PROCES – VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţului Galaţi
din 11 februarie 2016
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţului Galaţi a fost convocată prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi nr. 24 din 10 februarie 2016 şi a
fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” din 11 februarie 2016 şi în ziarul „Realitatea” din
11 februarie 2016 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Completarea componenţei secretariatelor comisiilor de evaluare, în vederea
evaluării noilor proiecte de management pentru perioada martie 2016 –
februarie 2019, în cazul managerilor unor instituţii de cultură din subordinea
Consiliului Judeţului Galaţi;
Iniţiator:
Nicolae Dobrovici Bacalbaşa
2. Constatarea încetării Contractului de management nr. 9431/29.11.2013 pentru
managementul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
Iniţiator:
Nicolae Dobrovici Bacalbaşa
3. Numirea managerului interimar al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
Iniţiator:
Nicolae Dobrovici Bacalbaşa
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: Rodica Sin - director executiv,
Direcţia economie şi finanţe; Laura Angheluţă - director executiv, Direcţia de
dezvoltare regională; Florin Grigore - şef serviciu, Serviciul audit public intern; Ionel
Coca - şef serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi
securitate în muncă şi asigurarea calităţii; Liviu Narciz Antonaş - şef serviciu,
Serviciul investiţii şi urmăriri contracte din cadrul Direcţiei Arhitect Şef; Daniela
Tecuţă - consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Dorin Otrocol - prefectul judeţului Galaţi; Zaharia Florina
– propusă pentru validare în funcţia de manager interimar la Centrul Cultural
„Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie Zanfir - manager, Biblioteca “V. A. Urechia” Galaţi; Dan
Basarab Nanu - manager, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru manager, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi; Floricel Maricel Dima - director
executiv, Camera Agricolă a Judeţului Galaţi; Ciprian Groza – director general
adjunct pentru protecţie socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de
presă: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. Galaţi; ziarul „Viaţa
liberă”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, VOX
TV.
Domnul Preşedinte propune un moment de reculegere în memoria celui care a
fost Sergiu Dumitrescu, un om care a însemnat mult pentru comunitatea gălăţeană,
un om profund cumsecade, un artist talentat şi un organizator de evenimente
culturale devotat, spunând că moartea sa a fost total neaşteptată şi evitabilă.
Domnul Preşedinte dă cuvântul domnului Secretar pentru a face apelul nominal
în vederea stabilirii prezenţei la şedinţă (întrucât domnul Puşcaş Paul, Secretarul
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judeţului Galaţi, efectuează în această perioadă concediul legal de odihnă, va fi
înlocuit la această şedinţă de către domnul Coca Ionel - şef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea
calităţii).
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi sunt prezenţi 26 consilieri judeţeni
în funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţului, deci şedinţa poate începe, fiind
întrunite condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Butunoi Adrian – Liviu, Gogoncea
Lilion – Dan, Hapeci Daniela – Simona, Matei Remus, Munteanu Gabriela,
Percea Carmen, Potec Nicolae – Petrişor şi Zamfir Aurel.
A sosit în sală după votarea ordinii de zi domnul consilier judeţean
Gogoncea Lilion – Dan.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 33 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţului Galaţi, a fost prezentat la mapă
procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţului Galaţi din 28 ianuarie
2016.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 27 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi în întregime:
1. Constatarea încetării Contractului de management nr. 9431/29.11.2013 pentru
managementul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
Iniţiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa
2. Numirea managerului interimar al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
Iniţiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa
3. Completarea componenţei secretariatelor comisiilor de evaluare, în vederea
evaluării noilor proiecte de management pentru perioada martie 2016 –
februarie 2019, în cazul managerilor unor instituţii de cultură din subordinea
Consiliului Judeţului Galaţi;
Iniţiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 27 voturi „pentru”.
A sosit în sală domnul consilier judeţean Gogoncea Lilion – Dan.
Domnul Preşedinte, făcând referire la obligaţia pe care şi-a asumat-o în şedinţa
anterioară cu privire la podul de la Cerţeşti, informează: „podul de la Cerţeşti iniţial
avea o valoare de 450 [mii lei]. Final, a ieşit o sumă de 1.287 [mii lei], deci de 12
miliarde [lei vechi], care a ridicat discuţii şi a apărut şi o extrateritorialitate destul de
stranie cu judeţul Botoşani. Am rugat Auditul meu să investigheze, s-a dovedit, cum
zicea unul din clericii noştri importanţi, că duşmanii sunt numai nişte prieteni mai
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
PREŞEDINTE,
Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Paul Puşcaş

Şedinţa din 11 februarie 2016
Pag. nr. 3

exigenţi. Deci, lucrurile se adeveresc, este o sumă evident excesivă, este un proiect
cu cale pentru biciclişti pe ambele părţi care nu se justifică. Ca atare, nu se va plăti
studiul de fezabilitate în forma iniţială şi vom obliga pe respectivul care l-a făcut şi cu
care s-a luat şi contactul să se facă (părintele Buga a spus chestia asta cu duşmanii,
nişte prieteni mai exigenţi) va fi obligat să facă un studiu de fezabilitate real şi eu
unul, din acest moment, indiferent ce se va mai întâmpla şi indiferent de ce presiuni
va face aparatul propriu asupra mea, n-o să mai admit să-mi bage hârtii în ultimul
moment sub nas, că nu s-a reuşit, că nu s-a putut, că sunt elemente obiective şi aşa
mai departe. Deci, sunt şi cei din aparatul propriu al Consiliului Judeţean în sală, din
acest moment această practică a dispărut. Asta a fost picătura care, pentru mine, a
umplut paharul.”
În continuare, motivează convocarea şedinţei extraordinare „de pe o zi pe alta”:
„iniţial trebuia să aibă loc vineri. Ce se întâmplă, însă, cei de la Centrul Cultural sunt
în situaţia în care un locţiitor poate să ţină locul unei persoane bolnave, dar nu poate
ţine locul unui decedat. Din această cauză, toate salariile au fost blocate, ăştia sunt
oameni cu lefuri mici şi, ca să ia leafa mâine, s-a făcut şedinţa astăzi. Deci, încă o
dată, faptul că s-a făcut în 24 de ore n-a fost o lipsă de deferenţă, ci, cumva, un caz
de forţă majoră, eu fiind plecat până alaltă... ieri.”
Domnul Preşedinte aduce la cunoştinţă că toate proiectele de hotărâre de pe
ordine de zi sunt cu privire la persoane, pentru a căror aprobare este necesară
procedura de vot secret. Propune organizarea unei singure proceduri de vot secret şi
supune la vot.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, întrucât la lucrările şedinţei nu este prezent domnul Butunoi
Adrian – Liviu, membru al Comisiei de numărare a voturilor aleasă pe întreaga durată
a mandatului, roagă să se facă propunere de înlocuire temporară, în vederea bunei
desfăşurări a procedurii de vot secret din această şedinţă.
Domnul Grosu Constantin îl propune pe domnul Căluean.
Domnul Preşedinte anunţă această propunere şi supune la vot.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri, astfel:
La punctul 1 din ordinea de zi:
Constatarea încetării Contractului de management nr. 9431/29.11.2013 pentru
managementul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi
Iniţiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa
Domnul Preşedinte opinează: „este o chestie absolut stranie, după părerea
mea, ca să constatăm prin vot secret plecarea din viaţă a unui coleg, da’, asta este,
cică-i tot hotărâre de persoană, ăsta e punctul de vedere al oficialilor, deci, vom
proceda în felul ăsta.”
Domnul Ştefan Ion informează că „a fost votat chiar un primar decedat”.
Domnul Preşedinte afirmă: „şi asta este o chestie stranie...în momentul ăla...da.
Da, sunt curiozităţi administrative.”
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La punctul 2 din ordinea de zi:
Numirea managerului interimar al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi
Iniţiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa
Domnul Preşedinte informează: „Sergiu avea doi oameni cu care lucra, domnul
Eugen Ungureanu şi doamna Zaharia. Indiferent dacă vor fi definitiv numiţi oameni
politici, ceea ce eu, personal, oricum nu hotărăsc eu, se hotărăşte peste capul meu,
probabil de partide, ceea ce eu, personal, voi regreta că, personal, cred cu toată
convingerea că în domeniul artistic trebuie să conducă oameni care au o experienţă
în chestiunea asta, temporar până şi probabil că cei care ne vor succeda sau dacă
ne vom succeda...acuma...da’ oricum vor lua hotărârile definitive.” Totodată, îşi
manifestă intenţia: „deocamdată, vreau ca acest cuplu să-l ţin în ... să urmărească
mai departe ideile lui Sergiu şi, mai ales, să rezolve festivalurile, cele trei festivaluri,
care sunt lucruri delicate şi care până acum au mers foarte bine, cu invitaţi din toate
părţile, cu lume care venea, în fine, sper să nu se deregleze acest
mecanism...încerc.”
La punctul 3 din ordinea de zi:
Completarea componenţei secretariatelor comisiilor de evaluare, în vederea
evaluării noilor proiecte de management pentru perioada martie 2016 –
februarie 2019, în cazul managerilor unor instituţii de cultură din
subordinea Consiliului Judeţului Galaţi
Iniţiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa
Domnul Preşedinte menţionează că şi acest proiect a fost o prioritate, deoarece
expirau nişte contracte, „deci trebuia evaluare”.
Întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectele de hotărâre sau la
documentaţia de fundamentare.
În continuare, invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de
vot care vor fi predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Preşedinte
Roagă să se facă apelul nominal, în vederea înmânării buletinelor de vot.
Domnul Istudor Gigel:
Bogdan Tania-Iuliana
Buruiană Daniela-Laura
Buruiană Nataliţa
Butunoi Adrian-Liviu - absent
Butunoiu Dorin
Buţurcă Octav
Căluean Anghel Costel
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Cristovici Viorel
Dima Gheorghe
Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae
Gaiu Magdalena
Gasparotti Florinel-Petru
Gogoncea Lilion-Dan
Grosu Constantin
Hamza Cornel
Hapeci Daniela-Simona - absentă
Ion Dumitru
Istudor Gigel
Matei Remus - absent
Munteanu Gabriela - absentă
Percea (Pintilie) Carmen - absentă
Petrea Ionel
Podaru Tinca
Potec Nicolae Petrişor - absent
Sandu Mitică
Sandu Viorica
Stângă George-Cătălin
Şerban Iulian-Marian
Ştefan Ion
Ţuicu Emil
Ungureanu Cătălin
Ursu Nicuşor
Vicleanu Marian
Zaharia Eugen
Zamfir Aurel - absent
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Doamna Sandu Viorica solicită să prezinte rezultatului votului.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul.
Doamna Sandu Viorica dă citire următoarelor procese-verbale:
Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Completarea componenţei secretariatelor comisiilor de evaluare, în vederea
evaluării noilor proiecte de management pentru perioada martie 2016 – februarie
2019, în cazul managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului
Judeţului Galaţi». 1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor
judeţeni prezenţi la şedinţă, inclusiv Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi = 15;
2.Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 34 şi Preşedintele Consiliului Judeţului
Galaţi = 35; 3.Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă şi Preşedintele
Consiliului Judeţului Galaţi = 28;
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(1) Completarea componenţei secretariatului comisiei de evaluare a
noului proiect de management pentru perioada martie 2016 – februarie 2019
pentru managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi cu:
Numele şi prenumele
candidatului
Mihail Geanina

Voturi
„pentru”
26

Voturi
„împotrivă”
1

Voturi
„nule”
1

Buletine de vot
neîntrebuinţate
7

(2) Completarea componenţei secretariatului comisiei de evaluare a
noului proiect de management pentru perioada martie 2016 – februarie 2019
pentru managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi cu:
Numele şi prenumele
candidatului
Vasiliu Nicolae

Voturi
„pentru”
26

Voturi
„împotrivă”
1

Voturi
„nule”
1

Buletine de vot
neîntrebuinţate
7

CONCLUZII: Secretariatul comisiei de evaluare a noului proiect de
management pentru perioada martie 2016 – februarie 2019 pentru
managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi s-a completat cu
Mihail Geanina, consilier, Serviciul contencios şi probleme juridice din aparatul
de specialitate al C.J. Galaţi.
Secretariatul comisiei de evaluare a noului proiect de management
pentru perioada martie 2016 – februarie 2019 pentru managementul Muzeului
de Artă Vizuală Galaţi s-a completat cu Vasiliu Nicolae, consilier, Serviciul
contencios şi probleme juridice din aparatul de specialitate al C.J. Galaţi.
Comisia de numărare a voturilor: Căluean Anghel - Costel, Istudor Gigel,
Sandu Viorica, Stângă George-Cătălin şi Ungureanu Cătălin.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Numirea managerului interimar al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi».
1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi la
şedinţă, inclusiv Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi = 15; 2.Numărul consilierilor
judeţeni în funcţie: 34 şi Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi = 35; 3.Numărul
consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă şi Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi =
28;
Numele şi prenumele
candidatului
Zaharia Florina

Voturi
„pentru”
26

Voturi
„împotrivă”
2

Voturi
„nule”
-

Buletine de vot
neîntrebuinţate
7

CONCLUZIE: Doamna Zaharia Florina, redactor la Compartimentul
editură din cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi a fost numită în
funcţia de manager interimar al Centrului Cultural „Dunărea de jos” Galaţi,
până la data numirii noului manager, ca urmare a susţinerii concursului de
proiecte de management.
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Comisia de numărare a voturilor: Căluean Anghel - Costel, Istudor Gigel,
Sandu Viorica, Stângă George-Cătălin şi Ungureanu Cătălin.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Constatarea încetării Contractului de management nr. 9431/29.11.2013 pentru
managementul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi». 1.Cvorumul necesar: ½
+ 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă, inclusiv Preşedintele
Consiliului Judeţului Galaţi = 15; 2.Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 34 şi
Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi = 35; 3.Numărul consilierilor judeţeni
prezenţi la şedinţă şi Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi = 28;
Voturi
„pentru”
27

Voturi
„împotrivă”
1

Voturi
„nule”
-

Buletine de vot
neîntrebuinţate
7

CONCLUZIE: S-a constatat încetarea Contractului de management nr.
9431/29.11.2013 pentru managementul Centrului Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi.
Comisia de numărare a voturilor: Căluean Anghel - Costel, Istudor Gigel,
Sandu Viorica, Stângă George-Cătălin şi Ungureanu Cătălin.
Domnul Preşedinte face apel la consilierii judeţeni să nu fie cinici, „deoarece
viaţa ne-a amintit că poţi muri în mod neaşteptat oricând, că suntem trecători pe
pământul acesta”. Mulţumeşte consilierilor pentru vot şi îi îndeamnă pe aceştia să
sprijine această instituţie [Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi], deoarece “este o
instituţie atipică, care face nişte festivaluri cu succes la public şi de bună calitate”. De
asemenea, îşi exprimă speranţa ca revista „Dunărea de Jos”, la care ţine foarte mult,
să reuşească să fie o revistă reprezentativă pentru această regiune, aceasta
crescând „calitativ”, având în vedere că „o revistă sigur că e un lucru fragil.” În
continuare, face referire la Muzeul Pescăresc, parte a Muzeului Satului, care „a fost o
oportunitate, că ţinea de un sat riveran Prutului şi s-a putut reuni”. Totodată, speră
«cu ajutorul celui care a avut în concesiune [Complexul] „Căprioara”, să luăm
„Căprioara”, pe care ne-o cedează omul cu bunăvoinţă, şi să facem acolo un centru
de restaurare pentru tot felul de obiecte de patrimoniu cultural.» Încheie,
concluzionând: „de asta am şi vrut o echipă de doi oameni, deci sper că doamna
Zaharia va colabora îndeaproape cu domnul Eugen Ungureanu şi, de fapt, au avut o
bună colaborare tot timpul, şi, în rest, sigur că vine vremea bună, avem bani pentru
şosele, sper că nu vom fi păcăliţi, pentru că toţi urmează şi vor să te păcălească şi
tre’ să stai cu ochii-n patru”.
Domnul Ţuicu Emil intervine şi întreabă dacă pot.
Domnul Preşedinte îi răspunde că rolul consilierilor, „care sunt din toată
zona”, este de a sta „cu ochiu’ pe lucrări şi, dacă-i ceva, să sesizeze”. În acest sens,
dă exemplul podului de la Cerţeşti, când „am putut să băgăm mâna în gât unora care
au zis că-s şmecheri”. În continuare, îşi exprimă dorinţa de a nu mai avea alţi oameni
de schimbat intempestiv prin decese.
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Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul. În
continuare, mulţumeşte şi declară închisă şedinţa.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 8 (opt) pagini şi a
fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţului Galaţi din data de 25
februarie 2016.
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