ne afldm, dacd vd aduceli aminte, exact in aceea$i situalie cu un anume
proiect ECOSERV - se numea el - in care ne-am gandit inainte se initiem un proiect
de hot5rare, dupe care sd cerem aprobarea sau dacd societelile sunt de acord.
lntreb ast5zi: toate cele, nu gtiu cate... treizeci, cincizeci, o sut6 de societati gi-au
manifestat intentia pentru a intra in acest Cluster? Sau ne trezim cA noi luem astdzi o
hoterere gi, dupe ce apare un statut, una dintre firme zice: nu. $titi ce inseamna
asta? Cd am muncit degeaba cu totii."
Domnul Vicleanu Marian doregte sd explice. Consiliul Judelean va avea un
singur vot ca orice societate sau ca orice unitate din acest Cluster, fiindcd in
momentul constituirii sau dac5 acest.. .
Domnul CAluean Anohel Costel intervine: Cereri de adeziune, pentru cd. ..
Domnul Vicleanu lvlarian afirmS ce au cereri. $i-au exprimat in scris.
Domnul CAluean Anohel Costel prccizeazet ,,Pentru ca in instanle scoateli un
statut care este nul dac5 una dintre ele spune: nu sau pas Dace gi-au manifestat
intentia? Eu asta am intrebat."
Domnul Vicleanu [,4arian informeaze ce gi-au manifestat in scris intenlia sd face
parte din acest Cluster.
Domnul Caluean Anohel Costel comunica; ,,ECOSERV-uI, dace ve aduceti
aminte, a picat pentru cd trei comune nu au fost de acord, dup5 ce statutul a apdrut."
Doamna Haoeci Daniela-Simona, adresandu-se domnului Pregedinte, spune cd
ar avea o intrebare. Referitor la amendamentul propus de colegul dumnealor lon
$tefan, societa$le comerciale, care au fost stipulate in acel amendament, la fel gi-au
manifestat intentia personal de a adera la acest protocol?
Domnul Stefan lon r5spunde ce da. Si toate...
Doamna Haoeci Daniela-Simona intreabe daca in scris in continuare, spune:
,,Pentru ce nu avem amendamentul. Eu nu am fost la Sedinta extraordinard, iar astazi
nu avem prezentat amendamentul."

initiator.
Doamna
Domnul tefan lo

multumeqte
concluzionend, spune cd in scris. Erau in scris toate
lrin se adreseaze domnului Pregedinte
d cuv6ntul domnului consilier judetean.
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Domnul Butunoiu Dorin spune cA este de apreciat initiativa domnului consilier
lon $tefan pentru ca a reluat acele discutii cu acele societeli care, in prima faz5, din
cate a inteles, au respins solicitarea de a intra in acest parteneriat, dar trebuie se se
recunoasca cA cei care au initiat acest Cluster au fdcut initiativa, au adus la
cuno$tin,ta celor c€re se ocupe de aceasta activitate lT, dace doresc sau nu si intre
in acest Cluster. ln continuare, afirme: ,,Deci, etapa aceasta a fost parcursa; oricum
este de apreciat ideea dumneavoastrd de a relua disculia cu acele societeti. Sper cd
nu sunt gi alte subslraturi in aceste discutii, dar este un lucru bun pentru ca acest
Cluster va veni sa atragd nigte fonduri europene in municipiul Galati, pe lT."
Domnul Presedinte intervine: ,,... vrem sa intr5m'intr-o colaborare. Ce legdture
avem noi cu altii care vor sA intre in aceastd colaborare?"
Doamna Sandu Viorica spune ce a inteles ci este un pas pe care il fac se nu
mai intre... sd nu mai fie inci un proiect de hotdrare. Ne prezentdm acceptul de la
$edinta aceasta vizavi de celelalte..
Domnul Presedinte spune: ,,Adice nu cumva noi nu suntem reprezentantul lor,
nu intri 'intr-o relatie. . . Aici, juridic, este ugor neclar, dar, m5 rog. ."
Doamna Hapeci Daniela-Simona spune ce o singure intrebare ar avea. .
Domnul Celuean Anqhel Costel se adreseaze domnului Pre$edinte. O
intrebare retorice...
Doamna Hapeci Daniela-Simona se adreseaze domnului Pregedinte gi intreabi
care sunt obligatiile financiare la care va fi supusd institutia Consiliului Judetean
Galati, pe viitor. Trebuie sd fie $tiut.
Domnul Presedinte spune: ,,Deci, cine a initiat?"
Domnul Vicleanu lvlarian, concluzionand, afirmd c5, la momentul acesta, nu s-a
stabilit o contribulie financiarS
Doamna Haoeci Daniela-Simona spune: ,,Da, dar vorbim de virtor. in momentul
in care se va concretiza acel statut presupun ca veli avea trecut "
Domnul Vicleanu Marian comunica faptul cd pe viitor se va ini\ia tot printr-un
proiect de hotdrere, se va nominaliza persoana care se face parte din Cluster. Deci,
la momentul cand se va transforma acest Cluster intr-o asociatie cu personalitate
juridic5, este alta etape
Doamna Haoeci Daniela-Simona intreabd dace,
viitoarea etape,
prcconizeazd a fi ceva obligalii financiare din partea Consiliului Judelului Galati.
Pentru cd au 9i exemplul Asocialiei Tehnopol, a fost retras astdzi proiectul, dar in
statul face referire la aceastd cotizatie din partea membrilor participanti
Domnul Vicleanu Marian, concluzionand, spune cA o se se aduc6 la cunogtinta
ceea ce se va stabili in adunarea constitutiva.
Doamna Haoeci Daniela-Simona spune ca a inteles gi multumegte.
Domnul Presedinte d5 cuvantul domnului consilier judetean Gogoncea LilionDan
Domnul Goooncea Lilion-Dan spyhe cd trebuie intelese principiile. Afirma:
,,Clusterele sunt definite gi nu sunt regJCmentate, dar sunt recomanderi de infiintare a
clusterelor pentru ce f6rd a ave/ aceast5 structuri asociativS, cu sau fere
personalitate juridice,
po\i
anumite categorii de fonduri europene.
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Clusterul lrebuie s5 fie reprezentativ, trebuie s6 reprezinte toate structurile de la un
capdt la altul al lantului din domeniul lT, in cazul nostru, sau poate s5 fie sau .
metalurgiei sau construcliei de magini, gi ce este mai important: nu sunt contributii
financiare Chiar... doar dacd fac asociatia luridic probabil ca au nigte cheltuieli pe la
tribunal, pe la astea, dar nu plStesc oameni Clusterul este fdcut sa fie pelaria pentru
cei care se asociazd ulterior in proiecte concrete. Deci dace am facut un proiect
concret, acolo sigur cd cei care sunt interesa(i sd faca proiectul; consumatori,
producatori, finantatori, bance, proiectant. Acegtia sunt cei care vor gti cum s5-$i
finanleze, cum sd intocmeascd SF-urile, cum s5 intocmeascd documentatiile tehnice
de realizare a proiectului Deci, la etapa actuala, este un acord de principiu. Eu sunt
gi nu prea sunt de acord cu ceea ce s-a schimbat aicr ca idei; clusterul trebuie sa fle
reprezentativ gi sa aibe o autoritate morald Deci, nu pot sd bag pe oricine, este ca la
Cluburile Rotary intr-un fel, cine qtie, adicd trebuie s5 aibS Si prestigiu, trebuie sa
aiba reprezentativitate, sa fie recunoscut de comunitate gi de cdtre cei cu care vor
rntra ulterior in relatii. Multumesc."
Domnul Butunoiu Dorin se adreseaz5 domnului Pregedinte...
Domnul Presedinte da cuv6ntul domnului consilier judetean
Domnul Butunoiu Dorin spune cd doregte sd adreseze domnulur Pregedinte o
rugaminte. Spune: ,,AS ruga ca toate proiectele de hoterari, care sunt retrase la o
qedinta de plen sau se intampl5 sd nu mai fie aprobate de cetre consilieri $i acele
proiecte se doresc a se pune pe ordinea... a se repune pe ordinea de zi la alte
Sedinte de plen, s5 reintre in gedin,tele de comisii pentru a Ii din nou analizate, pentru
cd gtim c6 acest proiect de hotdrare a rost discutat in iedintele de comisii. Observ cd
aceleagi lucruri, care s-au discutat in gedin,tele de comisii, se reiau in gedinla de plen
Si st5m aici, la fel $i . Sunt discutate, sunt analizate Si sd le gtim dinainte de a veni in

plen

"

Domnul Pre$edinte ii raspunde: ,,Nu pot sd iau dreptul de a comenta a colegilor
consilieri Deci, sigur, poate pdrea redundant, dar dreptul fiecdrui consilier de a-gi
expune punctul de vedere de cete ori vrea, este sfent."
in continuare, intreab6 dace sunt alte observatii cu privire la proiectul de
hotarare sau la documentatia de fundamentare.
Supune la vot proiectul de hotd16re cu amendamentul acceptat.

Se aprobd cu 31 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i 2 ,,abtineri"

(Hapeci Daniela-Simona

ii

Potec Nicolae-Petrigor).
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Modificarea anexelor Hodrefii Consiliului Judetului Galatj nr. 176 din 31
octombrie 2012 privind aprobarea monografiei economicomilitare a jude.tului
Gatatj intocmi,E in anul 2012
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
intreaba dace sunt observatii cu privire la proiectul de

hotdrare sau la do mentalia de fundamentare
Nefiind ob
tii, supune la vot proiectul de hotar6re'in forma prezentatd.
Se aprobd in nanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
exprimS realitatea tedintei.
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Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Modificarca Hotdrarii nr. 217/2012 a Consiliului Judelului Galati privind
aprobarea Programului judelean de transport rutiet public de persoane prin
seruicii regulate, cu valabilitate 01 -01.201 4 - 30.06.201 I
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreab5 dacd sunt observatii cu privire la proiectul de

hot5rere sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentatd.
Se aprobe in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Completarea anexei nr. I la Hotdrarea Consiliului Judelului Galali nr. 181/2014
privind aprcba,ea taxelor Si tarifelor la nivelul Consiliului Judetului Galali
pentru anul fiscal 2O15

Initiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabe dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentatia de fundamentare
Nefirnd observatii, supune la vot proiectul de hotirare in forma prezentatS.
Se aprobd in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul l2 din ordinea de zi:
Eliberarea licentei de traseu penaru servicii de transport rutier public judetean
de persoane prin curse regulab speciale pentru operatorul de transpoft SC
GEGI SRL, pe fiaseul gerbdnegti - Tecuci
lnitiator: Comel Hamza
Domnul Presedinte intreabi daca sunt observatii cu privire la proiectul de
hotSrare sau la documentalia de fundamentare
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentata

Se aprobd cu 31 voturi ,,penaru", 0 voturi ,,impotrivd" ii 2 ,,ablineri"
(Butunoi Adrian-Liviu gi Cetuean Anghel Costel).
Se trece la punctul l3 din ordinea de zi:
Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de Eansport rutier public judetean
de persoane prin curse regulaE speciale pentru operatorul de transpoi
STERIAN ALEXANDRU lntreprindere lndividuald, pe traseul Pechea lndependenla (DJ 251 Galati-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL
Cdmpina)
lnitiator: Cornel Hamza
Domnul Presedinte intreabi daci sunt observatii cu privire la proiectul de
hotSrare sau la documentalia de fundamentare.
Domnul Celuean Anqhel Costel se adreseazd domnului Pregedinte..
Domnul Presedinte da cuvanlul domnului consiher judetean
Domnul Cdluean Anqhel Costel anunta faptul cE la proiectul ca atare nu are
nicio observatie. Ar dori sa il roage pqdomnul State sa le prezinte un raport cu toate
licentele de traseu, din 2012, cely' cate au apdrut in urma licitatiei $i cele.. 9i
srtualiile speciale. gi. dupa, probaby', o sa mai fie suportate nigte disculii.
Domnul Hamza Cornel sp

inta urmdtoare.
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Domnul CSluean Anqhel Costel crede cE nu este o muncd foarte mare gi poate
prezinte
raportul la Sedinta urmdtoare. Nu..
sd
Domnul Presedinte anuntd ce la gedinta urmdtoare. Sigur ca da. in continuare,
supune la vot proiectul de hot5rAre.
Se aprob, in unanimitate, cu 33 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte informeaza cE in continuarea ordinii de zi se regisesc doud
proiecte de hotdrari gi, ulterior, rectifice Si anuntd un proiect de hoterare pentru a
cdrui aprobare este necesard procedura de vot secret. 9i anume:
La punctul 14 din ordinea de zi:
Desemnarea reprczentantului Consiliului JudefrJlui Galati in Consiliul de
Administratie al Palatului Copiilor Galali

lnitiaior: Nicolae Dobrovici.Bacalbaga
Domnul consilier udetean Potec Nicolae Petrigor a pirdsit sala.
Domnul Presedinte invitd la o scurte pauzd, timp 'in care vor fi intocmite
buletinele de vot care vor fi predate Comisiei de numerare a voturilor, odat5 cu
j

procesele-verbale
Roaga Comisia de num5rare a voturilor sd-gi intre in atributiuni.
Pauz6.
Se reiau lucrbrile.

Domnul Presedinte roagd sd se faca apelul nominal,

in vederea

buletinelor de vot
Doamna Sandu Viorica:
Bogdan Tania-luliana

Buruiane Daniela-Laura
Buruiane Natalila
Butunoi Adrian-Liviu
Butunoiu Dorin
Bulurca Octav
Celuean Anghel Costel
Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaga Nicolae
Gaiu Magdalena - absent
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilipn-Dan
n
Grosu co
Hamza Corn
Hapeci Dani a-Simona
lon Dumitru
lstudor Gige
Matei Rem
Munteanu
rime realitatea gedinlei.
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Pintilie Carmen
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrigor - absenl
Sandu Mitici
Sandu Viorica
Stanga George-Cdtilin
9erban lulian-Marian
$tefan lon
Tuicu Emil
Ungureanu Citelin
Ursu Nicugor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel
Se ia o pauza pentru numerarea voturilor.
Se reiau lucrerile.
Doamna Sandu Viorica

Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
((Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetului Galati in Consiliul de
Administratie al Palatului Copiilor Galati) l.Cvorumul necesar. /. + 1 din numerul
total al consilierilor judeteni Drezenti la gedintS, inclusiv Presedintele Consiliului
Judelului Galali = 17:2.Numerul consilierilor iudeteni in funclie: 33 9i Preiedintele
Consiliului Judelului Galali= 34;3.Numerul consilierilot judeteni prezenti la gedinfi gi
Pre$edintele Consiliului Jude,tului Galali = 32
Numele gi prenumele
candidatului
VICLEANU Marian

Voturi
oentru'
24

Voturi
impotrive"
7

Voturi
,,nule"
1

Buletine de vot
neintreburntate
2

CONCLUZIE: Domnul WCLEANU Marian, vicepregedinte al Consiliului
Judelului Galali, a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Judetului Galali
in Cdnsiliul de'Administratie al Palatului Copiilor calali.
Comisia de numSrare a voturilor: Butunoi Adrian-Liviu, lstudor Gigel, Sandu
Viorica, StangS George-Cdtdlin Si Ungureanu Cdtdlin.
Se trece la punctul l5 din ordinea de zi:
Rapoaie, informdri, intrebei, interpel dri, diverse
Domnul Presedinte intreabe dacA sunt observalii cu privire la informerile sau
rapoartele ce au fost prezentate la map5.
S-a luat act de adresa Camerei e Conturi Gala\i n. 21412014i08.06 2015,
inregistratd la Consiliul Judetului
ati sub nr 4480/10.06.2015, referitoare la
Camera AgricolS a judelului Galali.
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S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi a Judetului Galati privind modul de
ducere la indeplinire a mesurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up),
inregistrat la Camera AgricolS a judetului Galati sub N. 286120.O5.2015, transmis de
cdtre Camera Agricold a judetului Galati Consiliului Judetului Galati prin adresa
inregistrate sub nr 4480i 15.06.20'15
S-a luat act de Raportul domnului Nicolae Dobrovici-Bacalba$a - Preqedintele
Consiliului Judelului Galati cu privire la deplasarea la Edirne, Turcia, in perioada 2125 mai 2015.
S-a luat act de lnformarea domnului Nicolae Dobrovici-BacalbaSa - Pregedintele
Consiliului Judelului Galati privind modificdrile aduse organigramei Si statului de
functii ale Spitalului Clinic Judelean de Urgentd ,,Sf. Apostol Andrei" Galati in cursul
trimestrului I Qi ll al anului 2015.
S-a luat act de lnformarea domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaga - Pregedintele
Consiliului Judetului Galati privind modificerile aduse organigramei gi statului de
functii ale Spitalului de Boli lnfeclioase ,,Sf. Cuvioasa Parascheva" Galati in cursul
trimestrului llal anului 2015.
S-a luat act de lnformarea domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaga - Pregedintele
Consiliului Judelului Galali privind modificirile aduse organigramei 9i statului de
functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Gala(i in cursul trimestrului ll al anului
2015.

S-a luat act de

lnformarea Directiei

de

Dezvoltare Regionald nr.

3815/04.06.2015.
Doamna Haoeci Daniela-Simona, adresandu-se domnului Pregedinte, ar avea o
rug5minte; sA li se comunice componenla nominala a consiliilor de administra[ie din
cadrul institutiilor de culturS aflate in subordinea Consiliului Judelean Galati. A vdzut
cd organigrama acestora include gi un astfel de consiliu de administratie gi ar dori,
dacd li se poate face o situatie, Si sd li se prezinte aceaste componentA a consiliilor
de administralie lar un alt aspect pe care ar dori sA i-l aduc6 la cunogtinle este faptul
cd'in urma plombdrilor ce au avut loc pe DJ 25'lA Tecuci-lvlatca-Corod au mai fost
omise cateva gropi. Spune cd nu inlelege care este ideea. intreabd dace se
plombeaz5 o parte 9i... Este ca pe o tabld de gah
Domnul Presedinte ii respunde ca ideea se numestei legile Romaniei $i legile
Romaniei inseamne ce se plombeazd numai ce ai dreptul gi nu se plombeazd zonele
care sunt in proprietatea altei structuri administrative decat U.A.T. C.J. Galali. Drumul
acela este o zebrd din punct de vedere juridic unde, datoritd construirii de cetre
municipiul Tecuci a unor clediri pe marginea goselei, in cadrul P.U.G.-ului, anumite
zone de 300 de metri, 200 de metri sunt in administrarea municipiului Tecuci - U.A.T.
Tecuci. Deci, in
in care s-ar fi plombat, Curtea de Conturi ar fi venit gi l-ar fl
umflat pe: BacalbaSa, pe/Fotea qi pe Navedaru.
informeaza cd aici dansa face referire. .
Doamna HaDeci
intervine: ,,Ceea ce nu se intamplA."
iela-Simona spune ca ar face referire la nivelul drumului
Doamna Ha
parte integranti din comuna l\ilatca. Deci, vorbegte de
2514, la portiunea ce
plombat
de
Livadd
re sensul giratoriu la. ..
ceea ce s-a
rimd realitatea Sedinlei.
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Domnul Presedinte concluzioneazd cd tot ce este a C.J. Galati s-a plombat qi
acolo avem o probleme.
Doamna Hapeci Daniela-Simona susline: ,Dar nu s-a plombat bine Mai sunt
geuri Aici am o groapd plombate, lange mai am inca o..."
Domnul Presedinte transmite; ,,Nu, nu. Deci acolo avem o problema, cd fiind
aceste po4iuni care nu sunt ale noastre, dupe ce vine omul pe o gosea perfecte, nu
se agteapta se dea de gauri 9i intre, cu mare vitezd, in aceste giuri. Dar, din pecate,
aceastd realitate de tdrcare juridicd de proprietate creeaze imposibilitatea pentru noi,
ce nu ne-ar fi foarte scump sA o facem, dar in momentul acela incdlcdm legea "
Doamna Hapeci Daniela-Simona, adresendu-se domnului Pregedinte, spune ce
dansa dore$te altceva se ii aduce la cunoqtinF. Este vorba de drumul care a fost
plombat de cAtre Consiliul Judetean pe al cdrui drum inci mai existd gropi. Deci, nu
au fost plombate toate.
Domnul Presedinte spune cd nu Stie gi precizeazE faptul cd domnul Fotea ii
poate raspunde la chestiunea asta.
Doamna Sandu Viorica doregte se ise permite se respundi dansa $i se o
corecteze domnul Fotea
Domnul Presedinte da cuvantul doamnei consilier judetean.
Doamna Sandu Viorica il roage pe domnul Fotea sE o corecteze Spune: ,,Eu
gtiu ce drumul DJ 251 au fost pringi pentru anul acesta 4,'130 kilometri din care: de la
kilometrul 0 la kilometrul '1850 apartine Consiliului Local Tecuci, de la kilometrul 1850
la 2120 Consiliului Judetului, apoi iar vine 430 metri Consiliul Local $ iar Consiliul
Judetean Dar, ce vreau eu sd spun ce totugi Consiliul Local, anul trecut, a primit prin
Hotererea de Consiliu Judetean '140 din 1 7 octombrie 2014, conform unei Ordonante
43 din '97, la un articol 22, a ptimil suma de trei sute de mii de lei pentru portiunea
de drum judetean care trece..."
Domnul Presedinte intervine: ,,AdicA trei miliarde vechi "
Doamna Sandu Viorica confirmS. Prccizeazd cA nu Stie daci s-au utilizat pentru
drumul judetean, pentru cd ce se spune in ziarul (Tecuceanul> este altfel. Vede ce
domnul Grosu vrea se o contrazica.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu, din cete a inteles dansul, colega dumnealor fdcea
referire la drumuljudetean de pe raza comunei Matca.
Doamna Hapeci Daniela-Simona e de acord.
Domnul Butunoi Adrian-Liviu intervine; ,,Deci a specificat, dar nu ali inleles.
intelegeli numai ce vre(i dumneavoastre."
Doamna Hapeci Daniela-Simona spune: ,,Deci, in termenii nogtri populari,
considerAm ci a fost o lucrare de mantuiale Deci, o carpeal6, dar in ghilimele.. da,
pe jumatate fdcute "
Domnul Fotea Costel, adresandu-se domnului Pregedinte, stima[ilor consilieri,
doamnelor consilieri, informeaze cA pe acea portiune la ora actualS se lucreaza
Echipele de lucru sunt in zond Se lucreazd pe 251A, pe 251 spre Galati. Deci,
echipele de lucru sunt in zone. Afirma: ,,Dati-mi voie cd o se verific Qi eu ceea ce
dumneavoastre ali semnalat gi, cu sigurante, se rezolva sau vom rezolva sdptamana
viitoare."
srn
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Doamna Haoeci Daniela-Simona comunica: ,,Vd rog frumos gi ve multumesc.
Chiar sunt curioasa Sa gti(i cd toate week-end-urile de varS mi le voi petrece in zona
respectivd Si, cu siguranf5, la urmatoarea gedinla ve voi aduce la cunogtinte de

rcalizeti

"

Domnul Fotea Costel spune cA spere sd se intersecteze in week-end-uri.
Domnul Cristovici Viorel informeazd: ,,Domnule Pregedinte, stimali colegi, l-am
depus la Sedinta trecutd un material la mapa dumneavoastrS gi al colegilor mei Este
vorba de o propunere pentru infiiniarea unui atelier protejat pilot, pe zona de nord, in
municipiul Tecuci. Nu gtiu dace ali avut amabilitatea 9i curiozitatea sd cititi materialul,
cam de doi anr de zile, in urma disculiilor purtate cu parintii copiilor de la $coala
(Constantin Pdunescu> gi nu numai, am avut discutii privind infiintarea acestui
atelier protejat. l\,4aterialul cred ca am cuprins in material cam tot ce vrem nor sa
facem. Vreau se ve aduc la cunogtintd ca aceste ateliere existd in toata Uniunea
Europeane, existd chiar gi in tara noastr6, dar undeva in Ardeal. in schimb, in jude[ul

.

existi

Despre ce esle vorba, daca nu ali avut curiozitatea s5 citi,ti
materialul. Este vorba de faptul c5, dupd ce instruim copila$ii cu nevoi speciale de la
gcolile speciale, ei nu se pot integra in societate gi nu mai pot urma, sd zicem, cursul
unor licee sau qcoli profesionale. Chiar am dat aici un exemplu gi este vorba cE la 31
martie 2010, din 681558 de persoane cu dizabilitdti, numai 4,2o/o au reugit se aibd un
loc de muncd. Apoi am avut pldcerea sa discut, intre 28 gi 29 mai, cu pregedinta
Comisiei ARACIP, care a sosit pentru evaluare la (Constantin Peunescu>, gi mi-a
spus c5 datele sunt ingrijordtoare, numdrul copiilor cu dizabilitdli in loc sd scadd, el
este intr-o cregtere continue Propunerea, pe scurt, este sA credm un cadru legislativ,
pentru cE legea nu este dare. Am 9i dat o lege care nu spune foarte multe despre
posibilitatea 'infiinldrii acestor ateliere protejate Si a9 dori ca unitdtile pe care le
considerem ca viitori parteneri gi este vorba aici: de Consiliul Judetean, de Proteclia
Copilului, de Primdria Tecuci - cu care am vorbit 9i cu care este de acord gi vine in
intampinarea acestei propuneri -, Prefectura Galati, se incercdm sd creim un cadru
legal, cu personalul de specialitate, gi apoi si cre6m aceste ateliere, care spuneam
cd sunt protejate pentru cd, copiii acegtia pe care ii instruim sd nu se mai duca sd
devine copii ai strdzii, s5 nu mai devina o povard pentru familii cA asta se intemplS
dupe ce noi ii instruim, ei, din pecate, nu mai pot urma absolut nimic. Asta este o
rugdminte, haide$ sa ne aplecem; ag vrea ca toti colegii consilieri sd meargd la o
gcoala din aceasta speciale, se vadd pe acegti copilagi care, eu gtiu... poate reu$im
sd le ddm o $anse VA multumesc."
Domnul Grosu Constantin, adresandu-se domnului Pregedinte, doregte sd
spunS ceteva cuvinte. Astezi, Comisia 3 - din care face parte - informeazS de data
aceasta consilierii judeteni, a f6cut o analizd pe situalia drumurilor judelene Afirma:
,,Ve mullumesc dumneavoastra c5 ali participat in calitatea pe care o aveti la aceastS
Comisie gi la aceastd analiza Spre surprinderea mea, anun[ gi ceilalti consilieri, cei
care au fost desemnati se ne prezinte documentele care le-am cerut la comisia
noastr6, am rdmas surprins ce nu ne-au pus la dispozitie anumite soliciteri de-ale
noastre gi, din acest moti
vd informez, prin cabinetul dumneavoastrS, ln
ca toti consilierii sA aibA cunogtinla
cel mai scurt timp, sd

Galati nu
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despre gralicul lucr6rilor de executie a plombarilor gi a reabilitarilor drumurilor
judelene din cadrul Consiliului Judelean Galali. V-ag mai ruga $i imi rezerv dreptul
personal sd fac adresd in care sd vA rog pe dumneavoastra, aga cum ne-ati promis,
ca drumul cel care este 252 Nicoregti-Buciumeni, kilometrul 32-36, acel urat drum, se
il prindem in rectilicarea bugetului - inleleg ce nu mai avem fonduri necesare pentru
reabilitare. V-ag mai ruga, pentru c5 tot aici s-a vorbit, in gedinta noastri de Consiliu,
legat de drumul 2404, cel cu reprofilare $i pietruire, de la Tepldu pane la Certegti, cu
reabilitarea sau cu sd zicem un pod, este $i un pod acolo, pe drumul acesta, sd...
proiectarea se apard cat mai repede, ca pend la rectificare sd putem sa il prindem gi
pe acesta, in acest an al nostru. Vd multumesc ce m-ati ascultat."
Domnul Presedinte, adresandu-se domnului consilier, afirme cd in Biblie scrie;

.

(bate qi

cere gi ti se va daD. in continuare. spune: ,,Dar,
nemul[umit
ca nu ati primit nigte materiale de la Drumuri gi
dumneavoastrd sunteli
poduri, de la seqia de Drumuri? Oamenii aceia muncesc zi-noapte, nu gtiu, poate cd
nu au avut timp sa face materiale, dar tocmai, spre stupefac(ia mea, dumneavoastrd
ca om, nu ca partid, ali votat impotriva faptului de a angaja trei ingineri la Drumuri gi
poduri. Deci, cum sd spun? N,4-a!i dezamdgit personal foarte tare. Foarte tare m-ati
dezamegit, pe mine personal, poate sunt eu ince Ia varsta asta naiv. Dar asta este.
incd mai pot fi dezamdgit "
Domnul Butunoiu Dorin se adreseaza domnului Pregedinte, dace ii permite se
ia cuvantul.
Domnul Presedinte dd cuvantul domnului consilier judetean.
Domnul Butunoiu Dorin informeaze cd prin Hotdrarea Consiliului Judetului
Galati numerul 11 din data de 12 februarie anul curent, unde s-a aprobat bugetul
Consiliului Judetean pe anul 20'15, la propunerea A.T.O.P. s-a solicitat alocarea unor
fonduri necesare privind acoperirea unor cheltuieli in ceea ce inseamne achizilia unui
sistem de monitorizare video la granila judetului Galali. ComunicS: ,,Prin adresa
19.027, ce v-a fost transmise in data de 7 05.2015, v-am rugat sd initiati
dumneavoastrA sau se demarali procedura privind achizitia acestui sistem de
monitorizare video gi, totodatd, v-am pus la mapd un studiu de oportunitate gi
necesitate privind achizi(ionarea gi instalarea subsistemului de supraveghere video la
intrarea din judelul Galali pentru cregterea sigurantei cetdlenilor gi prevenirea
criminalitdtii. Exact aga a fost denumit gi acest memoriu in care vd spun, sincer, in
luna februarie gi martie, am stat 9i am lucrat la el 9i vi l-am transmls la mapa."
Domnul Presedinte ii spune cd a lucrat degeaba. A.T.O.P.-ul nu are nicio
legdture.
Domnul Butunoiu Dorin doregte sa ii fie dat voie sa ii... nu a terminat
Domnul Presedinte sustine ce acest lucru a fost initiat de cdtre dansul
Domnul Butunoiu Dorin spune: OK gi se ii dea voie sa. .
Domnul Presedinte doreSte sa nu fie intrerupt, precizend ci dansul nu l-a
intrerupt
Domnul Butunoiu Dorin rispunde: Ba da.
Domnul Presedinte spunepS nu l-a... Bun. Atunci .

ti se va deschide,
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Domnul Butunoiu Dorin, adresandu-se domnului Pregedinte, ptecizeaze cA nu a

terminat Afirme: ,,|\y'i-ati transmis o adrese prin care'imi aduceli la cuno$tinte cd acest
proiect de hotSrare a fost initiat de Pregedintele Consiliului Judetului calati pentru
anul 20'15 9i cuprins in lista de investitii la capitolul Drumuri 9i poduri, dotari gi alte
cheltuieli Eu nu fac altceva decat sd va rog frumos sd ne spuneti care este stadiul
acestui prorect gi dace s-a demarat vreo procedurd in acest sens Nimic altceva.
Acum am terminat, puteti sa respundeti dumneavoastrS "
Domnul Presedinte ii transmite ca a dezinformat ce a plecat de la dumnealui.
Nu a plecat de la dumnealui.
Domnul Butunoiu Dorin spune cd la propunerea A T.O P.
Domnul Presedinte afirma cd l-a initiat dansul. Nu, este vechea dumnealui
propunere, ofertd electorala pe care a pus-o in oper5.
Domnul Butunoiu Dorin spune: OK
Domnul Presedinte ii transmite faptul cd nu are nicio legdture A.T O.P -ul cu
chestiunea aceasta.
Domnul Butunoiu Dorin comunicd ce aga este. Dumnealui a initiat
Domnul Presedinte spune c5 nicio legdture. $i, in rest, Iiind proiectul dansului,
sa fie sigur c5 anul acesta va fi implementat.
Domnul Butunoiu Dorin spune cA este o rugiminte a unui consilier judetean,
care roagd sA ii dea un r5spuns legat de ce se intample cu acest proiect. Nimic mai
mult. Sustine: ,,Este iniliat de dumneavoastrS, la propunerea dumneavoastrS, nu este
nicio problemd, este pentru gdleleni, nu pentru altcineva."
Domnul lon Stefan doregte sd ia cuvantul Transmite: ,Domnule Pregedinte,
vreau se atrag atentia, am zis-o de nenum5rate ori gi am sd zic pane in momentul in
care se rezolve, nici la acest moment Consiliul Judetului nu are o Strategie de
dezvoltare $i acest lucru ne afecteazd foarte mult in ceea ce vor sd face gi U A.T urile pe plan local. U.A.T.-urile, pentru a depune proiecte europene, trebuie sd aiba o
strategie locale aprobata care trebuie se fie incluse in strategia judeleand, acolo
unde este cazul in strategia regionala gi nationala Noi, in acest momenl, nu avem
nici mScar acest draft gi vi rog frumos se afigali acest draft pentru a putea veni cu
amendamente la draftul respectiv, pentru ce fiecare U.A T poate se amendeze acest
draft. Dacd aceastd strategie locala nu este inclusA in strategia judeteand, ei nu pot
sA fac5 nimic. $i v5 rog si faceti toate demersurile ca, in cel mai scurt timp, si ne
parvind acest draft, s5 putem s5 discut5m cu toate U.A.T -urile in vederea aprobSrii
gi a deruldrii demersurilor pentru aprobarea tuturor strategiilor locale. De asemenea,
este un subiect care a fdcut oarecum v6lvd qi anume c5, Consiliul Judelului Galati a
pierdut o tinantare de 53 de milioane de euro pe sistemul integrat de management al
degeurilor Eu, ince din 2006, am depus o Strategie pe un sistem integrat de
management al degeurilor gi asta acum... deci, aproape zece ani 'in urmd Aceastd
Strategie nu este pusa nici acum la punct. Suntem foarte, foarte aproape de termenul
limitS, respectiv 2017, in cate groapa de la Tecuci trebuie inchis5, in care trebuie sE
facem o statie de sortare, o stalie de compostare in judetul Galati, $i noi, la acest
moment, nu avem nici mecar aceastd Strategie Faptul cd s-au pierdut 53 de
milioane de euro pe vechiul
-2013, ne face sE flm in urme cu un intreg
me realitatea gedin!ei.
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exerciliu financiar 9i vom depune probabil, in viitor, din 2015 in 2020, pierzand un
intreg exercitiu financiar. $i cred ce este o palmd pe care l\,4inisterul Mediului,
Pedurilor gi Apelor ne-o d5; insugi ministrul reclama faptul ce nu am fost cooperanti

in atragerea acestor fonduri gi cred cd trebuie sd avem o informare foarte clard

a

celor care trebuiau se duce la'indeplinire acest lucru. $tiu cd este gi o firme care
trebuia se ofere consultantd 'in acest sens gi eu cred c5, pentru data viitoare, ar
trebui sd ni se prezinte un material loarte clar cu privire la acest aspect "
Domnul Presedinte ii rdspunde c^5 Vicepregedintele, care se ocupa de
chestiunea aceasta, tocmai a plecat. . [n continuare, afirme: ,Dar, dar, dupe o
perioadd in care terenul pe care trebuia sd se face groapa s-a blocat, se pare ce de
cateva zile este deblocat cd s-a gdsit o solutie juridice; cd era blocat tocmai prin lipsa
unei solutii juridice pentru scoaterea din fondul forestier. Din cate gtiu eu, de cateva
zile s-a gdsit, dar toate problema asta este la domnul Vicepregedinte gi normal sd
avem discutii in prezenta dansului; nu este normal in absen(a."

Domnul lon Stefan nu crede ci... Dansul a spus-o se fie o. .
Domnul Presedinte transmite ce problema este real6, ca $i prima. 9i prjma
problem5: Strategia judetului, unde este un egec al D.D R.-ului in curs de corectare;
este clar; sunt ambele probleme reale gi importante.
Domnul lon Stefan sustine c5 sunt importante pentru judet gi pentru dezvoltare.
Domnul Presedinte aflrma ca $i importante pentru judet.
Domnul lon Stefan comunicd: ,Ag vrea sA mai atrag atentia, dar n-ag vrea sa .
La votarea bugetului, eu am atras atentia gi dumneavoastre v-ati asumat, impreune
cu domnul Fotea, rezolvarea unor drumuri judetene. Ve mai dau un time-out de ince
o luna de zile gi promit ca in fiecare Sedinta sa ve fac, daca nu vd lineli de cuvant, se
v5 spun cuvantul romanesc cand nu te tii de cuvant cum este, 9i va rog sii va
aplecafi sa vede(i ce ati promis atunci 9i ce trebuie fdcut. $i, in ultimut punct, am
solicitat la Arhitectul-gef o adres5 cu privire la investitiile finantate pe O G. 7. $i am
sd ve citez lista localititilor care nu au finalizat aceste proiecte: Bdneasa, Branigtea,
Corod, Cuza Voda, Drdgugeni, Nicoregti, Oancea, Tepu, Vlidegti. Sunt singurele
localitdti nelinantate de cetre stat $i sunt 100% P.N.L. Toate celelalte localit6ti au fost
finalizate gi finanlate... cofinan,tate... nu, finanlate, finantate de c6tre Guvern acum gi
inainte, gi eu cred cd ar trebui sd facem toate demersurile; este vorba despre
alimentare cu ap5, despre sistem de canalizare, despre drumurl, despre poduri. $i
cred ce trebuie sE facem toate demersurile legale gi acolo unde este cazul se facem
9i lobby prin deputati pe unde putem, se rezolvdm aceste localiteti Dar eu, ca gi
persoanS, ca gi cetatean, me intreb oare ce de doar localiEtile pNL au fost date la o
parte din aceast5 finantare? $i cred ce rdspunsul, nu gtiu ca mi-l puteli da
dumneavoastrd Dar trag un semnal de alarm6."
Domnul Presedinte dA cuvantul domnului Vicepregedinte Vicleanu
Domnul Vicleanu l\,4arian, adresandu-se domnului consilier, informeaze ca
l\y'inisterul Dezvoltarii Regionale $i Adminishatiei publice, prin Ordinul 174 din
'15.06.20'15 s-a aprobat, deci, pe O.G.28, lista cu tocalit5lile
Si investitiile care sunt
aprobale $i care se vor efectua. Bane!6a este prinsd, Corodul este prins. intreabd ce
listd... ce localitdti mai are dumneat
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Domnul lon Stefan ptecizeaz\. Beneasa, Branigtea, Corod, Cuza Vodd,
Dregugeni, Nicore$ti, Oancea, Tepu, Tulucegti. Spune ce nu, nu, nu, aceea este.
Domnul Vicleanu l\y'arian spune cA trei proiecte are. Poate nu are dumnealui
lista, ultima lista
Domnul lon Stefan spune ce nu, nu, nu. Dansul a cerut de la Arhitect, de la
Directia Arhitect-Sef, pe O.G. 7, care sunt lucrarile nefinalizate gi nefinantate.
Domnul Vicleanu Marian informeazd cd s-au preluat pe O.G. 28 gi ce ii pune la
dispozilie lista cu toate investitiile care sunt aprobate.
Domnul lon SteIan sus[ine ca are oliciale cu.. . Da.
Domnul Vicleanu Marian rdspunde ca tot oficiale...
Domnul lon Stefan transmite cd tot oficialS, dar asta este probabil, s-a intamplat
dupd ce a spus... Dar semnul de intrebare rimane.
Domnul Vicleanu lvlarian anunte cA este pe site-ul Ministerului. Se poate
verifica, fdrA probleme. Este public
Domnul lon Stefan nu crede cd sunt...
Domnul Vicleanu lvlarian arirme: ,,$i sunt localitelile pe care le-afi menlionat
dumneavoastrS fara probleme."
Domnul lon Stefan spune: Doamne-ajutd! Acesta este un lucru bun.
Domnul Vicleanu lvlarian continuS: ,,Fiindc5 noi am sustinut 9i sustinem toate
proiectele care lin de urgenta Qi necesitStile din judelul Galati, in special: alimentdrile
cu apd, canaliziri."
Domnul Presedinte intreabe dac5 sunt alte probleme. Constatand ce nu sunt,
multumegte pentru participare.
Prezentul proces-verbal, fdre gtersaturi sau addugiri, conline 28 (douSzecigiopt)
pagini gi a fost prezentat in $edinfa ordinar5 a Consiliului Judelului Galali din data de
30 iulie 2015.
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