ROMANIA

PROCES

- VERBAL

al gedinlei ordinare a Gonsiliului Judetului Galati
din 27 august 2015

$edinla ordinard a Consiliului Judelului Galali a fost convocate prin Dispozilia
Pregedintelui Consiliului Judelului Galali nr. 578 din 21 august 2015 gi a fost
publicatd in ziarul ,,Via!a liberd" din 22 - 23 august 2015 gi in ziarul ,,Realitatea" din 24
august 201 5 gi afigatd la sediu, avdnd urmdtorul proiect al ordinii de zi:
1. Modificarea organigramei gi a statului de functii pentru aparatul de specialitate
al Camerei Agricole a Judelului Galali;
lnitiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
2. Modificarea organigramei 9i a statului de functii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judelului Galali;
lnitiator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
de
incheiere
a
exerciliului
3. Aprobarea contului
bugetar al Consiliului Judetului
Galali, pe anul 2014;
lniliator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
4. Asocierea Judelului Galali, prin Consiliul Judelului Galali, cu unitatea
administrativteritorialS comuna BrdhSgegti din judelul Galati, prin Consiliul
Local Brdhdgegti, in vederea acceptdrii acesteia din urmd, in calitate de
membru al Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard ,,Serviciul Regional Apa"
Galali;

lniliator: CornelHamza

5. Aprobarea protocolului de colaborare dintre judelul Galali, prin

Consiliul
pentru
Judelului Galali 9i Agentia de Pldli 9i lntervenlie
Agriculturd in cadrul
proiectelor finanlate prin Programul Operalional Sectorial,,Cregterea
Competitivitdlii Economice" 2007 - 2013:
lnitiator: CornelHamza
6. Aprobarea protocolului de colaborare dintre judelul Galati, prin Consiliul
Judetului Galali gi Ministerul Afacerilor lnterne - Direcfia pentru Eviden(a
Persoanelor 9i Administrarea Bazelor de Date in cadrul proiectelor finanlate
prin Programul Operational Sectorial ,,Cregterea Competitivitdlii Economice"
2007 - 2013:
lnifiator: CornelHamza
7. Aprobarea protocolului de colaborare dintre judelul Galali, prin Consiliul
Judetului Galali 9i Oficiul Nalional al Registrului Come(ului in cadrul
proiectelor finanlate prin Programul Operalional Sectorial,,Cregterea
Competitivitdlii Economice" 2007 - 2013:
lnifiator: CornelHamza
B. Darea in administrarea Spitalului Clinic Judelean de Urgentd ,,Sf. Apostol
Andrei" Galali a unui teren in suprafald de 40 m2, teren aflat in domeniul
public al judetului Galali, in vederea finalizdrii lucrdrilor la obiectivul de
investi!ii,,Modernizare serviciu UPU-SMURD";

lnitiator: MarianVicleanu

9.

Rapoarte,

,

intrebiri, interpelSri, diverse.

fili exprimi

realitatea gedintei.
SECRETARUL JUDETULUI,
Paul
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Au participat in virtutea obligaliilor de serviciu: Carmen Chirnoagd - director
executiv, Direclia economie 9i finanle; Constantin Cristea - director executiv, Direclia
patrimoniu; Florin Grigore - gef serviciu, Serviciul audit public intern; Mdrioara
Dumitrescu - arhitect gef, Directia Arhitect $ef; Daniela Teculd - consilier superior,
Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitali: Rdzvan-Daniel Olaru - subprefectul judelului Galali; llie
Zanfir - manager, Biblioteca "V. A. Urechia" Galali; Cristian Dragog Cdlddraru manager, Muzeul de lstorie "Paul Pdltdnea" Galali; Floricel Maricel Dima - director
executiv, Camera AgricolS a Judelului Galali; Carmen Mihaela Mironov - 9ef serviciu
Resurse Umane, Direclia Generald de Asistenld Sociald 9i Proteclia Copilului Galali.
De asemenea, au mai participat reprezentanli de la urmdtoarele institulii de
presS: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. Galali; ziarul ,,Via!a
liberd"; ziarul ,,LIBERTATEA"; MDIO ROMANA ACTUALITATI; VOX TV.
Domnul Presedinte dd cuv6ntul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedin!5.
Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeazd ce dintr-un numdr de 33 consilieri judeleni in
funclie + Pregedintele Consiliului Judelului Galali sunt prezenli 29 consilieri judeleni
in funclie + Pregedintele Consiliului Judelului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite condi!iile regulamentare pentru desfSgurarea acesteia.
Au lipsit urmdtorii consilieri judeleni: Cristovici Viorel, lstudor Gigel,
Pintilie Carmen gi Ungureanu Citdlin.

A pirisit sala, inainte de votarea punctului 3 de pe ordinea de zi 9i a
revenit inainte de votarea punctului 4 de pe ordinea de zi, doamna consilier

judetean Munteanu Gabriela.
Domnul Presedinte informeazd ce potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare 9i Funclionare al Consiliului Judelului Galali, a fost prezentat la mapd
procesul-verbal al gedinlei ordinare a Consiliului Judelului Galali din 30 iulie 2015.
ln continuare, intreabd dacd sunt observalii in legdturd cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Domnul Pregedinte, cu privire la ordinea de zi, solicitd completarea acesteia cu
urmdtoarele proiecte de hotdr6ri:
- Rectificarea bugetului local al Judelului Galali pe anul 201 5;
- Repartizarea sumei de 40.000 lei din fondul de rezervd bugetard la unitalile
administrativ teritoriale pentru remedierea unor defecliuni la sistemul de
alimentare cu apd potabild a comunelor Oancea gi Cudalbi;
- Aprobarea Convenliei cadru de cooperare descentralizatd intre Unitatea
administrativteritoriald Judelul Galali prin Consiliul Judelean Galali 9i Unitatea
administrativ-teritoriald Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine
2015-2017:
- Eliberarea li
traseu pentru servicii de transport rutier public
judefean fle
prin curse
cut
regulate speciale pentru operatorul de
realitatea gedintei.
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transport SC MERONI TRANS SRL, pe traseul Galali - VAndtori (SC ADINA
SRL - DN 26, km 6, Str. Foltanului nr. 1 E).
in continuare, face precizarea cd proiectele de hotdr6ri au avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdr6re privind <Rectificarea bugetului local al Judelului Galali pe anul 2015>.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdr6re privind <Repartizarea sumei de 40.000 lei din fondul de rezervd bugetard la
unitdtile administrativ teritoriale pentru remedierea unor defecliuni la sistemul de
alimentare cu apd potabild a comunelor Oancea gi Cudalbi>.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte doregte sd spund c5 au fost propuse gi alte doud comune
care au avut probleme cu sistemul de alimentare cu ap5. Dar, intrucAt eliberarea
acestor bani din fondul de rezervd se face pe baza unor constateri ale Comisiei
pentru Situatii de Urgenld, cele doud comune nefiind trecute, nu exista baza legald
pentru a$a ceva.
Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdr6re privind <Aprobarea Conventiei cadru de cooperare descentralizatd fntre
Unitatea administrativteritoriald Judelul Galali prin Consiliul Judelean Galali 9i
Unitatea administrativ{eritoriald Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine
2015-2017 >.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".

Domnul Pregedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdr6re privind <Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public
judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
MERONI TMNS SRL, pe traseul Galali - VAndtori (SC ADINA SRL - DN 26, km 6,

Str. Foltanului nr. 1 E)>.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".

Domnul Presedinte intreabd dace sunt alte observalii cu privire la ordinea de zi
aga cum a fost transmise la mape 9i publicatd in presa locald.
Nefiind alte observalii, supune la vot ordinea de zi in intregime:
1. Modificarea organigramei 9i a statului de funclii pentru aparatul de specialitate
al Camerei Agricole a Judelului Gala,ti;
lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
2. Modificarea organigramei gi a statului de funclii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judelului Galali;
lni(iator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
bugetar al Consiliului Jude{ului
de
incheiere
a
exerciliului
3. Aprobarea contului
pe
anul 2014:
Gala{i,

lniliator: NicolaeDobroviciBacalbaga

exprimi realitatea gedintei.
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4. Asocierea Judelului Galali, prin Consiliul Judelului Galali, cu

unitatea
administrativ-teritoriald comuna Brihdgegti din judelul Galali, prin Consiliul
Local Brdhdgegti, in vederea accepterii acesteia din urmd, in calitate de
membru al Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard ,,Serviciul Regional Apa"
Galali;
Initiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
5. Aprobarea protocolului de colaborare dintre judelul Galali, prin Consiliul
Jude{ului Galali 9i Agentia de Pldli 9i lntervenlie pentru Agriculturd in cadrul
proiectelor finanlate prin Programul Operalional Sectorial,,Cregterea
Competitivitdlii Economice" 2007 - 2013;
lnitiator: CornelHamza
6. Aproba
Judelul
Persoa
prin Pr
2007
lnifiator: CornelHamza
7. Aprobarea protocolului de colaborare dintre judelul Galali, prin Consiliul
Judelului Galali 9i Oficiul Nalional al Registrului Comertului in cadrul
proiectelor finanlate prin Programul Operalional Sectorial,,Cregterea
CompetitivitSlii Economice" 2007 - 2O13;
lnitiator: GornelHamza
B. Darea in administrarea Spitalului Clinic Judelean de Urgentd ,,Sf. Apostol
Andrei" Galali a unui teren in suprafald de 40 m2, teren aflat in domeniul
public al judelului Galali, in vederea finalizdrii lucrdrilor la obiectivul de
investilii,,Modernizare serviciu UPU-SMURD";

-

9.

lni!iator: MarianVicleanu
Rectificarea bugetului local al Judelului Galali pe anul 2015;

lniliator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
l0.Repartizarea sumei de 40.000 lei din fondul de rezervd bugetari la unitdlile
administrativ teritoriale pentru remedierea unor defecliuni la sistemul de
alimentare cu apd potabilS a comunelor Oancea gi Cudalbi;
Ini!iator: VioricaSandu
l l.Aprobarea Conventiei cadru de cooperare descentralizatd intre Unitatea
administrativteritoriald Judelul Galali prin Consiliul Judelean Galali 9i Unitatea
administrativ-teritoriald Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine
2015-2017:
lniliator: NicolaeDobrovici Bacalbaga
'l2.Eliberarea licenlei de
pentru
seu
servicii de transport rutier public judelean
de persoane prin
regulate speciale pentru operatorul de transport SC
pe traseul Galali - V6ndtori (SC ADTNA SRL DN 26,
MERONITMNS
km 6, Str. Foltanul

1 e);

lnifiator: MarianVicleanu
13.

Se

,

intrebdri, interpeleri, diverse.
', cu 30 voturi ,,pentru".
me realitatea Sedintei.
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Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Modiftcarea organigramei gi a statului de funclii pentru aparatul de specialitate
al Camerei Agricole a Judelului Galali

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Modfficarea organigramei gi a statului de funclii ale aparatului de specialitate al

Consiliului Judelului Galali
lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
la
acest proiect de hotdr6re existS doud
Domnul Presedinte informeazi cd
amendamente. Roagd pe domnul Secretar sd le prezinte.
Domnul Secretar prezintd primul:
(AMENDAMENT

la proiectul de hotirAre a Consiliului Judelului Galali privind modificarea
organigramei 9i a statului de funclii ale aparatului de specialitate ale
Consiliului Jude[ului Gala[i
(inregistrat la Consiliul Judelului Galali cu nr.6421124.08.2015)
Fald de forma iniliale a Anexei nr.2la proiectul de hotdr6re, se impune
completarea acesteia, conform solicitdrii Agenliei Nalionale a Funclionarilor Publici
Pentru aceste motive, formulez urmdtorul
AMENDAMENT:
in cuprinsul Anexei nr.2la proiectul de hotd16re, Statul de funclii al aparatului
de specialitate al Consiliului Judelului Galali, se completeazd cu pozilii
corespunzdtoare Pregedintelui gi Vicepregedinlilor Consiliului Judelului Galali.
SemneazS: Pregedinte, Nicolae Dobrovici-Bacalbaga>.
Domnul Presedinte precizeazd cd este o modificare formald cerutd de aceastd
Agenlie Na!ionald.

3

Domnul Secretar prezintd cel de-al doilea:

(AMENDAMENT

la proiectul de hotir6re a Consiliului Judelului Galali privind modificarea
organigramei 9i a statului de funcfii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judelului Galafi
(inregistrat la Consiliul Judelului Galafi cu nr.6455125.08.2015)
Fald de forma iniliald a Anexei nr. 2 la proiectul de hotdr6re se impune
completarea acesteia
Pentru acest motiv, formulez urmdtorul

.expri ma realitatea gedi n,tei.

SECRETARUL JUDETULUI,
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AMENDAMENT:
in cuprinsul Anexei nr.2la proiectul de hotirAre, Statul de funclii al aparatului
de specialitate al Consiliului Judelului Galali se completeazd la pozilia 97, "studii
superioare tehnice" cu "Studii superioare tehnice, economice, administrative sau
juridice".
Semneazd: Pregedinte, Nicolae Dobrovici-Bacalbaga>.
Domnul Pregedinte informeazd cd s-a pensionat o persoand gi se bagd criteriile
de director care sunt mai largi 9i^mai democratice. Anun!5 cd, in calitate de iniliator,
accepte ambele amendamente. ln continuare, afirmd: ,,Ce ag vrea sd spun despre

aceaste organigramd: aceaste... am votat, nu demult, o altd modificare a
organigramei, aceaste modificare este datoratd faptului cd in momentul de fa!d, prin
expirarea unei numiri temporare la conducerea gi verificarea sectorului de drumuri
judelene, nu existi nimeni care sd coordoneze gi este numai doamna arhitect gef
care, de fapt, nu poate se se ocupe. Aceastd activitate presupune o muncd, pe teren,
fdcutd de ingineri care lucreazd in patru echipe gi care trebuiesc verificali permanent
pentru cd, din pdcate, a existat o tendinld oficializatd de a trage la fit. Este o munce
pe teren, in cdldurd foarte mare, unde masoare tridimensional gropile din asfalt, ca
sd gtie exact c6t bagd cei care plombeazd; oamenii cedeaz6. Sigur cd in momentul
in care n-ai un control, existe tentalia tuturor fraudelor din partea unora - omeneascd.
Pe de altd parte, am primit bani seriogi pentru a repara drumurile judetene. De fapt,
practic, anul acesta cred cd 85% din drumurile judetene vor fi plombate; se vor
incepe gi lucrdrile din nord-vestul judelului spre menestire g.a.m.d.; deci, acolo acest
control. Din p6cate, pe baza unor disculii politice, care md depSgesc pe mine, intre
partide nu s-a ajuns la un consens. Risc sd prezint acest proiect cu situatia de a nu fi
votat. Dar, intrucAt existd riscul sd se fure la drumuri cum s-a furat inainte, cd am
trimis dosar la D.N.A. in legdturi cu modul de receptie g.a.m.d., eu unul, ca sd fiu
apdrat, imi asum riscul de a-l prezenta chiar cu posibilitatea de a nu fi votat, pentru a
fi acoperit din punct de vedere juridic; pentru cd banul public fdrd supraveghere este
totdeauna ceva exploziv." Supune la vot proiectul de hotdr6re cu amendamente...
Domnul lon Stefan doregte sd intervind.
Domnul Presedinte il intreabd pe domnul consilier judelean daci vrea sd spund
ceva.
Domnul lon Stefan doregte sd dea voie gi la intervenlii.
Domnul Presedinte ii rdspunde cd da, precizAnd ci nu a vdzut.
Domnul lon $tefan ii mullumegte domnului Pregedinte. Comunicd: ,,Practic, aga
cum observdm, aceastd organigramd, pe care am mai discutat-o gi acum c6teva luni,
prezintd deficienle in continuare gi cred cd argumentele dumneavoastrd nu stau in
picioare. Eu vdd foarte clar cd unul dintre vicepregedinti n-are absolut niciun fel de
atribuliuni in cadrul Consiliului Judelului; probabil are o magind 9i gofer. gi
argumentul cd <de aceastd directie nu se ocupd nimeni>, cred cd nu std in picioare.
lmportant ar fi 9i vreau sd 7e indicali cine este acest vicepregedinte care nu se ocupd
de nimic, cd trebuie sdJ f,tim gi noi. $i argumentul cd <nu are cine sd se ocupeD,
chiar nu este iryr\guld. yEu vreau sd spun un lucru pentru cd bdnuiesc c6 acest
vicepregedinte
.Vicleanu. Dqmnul Vicleanu... dumneavoastrd, de multe
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ori, ali spus cd este un om competent, un om foarte bun, un om in care aveli

incredere, dar acestea sunt numai pe vorbe, se vede foarte clar cd dumneavoastrd
nu ii dali niciun fel de atribuliune, din motivele pe care le aveti dumneavoastrd
personal. $i fac un apel la toatd scena politicd pentru faptul ce orice colaborare pe
care P.S.D.-ul a avut-o a fost un egec ai pentru scena politicd gdldleand, dar gi
pentru cei care au votat P.S.D.-ul de-a lungul timpului. Deci, P.S.D.-ul nu imparte
nimic cu nimeni gi face doar intelegeri de suprafala; inlelegeri pentru aparatul propriu
9i pentru cei care compun aceaste formaliune politicd. Eu consider, in continuare, cd
cei doi vicepregedinti trebuie sd aibd atribuliuni foarte clare, trebuie sd se ocupe de
ceva, sd rdspundd pentru postul pe care il ocupd 9i, dacd dumneavoastrd considerali
cd ei n-au nicio atribuliune, sd propuneli poate la nivel nalional chiar desfiinlarea
celui de-al doilea vicepregedinte, pentru cd oricum nu se ocupd de nimic. Deci, cred
cd trebuie sd fim foarte, foa rte fermi in ceea ce vrem sd facem 9i ceea ce trebuie sd
se int6mple in aceastd comunitate. Pentru cd eu vd atrag atenlia cd noi termindm
mandatul de-acum gi am ratat un proiect de 53 de milioane de euro, am ratat 9i alte
proiecte gi o sd ratdm in continuare; nu depunem proiecte pe absolut niciun fel de
mdsurd gi ni se pare aga cd lucrurile merg foa rte bine. Vd spun foarte clar: lucrurile
merg foa rte prost. $i cred cd ar trebui sd vedem de ce merg, domnule Pregedinte,
pentru cd au fost oportunitdli 9i vi dau exemplul localitdlilor din Ardeal care, in acest
mandat, au luat sute gi sute de milioane de euro gi noi am luat zero lei. Deci, nu este
o problemS, n-am eu o problemd cu cineva, dar aveli un aparat de calitate, aveli
niQte oameni de calitate, 9i gtiu cd domnul Vicleanu este un om de calitate, dar nu-i
folosi!i. $i aceasta este grav; trebuie sd folosili oamenii la intreaga lor capacitate 9i
trebuie toli sd ne punem in slujba cetdlenilor, pentru cd de aceasta am fost alegi.
Deci, eu personal gi grupul P.N.L. nu va vota, din acest motiv, organigrama 9i am 9i
precizat de ce. Vd mullumesc."
Domnul Presedinte afirmd: ,,Da. Deci, lin sd vd spun de la bun inceput cd
domnul Vicleanu are la ora actuald, prin dispozilie de pregedinte, exact aceleagi
atribulii pe care le avea doamna vicepregedinte in perioada in care, in cadrul U.S.L.ului, eram aliati politici cu P.N.L.-ul. Pe de altd parte, eu personal am vrut, care am o
bund colaborare cu domnul Vicleanu gi are o serie intreagd de sarcini punctuale
importante de care se achitd g.a.m.d., am vrut sd ldrgesc prerogativele. lnlelegerea
politicd se realizeazd intre gefii celor doue partide, incd n-a fost realizatd, probabil ci
se va realiza. Eu am linut sd dau acest proiect in acest moment pentru cd, din punct
de vedere juridic, trebuia sd rdspundd cineva juridic, din cadrul Direcliei Arhitect $ef,
direct de Drumuri - din cauza aceasta am fdcut-o. Personal, domnul Vicleanu gtie cd
i-am acordat atribulii foarte largi care, dupd aceea, politic au fost considerate o
depdgire a atributiilor mele, ci apa(in gi eu unui partid politic; deci, incd o datd: nu
este vorba de o relalie conflictualS intre mine 9i domnul Vicleanu sau de o
minimalizare." ln continuare, cu aceastd ocazie supune la vot proiectul de hotdrdre...
Domnul Tuicu Emil, adres6ndu-se domnului Pregedinte, dacd ii permite, ii
spune cd are 9i dAnsul nigte neldmuriri.
Domnul Presedinte ii dd cuv6ntul domnului consilier judelean.
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Domnul Tuicu Emil, precizAnd cd are organigrama in fatd, spune: ,,Am in{eles
cd dumneavoastrd vreti sd puneli un director, nu? pentru Compartimentul de drumuri,
nu? Un gef."
Domnul Presedinte conchide cd vrea sd puni un om temporar.
Domnul Tuicu Emil spune cd da-.. La Compartimentul...
Domnul Presedinte informeazd cd la Compartiment, fdrd sd ipotecheze
definitiv...
Domnul Tuicu Emil il intreabd cum il pune.
Domnul Presedinte ii rdspunde cd fdrd sE ipotecheze definitiv optiunea celui
care il va urma in conducerea acestei structuri. ins5, in acest moment...
Domnul Tuicu Emil conchide cd nu inlelege ce... cum il pune. Pentru cd, la
Compartimentul de drumuri gi poduri sunt zece funclii, zece funclionari, toli sunt
subordona!i.
Domnul Pregedinte ii precizeazd cd vin...
Domnul Tuicu Emil sustine cd niciunul din ei... nu existd aici prevdzutd o functie
de conducere.
Domnul Presedinte spune cd vin inci trei... Deci va fi...
Domnul Tuicu Emil il intreabd unde vin.
Domnul Presedinte ii precizeazd cd este concurs anuntat pentru trei ingineri.
Domnul Tuicu Emil roagd se agtepte pu{in.
Domnul Presedinte intervine: ali votat.
Domnul Tuicu Emil afirmi cd dAngii acum fac o organigramd...
Domnul Pregedinte spune cE da.
Domnul Tuicu Emil continud: ,,...in care la Compartimentul drumuri 9i poduri - o
aprobdm - scrie zece funclionari... avem, da?"
Domnul Pre$edinte spune cd da.
Domnul Tuicu Emil sustine ci toti zece cu funclii de subordonati.
Domnul Presedinte afirmd: de subordonare.
Domnul Tuicu Emil ii transmite cd nu existd... Nu poate pune un director pe o
functie care nu existe. Comunicd: ,,Noi nu votdm. Ori o faceli prin decizie gi, atunci,
nu avem nevoie sd modificim organigrama - o faceli tot prin decizia dumneavoastrd,
cum ali fdcut cu domnul Vicleanu; ori modificali organigrama gi puneli o functie de
conducere - unul care sd coordoneze."
Domnul Pregedinte precizeazd cd este o funclie de conducere.
Domnul Tuicu Emil, adresdndu-se domnului Pregedinte, sustine cum aldturi,
dacd se uit5, deasupra, la Biroul investilii 9i urmdriri contracte sunt gapte funclionari
cu totul: unul cu funclie de conducere, gase subordonali. Da? Acelagi lucru trebuia sd
se regdseascd dincoace: zece, unu, noud.
Domnul Presedinte precizeazd cd asta vrea sd facd.
spune cd nu se gdsegte. Se regdsegte zece liniuld zero.
incearcd sd se fac5.
i spune cd nu crede cd va numi pe functie liniutd.
conchide cd exact asta incearcd sd se facd. in continuare,
supune la vot
hotdr6re cu amendamente.
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in urma votului au rezultat urmdtoarele: 13 voturi ,,pentru", 9

voturi
Anghel
,,impotrivd" ($tefan lon, Butunoiu Adrian Liviu, lon Dumitru, Cdluean
Costet, Grosu Constantin, Stdngd George-Cdtdlin, Gaiu Magdalena, Ursu
Nicugor gi Bogdan Tania-luliana) 9i I ,,abfineri" (Hapeci Daniela'Simona, Potec
Nicolae Petrigor, Zamfir Aurel, luicu Emil, Vicleanu Marian, Sandu Miticd,
Munteanu Gabriela 9i Matei Remus).
Domnul Secretar anuntd cd proiectul de hotdr6re nu a fost adoptat, intrucAt nu
a intrunit votul majoritdtii consilierilor prezenli, conform art. 45 alin (1) din Legea nr.
21512001 , republicatS, cu modificdrile $i completerile ulterioare.

Doamna consilier judelean Munteanu Gabriela a pirisit sala.
Se trcce la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarca contului de incheiere a exerciliului bugetar al @nsiliului Judelului
Galali, pe anul 2014
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observa{ii, supune la vot proiectul de hotdrSre in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 29 voturi ,,pentru".
Doamna consilier judetean Munteanu Gabriela a revenit in sali.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Asocierea Judelului Galali, prin Consiliul Judelului Galali, cu unitatea
administrativ-teitoriald comuna Brdhdgegti din iudelul Galali, prin Consiliul
Local Brdhdgegti, in vederea accepterii acesteia din urmd, in calitate de
membru al Asocialiei de Dezvoltarc lntercomunitari ,,Serviciul Regional Apa"
Galali
lnifiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaga
sunt
observalii cu privire la proiectul de
intreabd
dacd
Presedinte
Domnul
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotd16re in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea protocolului de @laborare dintrc iudelul Gala(i, prin Consiliul
Judelului Galali 9i Agenlia de Pldli 9i lnteruen{ie pentru Agriculturd in cadrul
proiectelor finanlate pdn Programul Opera,tional S*tortal,,Cregterea
Competitivitdlii Economice" 2007 - 2013
lnifiator: Cornel Hamza
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".

fili exprimi
b,Noc
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Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea protocolului de colaborarc dintrc judelul Gala(i, prin Consiliut
Judelului Galali gi Ministerul Afacerilor lnterne - Directia pentru Evidenla
Persoanelor gi Administrarea Bazelor de Date in cadrul proi*telor finanlate
prtn Programul Operalional Sectorial ,,Cregterea Competitivitdlii Economice',
2007

-

2013

lnitiator: Come! Hamza
Domnul Presedinte intreabd dac.5 sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hoterare in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru,,.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea protocolului de colaborare dintrc judelul Galali, prtn Consitiut
Judelului Galali gi Oficiul Nalional al Registrului Comefiului in cadrul
proiectelor finantate prin Programul Openlionat Sectortal,,Cregterea
Competitivitdtii Economice', 2(n7 - 2013
lnitiator: Comel Hamza
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru,,.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Darea in administrarea Spitalului Clinic Judelean de Urgenld ,,5f. Apostol
Andrei" Galali a unui teten in supnfald de 40 m2, teren aflat in domeniul public
al judelului Galali, in vedetea finalizdrii lucrdrilor la obiectivul de investitii
'
,,Modemizare seruiciu aJPlt-SMatRD,,
lniliator: Marian Vicleanu
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotar6re in forma prezentata.
Se aprobd cu 29 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd', 9i o ,,ab!inere,,
(Tuicu Emil).
Se trece la punctul g din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judelului Gala(i pe anul 201i
lnitiaton Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreab6 dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentatia de fundamentare. Dd cuv6ntul domnului consilier
judelean St6ngd George-Cat5lin.
Domnul StAnqd Georoe-Cdtdlin doregte sd il intrebe, in primul r6nd, pe ce
pus Dumnezeu

nu, nu, NU, NU,
pentru pietruiri

,,Deci, vreau sd spun c5, in materie de drumuri, ne-a
s-au primit... gaizeci de miliarde 9i, din care, o parte...
sc despre altceva... din care, cam treizeci vor merge
iar restul pentru completarea la maximul legal

fili exprimi
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posibil - deci, sunt bani la care nu ne agteptam - a tuturor plombdrilor. Deci, practic,
rdmAnem cu 85% - sperdm - din drumurile judelene plombate gi facem drumul spre
Nicoregti gi mdndstire."
Domnul St6nqd Georqe-Cdtdlin, adres6ndu-se domnului Pregedinte, sd nu se
supere, referitor la intrebarea d6nsului doregte sd fie mai explicit. La inceputul
acestui an, au fost stabilite drumurile judelene ce vor intra in Programul de plombdri.
Spune: ,,Ba da. Le avem aici. Am referatele semnate de aparatul de specialitate. Au
fost stabilite. $i intrebarea mea este: dacd acum, cand vom primi acegti bani,
drumurile care au fost stabilite la inceputul anului vor avea prioritate sau vom face
alta listd acum? Aceasta este intrebarea."
Domnul Hamza Cornel spune cd nu, nu, nu. in continuare.
Domnul Presedinte conchide: e in cadrul listei, in cadrul... Nici nu poli sd
modiflci...
Domnul Hamza Cornel precizeazd cd nu ajungeau toli banii pentru lista aceea.
Domnul StSnqd Georqe-Cdtilin doregte sd il mai intrebe ceva pe domnul
Pregedinte. Pentru...
Domnul Presedinte comunicd: ,,Dar vreau sd spun ce, acum, au venit suficienli
bani ca sd putem sd facem toate drumurile judelene. Deci, problema noastre nu este
at6t banul, cat este lipsa de timp gi lipsa de timp gi lipsa de contracte. Au venit
nesperat de multi bani. Se reparlizeazd o parte gi la comune dar, in rest, asfaltdm 9i
pietruim drumuri judelene."
Domnul St6nqd Georqe-Cdtdlin susline ci nu vorbegte de drumurile comunale,
de cele jude{ene.
Domnul Presedinte subliniazd: ,,De drumuri judelene vorbili."
Domnul St5nqi Georqe-Cdtdlin susline cd de drumuri judelene.
Domnul Presedinte spune: ,,Da. Deci, cu drumurile judelene stdm bine."
Domnul StAnqd Georqe-Cdtdlin precizeazd ci acum o sd fie gi mai concret.
Afirmd: ,,Avem, din partea Primdriei comunei Ghidigeni, doud adrese cdtre Consiliul
Judelean din anul 2013; adrese la care s-au primit urmdtoarele rdspunsuri: cd starea
podului, podul ce traverseazd drumul judelean 240,|a iegirea din satul Gefu, pod ce
traverseazd albia r6ului B6rlad, va fi reparat in Programul pe anul 2014 pentru
intrelinerea drumurilor judelene. Suntem in anul 2015 9i nu s-a atins nimeni de el. La
altd adresd ne spune cd drumul judelean 240, lol la fel, va fi inclus in Programul
pentru intrelinerea drumurilor judetene pe 2014. Deci, vorbim de un pod gi de drumul
judelean 240 la care trebuiau sd se efectueze lucrdri de- reparalii incd din 2014;
suntem aproape de finalul lui 2015 9i nu s-au efectuat. lntrebarea mea era dacd
acest drum reprezintd o prioritate, at6ta timp cat avem 9i rdspunsurile
dumneavoastrd - sunt semnate chiar de dumneavoastrd - cum cd aceste drumuri ar fi
trebuit reparate din 2014."
Domnul Presedinte comunicd: ,,Acum, cd avem bani, avem toate posibilitdlile sd
il facem."
Domnul St6nqd Georqe-Cdtdlin spune: ,,Ok. Sd sperdm. Vd mullumesc."
Domnul Presedinte ii dd cuv6ntul domnului consilier judelean lon $tefan.
exprimi realitatea gedin.tei.
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Domnul lon Stefan afirmd: ,,Deci, domnule Pregedinte, eu personal, am mai
spus gi in gedinlele trecute, eu n-am incredere in cuv6ntul dumneavoastr6 pentru cd
nu vi l-a!i respectat de foarte multe ori; nu niciodatd, dar de foarte multe ori nu ati
respectat cuv6ntul. $i acelagi lucru spun gi eu..."

in

Domnul Pregedinte intervine: ,,Eu n-am incredere nici
caracterul
dumneavoastrd, nici in cultura dumneavoastre. Am spus-o public."
Domnul lon Stefan comunicd: ,,Nu v-am intrerupt, tovardgul Bacalbaga. Nu v-am
intrerupt."
Domnul Presedinte spune: ,,Eu n-am fost v6nzdtor de chiloli ca allii 9i psiholog
la bdtr6nele."
Domnul lon $tefan transmite: ,,Care este diferenla intre a avea incredere 9i,
spre deosebire de dumneavoastre, eu citesc aceste proiecte de hotdrAri."
Domnul Presedinte intervine: ,,Nu gtiu c6t inlelegeli. Studiile la bdtrAnele, in
general, sunt un handicap."
Domnul lon Stefan spune: ,,Dumneavoastrd nici nu... nici nu... nici nu cititi gi nici
nu inlelege{i despre ce este vorba in acest proiect. Am sd vd spun sumele, pentru ce
dumneavoastrd nu le gtili: 4 milioane de lei se duc pe drumurile judelene gi 2,g3 de
milioane se duc pe drumurile comunale. Intrebarea, pe care a pus-o gi colegul meu,
este: cum se vor repartiza acegti bani? Pentru cd, in continuare, noi consider6m cd
acegti bani se vor repartiza politic ai nu dupd necesitdli. $i vreau s6 vd reamintesc ce
hotdr6rea datd de Guvern spune in felul urmdtor: in calcul trebuiesc luate lungimea
drumurilor 9i starea acestora gi, in acelagi timp, trebuie fdcutd consultarea primarilor.
solicit ca aceastd consultare sd fie fdcutd in scris gi fiecare primar sd spund situatia
in care se afl5 drumul comunal 9i eventual judelean de pe raza unitdlii administrativteritoriale, pentru cd altfel consultarea poate sd fie doar prin articol din presd. Deci,
vreau ca aparatul sd facd o adresd tuturor primarilor, sd se faci toate solicitarile care
sunt necesare gi, apoi, sd se facd un plan foarte clar. Ca prioritate, gi vreau sd vd
reamintesc cE la votarea bugetului pe anul 2015 ali promis, dumneavoastrd gi
domnul Fotea, cd prioritare vor fi drumurile de care spuneali pulin mai devreme, spre
Buciumeni, spre Mdndstirea Buciumeni 9i spre Ghidigeni. $i, vreau sd vedem c6 se
migcd ceva in acest sens, pentru cd nu sunt nici drumurile lui $tefan, nici ale lui
Bacalbaga, dar sunt drumuri pe care circuld multi cetdteni gi cred cd cei care
vizileazd Mdndstirea Buciumeni sunt ingroziti cdnd intrd in judetul Galati sau c6nd
ies din judelul Galali 9i cred cd este o pate pentru toli. Vd multumesc."
Domnul Presedinte supune la vot art. 1 din proiectul de hotdr6re.
Se aprobd cu 29 voturi
", 0 vofuri ,,impotrivd" gi o ,,abtinere',
(H apeci Daniela-Simona).
Supune la vot art. 2 din
de hotdr6re.
Se aprobd cu 29 voturi l,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i o ,,abtinere,,
(H apec i Dan iela-Simona).
Supune la vot art. 3 din
de hotdr6re.
Se aprohd cu 29
,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i o ,,ablinere,,
(Hapeci
exprimi realitatea gedintei.
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Supune la vot proiectul de hotdrire in intregime.

Se aprobi cu 29 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" gi o ,,abfinere"
(H

apeci Daniela-Si mon a).

Se trece la punctul l0 din ordinea de zi:
Repaftizarea sumei de 4O.0(N lei din fondul de rczerud bugetard la uni6{ile
administrativ teritoriale pentru rcmedierea unor defe4iuni la sistemul de
alimentarc cu apd ptabild a comunelor Oancea gi Cudalbi
lniliator: Viorica Sandu
Domnul Presedinte intreabd daci sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentatia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatS.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 11 din oldinea de zi:

Aprobarea Convenliei cadru de coperarc descentralizatd intre Unitatea
administrativ-teritoriald Jude$ul Galali prin Consiliul Judelean Galali gi Unitatea
administrativ-teritoriald Regiunea Aquitaine prin C,onsiliul Regional Aquitaine
20152017
lniliator: Viorica Sandu
privire la proiectul de
intreabd
daci
sunt
observalii
cu
Domnul Presedinte
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observa,tii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 12 din oldinea de zi:
Eliberarca licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judelean
de persoane prin curse regulate sp*iale pentru operatorul de transport SC
MERONI fRAlrS SRL, pe tnseul Galali - Vindbri (SC ADINA SRL - DN 26, km
6, Str. Foltanului nr. I fl
lniliator: Marian Vicleanu
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Rapoafte, informdi, intrcbdri, interpeldri, diverse
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la informdrile sau
rapoartele care au fost prezentate in mapd.
S-a luat act de Decizia Camerei de Conturi Galali nr. 21114.08.2015, emisd ca
urmare a ac{iunii de verificare efectuatd la Unitatea Administrativ-Teritoriald Judelul
Galali, transmisd prin adresa nr. 1966/14.08.2015 9i inregistrate la Consiliul Judelului
Galali sub nr.6331/18.08.2015, respectiv prin adresa nr. 1966/14.08.2015 9i
inregistratd la Consiliul Judelului Galali sub nr. 6330/18.08.2015.
S-a luat act de adresa Camerei de Conturi Galati nr. 129512014114.08.2015,
Galali sub nr. 6328/18.08.2015, 9i de Raportul de
inregistratd la Consiliul J
jud.
inregistrat la Consiliul Judelului Galali
follow-up al Camerei
file exprimi realitatea gedin!ei.
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sub nr. 5472116.07.2015, privind modul de ducere la indeplinire a mdsurilor dispuse
prin Decizia nr.60128.07.2014 la Unitatea Administrativ Teritoriald jud. Galali.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcliei Generale de Asistenld Sociald
gi Proteclia Copilului Galali pentru luna iulie 2015.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcliei Judetene de Evidenld a
Persoanelor Galali pentru luna iulie 2015.
Domnul Presedinte ii dd cuvAntul domnului consilier judelean lon $tefan.
Domnul lon $tefan, adresdndu-se domnului Pregedinte, stimalilor colegi, afirmd
cd a citit cu atenlie Raportul Cu(ii de Conturi 9i a vdzut cd iunt foarte multe
probleme ldsate din anul 2013, cu termen de realizare 2014, gi care nu au fost
finalizate nici in acest moment. Spune: ,,De asemenea, am observat cd in Raportul
Cu(ii de Conturi pe anul 2014 sunt destule probleme ridicate acolo gi la foarte multe
din ele ne-am dat 9i noi votul, dau exemplul Spitalului de la Tirgu Bujor. Dar ag vrea,
aga, pentru toatd lumea, sd ne explicati gi sd ne spuneli dacd dumneavoastrd veli
pune banii inapoi pentru deplasirile pe care le-ali fdcut in interes personal 9i pe care
nu le puteli justifica, in valoare de peste treisprezece mii de lei. Dacd veti da banii
inapoi gi unde v-a!i deplasat in aceastd perioadd cu magina de serviciu? Vd
multu mesc."
Domnul Presedinte comunice: ,,Da. Deci, nu existd o asemenea problemd. S-a
considerat cd deplasdrile in jude! s6mbdta gi duminica reprezintd deplasdri
nejustificate. Doamna gefd a Curlii de Conturi a zis cd: contactul meu cu judelul
trebuie fdcut numai in cadrul audientelor; punct de vedere care, pentru mine, este
gregit; este o funclie de demnitar cu program nenormat. Am fdcut contestatie, sd
vedem cum se va rezolva contestalia. Din punctul meu de vedere, este chiar foarte
fericit dacd eu devin un functionar cu program fix pentru cd, intr-adevdr, a bate
judelul s6mbita gi duminica, cum am fdcut la inceput, este destul de obositor. Sd
vedem dacd considerd chestiunea aceasta. Din ce-am aflat eu, din alte surse, este
un punct de vedere care nu se justificd. Dar, rdmAne sd se pronunte conducerea
acestei structuri."
Doamna Haoeci Daniela-Simona il intreabd pe domnul Pregedinte dacd poate
lua cuv6ntul.
Domnul Presedinte ii dd cuvAntul doamnei consilier judetean.
Doamna Haoeci Daniela-Simona
mullumegte. Adreseazd domnului
Pregedinte rugdmintea sd dispund aparatului de specialitate din subordinea
dumnealui ca, pane la gedinla urmdtoare de Consiliu Judetean, sd li se prezinte o
situatie a societdlilor comerciale ce se afld in subordinea Consiliului Judetului Galali,
respectiv: coNSFRotECT S.A., DRUMURT St poDURt 9i CoNSMANhGEMENT
PARC DE SOFT GALATI. Transmite: ,,Mi-a atras atentia, la fel, o motivare a Cu(ii de
Conturi, in ultima ei decizie, gi anume faptul cd suntem kagi la rdspundere de fiptul
cd nu solicitdm cereri de ofertd de la instituliile aflate in subordinea noastrS, referitor
la serviciile de proiectare. $i, suntem tragi de urechi astfel inc6t sd ni se spund cd nu
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societeti in parte pentru a putea vedea pe viitor cum se va derula activitatea in cadrul
acelor societdli gi ce decizii se vor impune pe viitor. Mullumegte.
Domnul Presedinte spune cd da gi ii mullumegte.
Domnul Butunoiu Dorin se adreseazd domnului Pregedinte pentru a lua
cuv6ntul.
Domnul Presedinte ii dd cuvAntul domnului consilier judetean.
Domnul Butunoiu Donn comunicS: ,,$tiu cd este o problemd care nu line de
Consiliul Judelului Galali 9i de dumneavoastra, dar vd rog frumos sd o analizati 9i sa
trageli consecinlele. Este legat de drumul national 25 Galali-Tecuci, unde de vreo
cAteva luni de zile se afld o lucrare la un pod intre Movileni 9i $endreni, iar toate
autoturismele de acolo gi toti cetelenii, toli conducetorii auto, au foarte mult de suferit
de pe urma acestei lucrdri. Nu gtiu ce se int6mpld pentru c5, de vreo trei luni de zile,
lucrdrile nu prea inainteazd - cam bat pasul pe loc - 9i v-ag ruga, prin aparatul de
specialitate, sd analizati situalia acestei lucrdri, pentru cd se afld pe teritoriul judelului
Galali gi noi trebuie sd avem grijd de cetelenii judelului gi sd nu ii ldsdm doudtrei ore
chiar sd agtepte in trafic Ai sd nu ajungd acolo unde au ei nevoie. Vd mul,tumesc."
Domnul Presedinte spune: ,,Da. Este o problema reald; din pdcate, nu line de
noi. Suntem in sediul Prefecturii; domnul subprefect a fost la inceputul gedinlei;
domnul prefect este fost gef la DRUMURI $l PODURI - a mai intervenit in relalia
noastri cu Drumurile Nalionale. Vreau sd spun cd atunci c6nd am fost la Ministerul
Dezvoltdrii am ridicat aceaste problemd; la Ministerul Transporturilor n-am ajuns;
ministrul Transporturilor este din zona noastrd geografice - este nou numit; avem gi
un gdlStean care este secretar de stat; o sd facem o sesizare. Acesta este singurul
lucru pe care il putem s6-l facem eficient." ln continuare, le mullumegte pentru
participare.

Prezentul proces-verbal, fdrd gtersdturi sau addugiri, conline 15 (cincisprezece)
pagini 9i a fost prezentat in gedinla ordinard a Consiliului Judelului Galali din data de
24 septembrie 201
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