ROMANIA

PROCES

VERBAL

-

al gedinlei ordinare a Consiliului Judetului Galati
din 29 mai 2015

$edinla ordinare a Consiliului Judelului Gala,ti a fost convocatd prin Dispozitia
Pregedintelui Consiliului Judelului Galali nr. 330 din 22 mai 2015 9i a fost publicate in
ziarul ,,Via!a liberd" din 23-24 mai 2015 9i afigatd la sediu, av6nd urmdtorul proiect al
ordinii de zi:
1. Aprobarea Regulamentul de organizare 9i functionare al Addpostului de zi 9i
de noapte pentru copiii strdzii din cadrul Directiei Generale de Asistenld
Sociald 9i Proteclia Copilului Galali;

lni$iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. Aprobarea Regulamentului de organizare 9i functionare al Centrului de
asistenle pentru copilul cu cerinle educative speciale din cadrul Directiei
Generale de Asistenld Sociald 9i Proteclia Copilului Galali;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

3. Aprobarea

Regulamentul de organizare gi funclionare al Centrului de zi pentru
persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Directiei Generale de
Asistentd Sociald gi Protectia Copilului Galati;

lniIiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

4. Aprobarea Regulamentul de organizare gi functionare

5.

6.
7.

8.

9.

1

al Centrului de
reabilitare gi reintegrare social5 a copiilor Casa,,David Austin" - Munteni din
cadrul Directiei Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galati;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al Centrului de zi
pentru persoane adulte cu handicap,,Luceafdrul" din cadrul Directiei Generale
de Asistenld SocialS 9i Proteclia Copilului Galali;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Aprobarea Regulamentul de organizare gi funclionare al Centrului maternal
din cadrul Direcliei Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galali;
lni[iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Aprobarea Regulamentul de organizare gi funclionare al Centrului de
plasament ,,Negru Vode" din cadrul Directiei Generale de Asistentd Sociald gi
Proteclia Copilului Galali ;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Aprobarea Regulamentul de organizare gi funclionare al Centrului de
plasament nr.3 din cadrul Direc{iei Generale de Asistenti Sociald 9i protectia
Copilului Galali;
lni{iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Aprobarea Regulamentul de organizare gi functionare al Centrului de zi pentru
persoane adulte cu handicap ,,Pentru voi" din cadrul Direcliei Generale de
Asistenld Sociald 9i Proteclia Copilului Galali;

0.Aprobarea Resuramentur
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Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
realitatea gedintei.
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l l.Aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al Centrului de
recuperare gi reabilitare a persoanelor cu handicap nr.2 din cadrul Directiei
Generale de Asistenld SocialS 9i Proteclia Copilului Galati;
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l2.Aprobarea Regulamentul de organizare gi funclionare al Centrului de zi pentru
integrarea socio-profesionali a persoanelor adulte cu handicap din cadrul
Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului Galali;
Initiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l3.Stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Directiei Generale de
Asistenld Sociald 9i Proteclia Copilului Galali;
lni[iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l4.Desemnarea Camerei Agricole a judetului Galati ca entitate responsabild de
aplicarea prevederilor alineatului (2) al articolului 4 din Legea nr. 14512014
pentru stabilirea unor mdsuri de reglementare a pie{ei produselor din sectorul
agricol;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

15.Plata, din bugetul local al Consiliului Judelului Galali, a contributiei de membru
al Uniunii Nalionale a Consiliilor Judelene din Romdnia, pentru anul 2015;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
16. Transformarea unor posturi din statul de funclii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judelului Galali ;
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l T.Aprobarea inchirierii, in condiliile legii, a spaliilor aflate in domeniul public al
Judetului Galali gi administrarea $colii speciale Constantin Pufan Galali 9i a
Liceului tehnologic Simion Mehedinti Galati, precum gi incasarea unei coteparli de 50% din veniturile realizate din inchirierea acestora;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
LUCR RILOR DE
lS.Aprobarea DOCUMENTATIEI DE AVIZARE
pentru
execu,tia
obiectivului
de
investilie_,,REABILITARE
DJ
INTERVENTIE
+
251 G, KM. 6+700 + 8+200 91 8+800 11+800 VALEA MARULUI - VARLEZI
JUDETUL GALATI'';
lnifiator: CornelHamza
l9.Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
AMARILIA RA SRL, pe traseul Galali - Foltegti (S.P.F. - Polilia de Frontierd);
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
20. Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
GOLEANU TOUR SRL, pe traseul Galati (Bariera Traian) - Oancea (S.P.F. Polilia de Frontierd);
lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
21.Rapoarte, informdri,
, interpeldri, diverse.
obligaliilor de serviciu: Costel Fotea - administrator
Au participat in vi
public al Consiliului J
Galali; Laura Angheluld - director executiv, Direclia de
n Cristea - director executiv, Direclia patrimoniu;
dezvoltare regionald;

A

realitatea gedinlei.
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Florin Grigore - gef birou, Biroul audit public intern; lonel Coca - gef serviciu, Serviciul

de management al resurselor umane, sdndtate gi securitate in muncd gi asigurarea
calitdlii; Liviu Narciz Antonag - 9ef serviciu, Serviciul investi,tii gi urmeriri contracte din
cadrul Direc,tiei Arhitect $ef; Daniela Teculd - consilier superior, Compartimentul
cancelarie.
Au participat ca invitali: Dorin Otrocol - prefectul judelului Galali; Tinase Liliana
- administrator financiar gef, $coala GimnazialS Speciald ,,Constantin Pufan" Galali;
Tdune Narciza - administrator patrimoniu, Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedin!i";
Mdddlin-lonu! $erban - manager, Complexul Muzeal de $tiinlele Naturii ,,Rdsvan
Anghelu!6" Galati; S6mbotin Elena - operator, Muzeul de Artd Vizuald Galali; Matei
Marlena Raluca - consilier principal, Camera Agricold a Judelului Galali; Groza
Ciprian - director general adjunct pentru proteclie sociald, Direclia GeneralS de
Asistenld Social6 gi Proteclia Copilului Galali; Viorel Vali Sandu - director general,
Serviciul Public Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat Galali.
De asemenea, au mai participat reprezentanti de la urmdtoarele institulii de
presd: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. Galati; ziarul ,,Viata
li ber5"; ziarul,,Ll BERTATEA" ; ziarul,,MON ITORUL DE GALATI".
Domnul Presedinte dd cuvAntul domnului Secretar Pugcag Paul pentru a face
apelul nominal in vederea stabilirii prezenlei la gedinld.
Domnul Puscas Paul face apelul nominal.
Domnul Presedinte informeazd cd dintr-un numdr de 33 consilieri judeteni in
funclie + Pregedintele Consiliului Judelului Galali sunt prezenli 29 consilieri judeleni
in functie + Pregedintele Consiliului Judelului, deci gedinla poate incepe, fiind
intrunite condiliile regulamentare pentru desfdgurarea acesteia.
Au lipsit urmitorii consilieri judefeni: Pintilie Carmen, St6ngd George
Citilin, $tefan lon 9i Ursu Nicugor.
A sosit in sali, dupi votarea punctului 13 de pe ordinea de zi, domnul
consilier judelean Ursu Nicugor.
A pirisit sala, dupi votarea punctului 17 de pe ordinea de zi, domnul
consilier judelean Potec Nicolae - Petrigor.
Domnul Presedinte informeazd cd potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare gi Funclionare al Consiliului Judelului Galali, a fost prezentat la mapd
procesul-verbal al gedinlei extraordinare a Consiliului Judelului Galali din 14 mai
2015.
in continuare, intreabd dacd sunt observatii in legdturd cu procesul-verbal.
Nefiind observalii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte, cu privire la ordinea de zi, solicitd completarea acesteia cu
proiectul de hotdr6re privind <Validarea desemndrii nominale a unor membri ai
Autoritdlii Teritoriale de Ordine Publicd Galali>.
ln continuare, face precizarea cd proiectul de hotdr6re are avizul comisiei de
specialitate.

realitatea gedin!ei.
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Domnul Presedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotdrAre privind <Validarea desemndrii nominale a unor membri ai Autoritdtii
Teritoriale de Ordine Publicd Galali>.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt alte observalii cu privire la ordinea de zi
aga cum a fost transmisd la mape gi publicatd in presa localS.
Nefiind alte observatii, supune la vot ordinea de zi in intregime:
1. Aprobarea Regulamentul de organizare gi func{ionare al Addpostului de zi gi
de noapte pentru copiii strezii din cadrul Direcliei Generale de Asisten!6
Sociald gi Proteclia Copilului Galali;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. Aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al Centrului de
asistenld pentru copilul cu cerinle educative speciale din cadrul Direcliei
Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului Galali;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
3. Aprobarea Regulamentul de organizare gi functionare al Centrului de zi pentru
persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcliei Generale de
Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galali;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
4. Aprobarea Regulamentul de organizare 9i funclionare al Centrului de
reabilitare gi reintegrare socialS a copiilor Casa,,David Austin" - Munteni din
cadrul Directiei Generale de Asisten!5 Sociald gi Proteclia Copilului Galali;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
qi functionare al Centrului de zi
Aprobarea
Regulamentului
de
organizare
5.
pentru persoane adulte cu handicap ,,Luceafirul" din cadrul Directiei Generale
de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galali;
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
6. Aprobarea Regulamentul de organizare $i functionare al Centrului maternal
din cadrul Direcliei Generale de Asistenld Sociald gi Protectia Copilului Galali;
lni[iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
7. Aprobarea Regulamentul de organizare gi functionare al Centrului de
plasament ,,Negru VodS" din cadrul Direcliei Generale de Asistenld SocialS 9i
Proteclia Copilului Galali;
lni[iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
8. Aprobarea Regulamentul de organizare gi funclionare al Centrului de
plasament nr. 3 din cadrul Direcliei Generale de Asistente Sociald gi Protectia
Copilului Galali;

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

9. Aprobarea

Regulamentul de organizare gi funclionare al Centrului de zi pentru
persoane adulte cu handicap ,,Pentru voi" din cadrul Directiei Generale de
Asisten!5 Sociald gi Proteclia Copilului Galali;
lni[iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
realitatea gedinlei.
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l l.Aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare al Centrului de
recuperare 9i reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul Direcliei
Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galali;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l2.Aprobarea Regulamentul de organizare gi functionare al Centrului de zi pentru
integrarea socio-profesionald a persoanelor adulte cu handicap din cadrul
Direcliei Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galali;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l3.Stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Directiei Generale de
Asistenld SocialS 9i Protectia Copilului Galali;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l4.Desemnarea Camerei Agricole a judetului Galati ca entitate responsabild de
aplicarea prevederilor alineatului (2) al articolului 4 din Legea nr. 14512014
pentru stabilirea unor mdsuri de reglementare a pielei produselor din sectorul
agricol;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
15.Plata, din bugetul local al Consiliului Judelului Galafi, a contribuliei de membru
al Uniunii Nalionale a Consiliilor Judelene din Rom6nia, pentru anul 2015;
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l6.Transformarea unor posturi din statul de funclii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judelului Galali;
lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l T.Aprobarea ?nchirierii, in condiliile legii, a spaliilor aflate in domeniul public al
Jude{ului Galali gi administrarea $colii speciale Constantin Pufan Galati gi a
Liceului tehnologic Simion Mehedinli Galali, precum gi incasarea unei cotepd(i de 50% din veniturile realizate din inchirierea acestora;
lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
l8.Aprobarea DOCUMENTATIEI DE AVIZARE
LUCR RILOR DE
INTERVENTIE pentru execulia obiectivului de investilie,,,REABILITARE DJ
251 G, KM. 6+700 + 8+200 9t 8+800 + 11+396 VALEA MARULUT - VARLEZT
JUDETUL GALAIr";
lnifiator: CornelHamza
l9.Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judelean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
AMARILIA RA SRL, pe traseul Galali - Foltegti (S.P.F. - Polilia de Frontierd);
lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
20. Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judelean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
GOLEANU TOUR SRL, pe traseul Galali (Bariera Traian) - Oancea (S.P.F. Polilia de Frontierd);
: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
21 .Validarea desemndrii nominale
unor membri ai Autorit6lii Teritoriale de
Ordine Publicd Galali;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
22. Rapoarte, informdri, i
interpelSri,
diverse.
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Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru' .
Se trece la punctul I din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentul de organizare gi funclionare al Addpostului de zi gi de
noapte pentru copiii strdzii din cadrul Direcliei Generale de Asisten(i Sociali 9i
Protec(ia Copilu lu i Galali

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al Centrului de
asisten(d pentru copilul cu cerinte educative speciale din cadrul Direcliei
Generale de Asisfenfd Socialii gi Probclia Copilului Galali

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr5re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatS.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentul de organizarc gi funclionare al Centrului de zi pentru
persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcliei Generale de
Asisten{d SocrblS 9i Proteclia Copilului Galali

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observa{ii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observa,tii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentata.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentul de organizare gi funclionarc al Centrului de reabilitare
gi reintegrare sociald a copiilor Casa ,,David Austin" - Munteni din cadrul
Direcliei Generale de Asistenfi Sociald gi Protec(ia Copilului Galali
lnif iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotir6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trcce la punctul 5 din ordinea de zi:
de organizare gi funclionare al Centrului de zi
Aprobarea
pentru
cu handicap ,,Luceafdrul" din cadrul Direcliei Generale
Asistentd SociaIS Si Protec.tia Copilului Galali
lnitiator: N icolae Dobrovici-Bacalbaga

realitatea Qedinlei.
SECRETARUL JUDETULUI,
Paul Pugcas
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Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentul de organizare ,i functionare al Centrului maternal din
cadrul Direcliei Generale de AsrsfenfE Socrbld gi Proteclia Copilului Galali

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd daci sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarca Regulamentul de organizare gi funclionare al Centrului de
plasament ,,Negru Vodd'din cadrul Dirccliei Generale de Asistenld Socialii gi
Proteclia Copilu lu i Gal a(i
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observatii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentate.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trcce la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentul de organizare gi func,tionare al Centrului de
plasament nr. 3 din cadrul Dirccliei Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia
Copilului Galali
lni!iator: Nicolae Dobrovici.Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotirdre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentul de organizare 9i funclionare al Centrului de zi pentru
persoane adulb cu handicap ,,Pentru voi" din cadrul Direcliei Generale de
Asistenld Socrald gi Prcteclia Copilului Galali
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabi dac'5 sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrdre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctu! 10 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al Centrului de
recuperare gi reabilitare a
cu handicap nr. 1 din cadrul Direcliei
Generale de
SociaIC ai Prcteclia Copilului Gala,ti
lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
realitatea Sedin!ei.
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Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentatia 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 1l din ordinea de zi:
Aprobarea Rqulamentului de organizare gi funclionare al Centrului de
recuperare gi reabilitare a percoanelor cu handicap nr, 2 din cadrul Directiei
Generale de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galali

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentul de organizare gi funcfonare al Centrului de zi pentru
integrarea socio-profesionald a persoanelor adulte cu handicap din cadrul
Direc(iei Generale de Asisten(d Sociald 9i Proteclia Copilului Galali

lnifiator: N icolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, 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:
Stabilirca costului mediu/anlbeneficiar asistat din cadrul Dirccliei Generale de
Asistenli Socrald gi Protec(ia Copilului Gala{i
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte intreabd dacS sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documenta,tia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.

Se aprobd cu 29 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" gi o ,,abfinere"

(Hapeci Dan iela-Si mona).
A sosit in sali domnul consilier jude[ean Ursu Nicugor.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Desemnarea Camerci Agricole a judelului Galali ca entitate rcsponsabild de
aplicarca prevederilor alineatului (2) al afticolului 4 din Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor mdsuri de rcglemenbre a piepi produselor din sxtorul

agricol
lniliator:

icolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pre$edinte fntreabd dacd sunt observalii...
Domnul Zaharia Euqen, adres6ndu-se domnului Pregedinte, afirmd cd doregte
sd ceari scuze cd nu s-a vizut la comisii. Hotdr6rea aceasta trebuie comunicatd gi
U.A.T.-urilor pentru care se genereazd hotdrArea, cei care nu au asocialii. in articolul
icd Camerei Agricole - ptecizeaze cd bun, ea gtie, cd ea a
2 spune cd se
N

me realitatea Sedinlei.
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iniliat-o in deflnitiv - gi Serviciului... dar trebuie comunicate 9i la U.A.T.-urile care nu
au inregistrat nicio structurA asociativd, pentru cd ei vor apela la Camera Agricold.
Domnul Presedinte intreabd dacd o comunicdm noi sau o comunicd Camera
AgricolS?

Domnul Zaharia Euqen spune cd, in articolul 2, trebuie mentionat ce va fi
comunicatd 9i unitdlilor administrativteritoriale care nu au inregistrate o structure
asociativd.
Domnul Presedinte se adreseazd domnului Secretar...
Domnul Secretar precizeazd cd nicio problemd. S-a notat.
Domnul Presedinte, concluzionAnd, ii spune cd se va ocupa de problema
aceasta. Bun. S-a notat. ln continuare, intreabd dacd sunt alte observatii cu privire la
proiectul de hotdr6re.
Nefiind alte observalii, supune la vot proiectul de hotdr6re.
Se aprobd in unanimitate, cu 31 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Plata, din bugetul local al Consiliului Judelului Galali, a contribu(iei de membru
al Uniunii Nfiionale a Consiliilor Judelene din Romdnia, pentru anul 2015
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Dgmnul Presedinte aduce la cunogtinld faptul cd a existat un amendament la
care... lntreabd, in continuare, dacd mai este valabil.
Doamna Hapeci Daniela-Simona doregte sd ia cuv6ntul gi sa igi prezinte
pd re

rea.

Domnul Presedinte, ca urmare, informeazd c5 existd un amendament Si o
roagd pe doamna consilier jude{ean Hapeci Daniela-Simona sd il prezinte.
Doamna Hapeci Daniela-Simona
A prezentat, in scns, urmdtorul:
(AMENDAMENT
la proiectul de hotirAre privind plata, din bugetul local al Consiliului
Judelului Galali, a contribuliei de membru al Uniunii Nafionale a Consiliilor
Judelene din Rom6nia, pentru anul 2015
(inregistrat la Consiliul Judelului Galali cu nr.4228129.05.2015)
Av6nd in vedere faptul cd in anul 2014 am aprobat doud proiecte de hotdrAri,
PH nr. 4172120.10.2014 9i PH nr. 8492120.10.2014, privind cotizalii ce se calculeazd
raportAndu-ne la numdrul de locuitori ai Jud. Galali, gi am votat ca acest calcul sd fie
raportat la un numdr de 536 167 locuitori, aga cum este stabilit in urma ultimului
recensdm6nt publicat de cdtre lnstitutul Nalional de Statisticd, md vdd nevoitd sd
propun modificarea PH nr. 931128.04.2015, ce va fi dezbdtut in plenul CJ Galali,
astdzi data de 29.05.2015, astfel:
Art. 1. Se aprobd plata, din
I local al Consiliului Judefului Galali, a

contribufiei de membru

al

Rom6nia, pentru anul 2015, in
Semneazd: Hapeci Dan

U

nii

Nafionale

a

Consiliilor Judelene din

de 88 467,56 lei.
Data: 29.05.2015>.
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Doamna Haoeci Daniela-Simona multumegte. Transmite faptul cd in urma
depunerii amendamentului de astdzi, Comisia buget-finanle s-a intrunit pentru
avizarea a altor doud proiecte supuse spre aprobare pe ordinea de zi, ocazie cu care
s-a luat in disculie gi amendamentul propus de citre dumneaiei. Afirmd cd, in urma
dezbaterii acestui amendament, Direclia de dezvoltare, prin reprezentantul sdu legal,
le-a pus la dispozilie ultimele raportdri primite de la lnstitutul Nalional de Statistici ce
justificd cregterea numdrului de locuitori in judelul Galali de la 536 167 locuitori la
600 41 1 locuitori, date actualizate la data de 1 ianuarie 2014, ocazie cu care i9i
retrage amendamentul propus. in expunerea de motive a prezentului proiect de
hotdr6re le sunt aduse la cunogtinld gi enumerate gi o serie de rezultate fanteziste in
urma colabordrii cu Uniunea Nalionald a Consiliilor Judelene din RomAnia, printre
care gi (citeazd din expunerea proiectului de hotdrdre): <reducerea disparite,tilor
economico-sociale intre judele 9i regiuni prin elaborarea de strategii, programe gi
proiecte pentru investitii de dezvoltare localS pe domeniile de competenld>. in
continuare, spune: ,,Ocazie cu care a9 dori sd vd intreb dacd 9i cetdlenii acestui jude!
simt pe propria lor piele acest lucru gi dacd vdd strategiile gi proiectele privind
infrastructura rutierd in regiune realizate. Privind acest aspect, ag dori sd ni se aducd
gi noud la cunogtin!5 in ce a constat colaborarea Consiliului Judelean Galali cu
U.N.C.J.R., lindnd cont cd pldtim o cotizalie anuald semnificativd. Consider cd fdrd
modernizarea legdturilor rutiere zona Galaliului este condamnatd la subdezvoltare 9i
ne antrendm, ca de fiecare datd, ca pe suportul de hArtie sA scriem lucruri cAt mai
mdrele, dar ne lipsegte ancorarea in realitatea de zi cu zi. Vd multumesc."
Domnul Presedinte, adres5ndu-se doamnei consilier, ii comunicd faptul cd este
aici directorul de la D.D.R., care ii poate expune. Este...
Doamna Haoeci Daniela-Simona intervine gi spune cd a retras.
Domnul Pre$edinte continud: ,,Dar, ce ag vrea sd vd spun? Sunt absolut de
acord cu dumneavoastrd cd toatd Regiunea, de fapt a <Dundrii de Jos>, cd include 9i
Brdila 9i... suntem de fapt un megalopolis, cd am oficializat-o sau nu, din pdcate nu
am oficializat-o, gi cd suntem pe plan national defavorizali. Pe de altd parte, aceaste
structure, care reunegte consiliile judelene, a cdutat - nu gtiu in ce misurd a reugit
sd fie o contrapondere a administraliei centrale in raport cu o descentralizare care nu
s-a produs gi care a fost stopatd gi care ne-ar fi permis sd ne apdrdm mult mai

-

eficace interesele noastre, ale gdlSlenilor 9i briilenilor, cd vreau sd vdd, in
continuare, in tandem, aceaste zond. De altfel, aceast5 campanie furibundd
impotriva baronilor locali poate fi privitd gi ca o luptd intre administralia centralS in
suficientd mesure birocratizatd 9i care incearcd sd strdngd la ea toate elementele de
decizie gi sd ia judelelor c6t mai mult din ce ar trebui sd decidd ele. Sigur cd aceaste
reunire in cadrul unei Uniuni a Consiliilor Judelene ar putea sd fie un rdspuns in
cadrul acestor tendinle pe care le-am enunlat, dacd, dacd, nu devine o altd birocratie
confiscatd la nivelul vSrfului. $i aici, trebuie sd fim noi extrem, extrem de atenli pentru
filozof, orice autoritate tinde spre abuz. Deocamdat5,
c5, conform unui
plStim. C6nd vom
cd se produce acest pericol, pe care l-am menlionat, avem
ca membri, fie sd ne retragem. Pentru cd nu este un
fie sd
pe care toli noi, cei reunili in jurul acestei mese, il vom
ec6t
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considera dace este necesar in termenii care se pun la acea perioadS." TotodatS,
afirmd cd, in rest, dacd doamna Anghelula are ceva de addugat, o roagd se facd
acest lucru.
Doamna Anqhelutd Laura transmite: ,,Bund ziua, in primul r6nd. in ceea ce
privegte relalia cu U.N.C.J.R.-ul sau rolul pe care il are U.N.C.J.R.-ul vizavi de toate
judelele membre, trebuie sd facem menliunea ce acesta este un organ consultativ,
atdt la nivelul Guvernului, cAt 9i la nivelul tuturor autoritdtilor de management. in ceea
ce privegte proiectele 9i programele de finanlare, U.N.C.J.R.-ul a fost implicat in toate
comitetele de monitorizare gi toate grupurile de lucru pentru elaborarea viitoarelor
Programe 2014-2020. Deci, urmeaze sd vedem beneficiile de pe urma a ceea ce se
aprobd de catre Comisia Europeand gi prin proiectele pe care fiecare judet le va
depune gi le va ctigtiga."
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt alte observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind alte observalii, supune la vot proiectul de hotdrdre.

Se aprobd cu 30 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrive" gi o ,,abtinere"

(H a pec i

D a n iel

a-S i mo n a).

Se trcce la punctul 16 din ordinea de zi:
Transformarea unor posturi din statul de funfiii al aparatului de specialitate al
Consiliului J udetul ui Gala(i

lniliaton Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pre$edinte intreabd daci sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentat5.
Se aprobd in unanimitate, cu 31 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarca inchirierti, in condiliile legii, a spa,tiilor aflate in domeniul public at
Judelului Galali gi administrarea $coliispecrale Constantin Pufan Galali gi a
Liceului tehnologic Simion Mehedin$i Galali, prccum gi incasarea unei cote
pdrtj de 50% din venifurile realizate din inchirierea acestora
lnifiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Presedinte 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 cu 30 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd,, gi o ,,abtinere,,
(H apeci Daniela-Simona).
A pirisit sala domnul consilier jude{ean Potec Nicolae - petrigor.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Aprobarea DOCUMENTATIEI DE A
A LUCR RILORDE INTERVENTIE
.,,REABILITARE
pentru execulia obiectivului de
DJ 251 G, KM.6+700 +
+
8+200 fl 8+A)0 11+8(n VALEA
ut- VARLEZ|, JUDETUL GALATT
lnifiator: Cornel Hamza
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Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdr6re sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentati.

Se aprobd cu 29 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,impotrivd" 9i o ,,ablinere"

apeci Da niela-Simon a).
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transpoft rutier public judelean
de persoane prin curce regulate sp*iale pntru operatorul de transpott SC
AMARILIA Rll SRI-, pe traseul Galali - Folfc,gti (S.P.F. - Polilia de Frontierd)
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pre$edinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Eliberarea licenlei de traseu pentnt senticii de transport rutier public judelean
de percoane prin curse regulate speciale pntru operatorul de transport SC
GOLEANU TOUR SRL, pe traseul Galali (Barien Tnian) - Oancea (S.P.F. Polilia de Frontierd)
lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observatii, supune la vot proiectul de hotdr6re in forma prezentatd.
Se aprobd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Validarea desemndrti nominale a unor membrt ai Aubrttiilii Teritoriale de
Ordine Publicd Galali
lniliator: Nicolae Dobrcvici-Bacalbaga
Domnul Pregedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la proiectul de
hotdrAre sau la documentalia de fundamentare.
Nefiind observalii, supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentate.
Se aprohd in unanimitate, cu 30 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Rapoarte, informdri, intrebdrt, interpe6rt, diverse
Domnul Presedinte intreabd dacd sunt observalii cu privire la informdrile sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapd.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi a Judelului Galali privind modul de
ducere la indeplinire a mdsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up),
inregistrat la Direclia Generald de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galali sub
nr. 1444018.04.2015,9i de Raportul Camerei de Conturi a Judelului Galali privind
modul de ducere la indeplinire a mdsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up),
inregistrat la Direclia Generald de Asistenld SocialS 9i Proteclia Copilului Galali sub
nr. 14565/9.04.2015; transmise de cetre Direclia Generald de Asisten!5 Sociald 9i
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Proteclia copilului Galali consiliului Judelului Galati prin adresa inregistratd sub nr.
3455114.05.2015.
Doamna Hapeci Daniela-Simona, adresAndu-se domnului pregedinte, doregte
sd revind la intrebarea adresate la sf6rgitul gedintei anterioare aceiteia, la gedinla
extraordinard, vizavi de raportul intocmil de colegul dumnealor, domnul consilier
judelean Gasparotti Florin, dacd poate veni cu ldmuriri la ceea ce a solicitat atunci.
Domnul Presedinte spune ce da. Colegul Gasparotti...
Domnul Gasparotti Florinel-Petru, adres6ndu-se domnului pregedinte, spune cd
da, cu pldcere are sd...
Doamna Hapeci Daniela-Simona precizeazd cd intrebarea era referitoare la
modalitatea, modul in care a fost adresatd acea invita{ie privlnd deplasarea domnului
consilier judelean la Luxemburg 9i anume daca invitalia a fost adresata instituliei
Consiliului Jude{ean sau a fost adresatd...
Domnul Presedinte ii transmite cd la aceastd intrebare ii poate rdspunde
dAnsul. ...o formula aga, ii rdspundea de atunci.
Domnul Gasparotti Florinel-Petru, adresAndu-se domnigoarei consilier judetean,
credea cd este interesate sd ii spund...
Doamna Hapeci Daniela-simona afirmd cd aga a intrebat gi atunci gi vroia sd
gtie, aga cum a stipulat atunci, care au fost condiliile pe care ar trebui se le
indeplineascd unul dintre dumnealor de a fi prezent acolo.
Domnul Presedinte, concluzion6nd, precizeazd cd invitatia a fost adresatd
instituliei, noi suntem membri ai acelei structuri, gi a fost desemnat, de cdtre
Preged inte, domnul consil ier Flori n Gasparotti.
Doamna Haoeci Daniela-Simona conchide cd domnul Pregedinte l-a desemnat.
Domnul Presedinte confi rmd.
susline cd aceeagi intrebare a avut gi data

trecu

.

Domnul Pre$edinte ii rdspunde cd nu a inleles-o atunci, cd dacd o inlelegea ii
..
rdspundea de atuncl.
Doamna Haoeci Daniela-Simona intreabd ce condilii ar fi trebuit sd
indeplineascd unul dintre d6n9ii ca sd fie prezent acolo. Aceasta a fost intrebarea
atunci. Multumegte.
Domnul Gasparotti Florinel-Petru se adreseazd domnului Pregedinte, daci ii
permite o completare.
Domnul Presedinte ii rdspunde doamnei consilier judelean: ,,Aceleagi condilii
care le indeplinili gi dumneavoastrd."
Doamna Hapeci Daniela-Simona intervine: ,,Da. Numai cd noi nu am fdcut astfel
de deplasdri."
Domnul Presedinte spune: Da. Da. Bun... Domnul consilier.
Domnul. Dima Gheorohe, adresAndu-se domnurui pregedinte, spune cd are gi
.
dAnsul o rugdminte.
Domnul Presedinte dd
domnului consilier judelean Dima Gheorghe.

-
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Domnul Dima Gheorqhe spune cd rugdmintea este sd se analizeze ca, in viitor'
gedinlele Consiliului Judelean sd aibd loc intr-o alti zi dec6t vinerea, la ora 14.
Rugdmintea...
Domnul Presedinte precizeazd: ,,Deci, 9i pe mine m-a deranjat aceast5 ord,
numai cd o parte din colegii nostri au fost plecali gi puteau... s-au intors in !ard, nu
gtiu c6nd... aseare sau aga ceva... sau dimineald gi au rugat ca sd facem aceastd
gedinld, pentru ce altfel lipseau. $i atunci, cum lin cont de dorinlele fiecSruia dintre
dumneavoastrd exprimate, unii dintre noi au fost jenali in aceaste vinere, din tripleta
de zile libere; cd asta este, trebuie sd fim solidari 9i sd linem cont unul de celdlalt;
suntem colegi."
Domnul Butunoi Adrian-Liviu, adres6ndu-se domnului Pregedinte, transmite c5
doreau sd gtie gi d6ngii care este situalia - preciz6nd cd pe d6nsul il intereseazS in

Tecuci-Matca, pentru cd este impracticabil. in
continuare, spune: ,,in ce stadiu este? Licitalie? Nu gtiu... sau ce trebuie fdcut sd
demardm, sd fo(dm. .."
Domnul Pregedinte comunicd: ,,Da. Deci, am ficut toate presiunile posibile, in
condiliile unei birocralii extrem de dure, 9i s5ptdmena viitoare aceste licitalii se
finalizeazd. Din fericire, din fericire, nu ne-a..."

,oO ipecilf -' DJlui 251-250

Domnul Butunoi Adrian-Liviu intervine: Contestat.
Domnul Pregedinte continud: ,,Contestat nimeni pentru c5, cogmarul tuturor
acestor licitatii este contestalia. Ba chiar unii au folosit aceastd posibilitate de control
democratic a conkactelor ca o formS de gantaj. Din fericire, nu ne-a contestat, deci
intrdm 9i avem suprafele foarte mari. Apropo de drumul acesta, m-a sunat 9i domnul
primar luchel. Au fost nigte probleme legate... acolo era ca la panterd'"
Domnul Butunoi Adrian-Liviu intervine: ... cu segmentele, da.
Domnul Presedinte informeazd: ,,... care erau ale municipiului, zonele care erau
ale judelului. A fost o intreagd problemd identificarea, s-au identificat, 9i o sd cSutdm
c6t de repede sd reparim."
Domnul Butunoi Adrian-Liviu mullumegte.
Domnul Pregedinte intreaba dacd mai are cineva vreo intervenlie. constatand
cd nu sunt, le doregte trei zile petrecute cAt mai bine.

Prezentul proces-verbal, fdrd gtersdturi sau adeugiri, contine 14 (paisprezece)
Consiliului Judelului Galali din data de
pagini gi a fost prezentf,,jn gedinla
26 iunie 2015.
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