PROCES–VERBAL
al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi
din data de 29 septembrie 2016
ŞedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi a fost convocată prin DispoziŃia
Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 460 din 23 septembrie 2016 şi a fost
publicată în ziarul „ViaŃa liberă” GalaŃi din 24 – 25 septembrie 2016 şi în ziarul
„Monitorul de GalaŃi” din 26 septembrie 2016, şi afişată la sediu, având următorul
proiect al ordinii de zi:
1. Constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier judeŃean al
doamnei Bogdan Tania–Iuliana;
IniŃiator: Costel Fotea
2. Constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier judeŃean al
domnului Marius Stan;
IniŃiator: Costel Fotea
3. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Măstăcani – Vânători (Tarlaua 61, Parcela 873
H);
IniŃiator: Costel Fotea
4. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
FAHRENHEIT SRL, pe traseul GalaŃi – Vânători;
IniŃiator: Costel Fotea
5. Modificarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
6. Modificarea specialităŃii studiilor în cazul unui post din statul de funcŃii al
aparatului de specialitate al Consiliului JudeŃean GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
7. Aprobarea preluării în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă–
Canal S.A. GalaŃi, a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea
infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeŃul GalaŃi”, bunuri aflate în domeniul public
al judeŃului GalaŃi;
IniŃiatori: Costel Fotea
Florinel–Petru Gasparotti
8. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃului GalaŃi nr. 83/25.05.2016
pentru aprobarea preluării, de către Operatorul Regional S.C. Apă–Canal S.A. GalaŃi, a
„Sistemului de alimentare cu apă Pădurea Gârboavele”, aflat în domeniul public al
judeŃului GalaŃi şi în administrarea Serviciului Public JudeŃean de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeŃului GalaŃi;
IniŃiatori: Costel Fotea
Florinel–Petru Gasparotti
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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9.Modificarea Hotărârii nr. 406/29.10.2013 a Consiliului JudeŃean GalaŃi, privind
aprobarea cofinanŃării în anul 2014 a proiectului de investiŃii „Reabilitarea şi extinderea
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeŃul GalaŃi”;
IniŃiator: Costel Fotea
10. Acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinŃe educaŃionale
speciale integraŃi în învăŃământul de masă din judeŃul GalaŃi pe anul 2016;
IniŃiator: Costel Fotea
11. Înlocuirea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 161 din
22 decembrie 2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului JudeŃean
GalaŃi pentru anul fiscal 2016;
IniŃiator: Costel Fotea
12. Aprobarea unor obligaŃii ce revin Consiliului JudeŃean GalaŃi în vederea
implementării proiectului „OportunităŃi de investiŃii pentru Europa”;
IniŃiator: Costel Fotea
13. Modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului JudeŃului GalaŃi privind
aprobarea Programului judeŃean de transport rutier public de persoane prin servicii
regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019;
IniŃiator: Costel Fotea
14. Aprobarea pentru trecerea unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public
al U.A.T. Valea Mărului şi administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului în
domeniul public al U.A.T JudeŃ GalaŃi şi în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi, în
vederea finalizării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport
regional între localităŃile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi –
Smârdan (DJ 251)”;
IniŃiator: Costel Fotea
15. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi în urma recalculării
Devizului general privind realizarea obiectivului „Reabilitare DJ 251G, Km. 6+700 –
8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi, JudeŃul GalaŃi”;
IniŃiator: Costel Fotea
16. Aprobarea cheltuielilor reprezentând contribuŃia proprie privind realizarea
obiectivului „Reabilitare DJ 251G, Km.6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului
– Vârlezi, JudeŃul GalaŃi”;
IniŃiator: Costel Fotea
17. Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016;
IniŃiator: Costel Fotea
18. Desemnarea domnului Istudor Gigel, Vicepreşedinte al Consiliului JudeŃean
GalaŃi în Adunarea Generală a AsociaŃiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre”
GalaŃi şi modificarea unor hotărâri ale Consiliului JudeŃean GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
19. Desemnarea domnului Costel Fotea, Preşedintele Consiliului JudeŃean
GalaŃi, ca reprezentant al judeŃului GalaŃi în Adunarea Generală a AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” GalaŃi;
IniŃiatori: Viorica Sandu
Florinel–Petru Gasparotti
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P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEłULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

ŞedinŃa din 29 septembrie 2016
Pag. nr. 3
20. Desemnarea domnului Costel Fotea, Preşedintele Consiliului JudeŃean
GalaŃi, ca reprezentant al judeŃului GalaŃi în Adunarea Generală a AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă GalaŃi”;
IniŃiatori: Viorica Sandu
Florinel–Petru Gasparotti
21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: George Stoica – director executiv,
DirecŃia economie şi finanŃe; Carmen Chirnoagă – director executiv adjunct, DirecŃia
economie şi finanŃe; Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, DirecŃia de
dezvoltare regională; Aurelia DomniŃeanu – director executiv adjunct, DirecŃia de
dezvoltare regională; Constantin Cristea – director executiv, DirecŃia patrimoniu;
Cristina Lupaşcu – auditor, Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu,
Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi
asigurarea calităŃii; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, DirecŃia arhitect şef; PetruşAugustin Ene – consilier superior, Autoritatea judeŃeană de transport public din cadrul
DirecŃiei arhitect şef; Roxana DomniŃa Cucu – consilier principal, Compartimentul
cancelarie.
Au participat ca invitaŃi: Dorin Otrocol – prefectul judeŃului GalaŃi; Aurica Vîrgolici
– trezorier şef, DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice GalaŃi; Florina Zaharia
– manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” GalaŃi; Ilie Zanfir – manager,
Biblioteca „V. A. Urechia” GalaŃi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul de Artă
Vizuală GalaŃi; Cristian Dragoş Căldăraru - manager, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea”
GalaŃi; Floricel Maricel Dima – director executiv, Camera Agricolă a JudeŃului GalaŃi;
Cătălin Vădană – director general adjunct economic şi administrativ, DirecŃia Generală
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; Vali Viorel Sandu – director general,
Serviciul Public JudeŃean de Administrare a Domeniului Public şi Privat GalaŃi.
De asemenea, au mai participat reprezentanŃi de la următoarele instituŃii de
presă: S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. GalaŃi; ziarul „ViaŃa liberă” GalaŃi; TV GalaŃi;
RTV GalaŃi – Brăila; TV EXPRES.
Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinŃei, adresându-se doamnelor şi
domnilor consilieri, stimaŃilor invitaŃi, doreşte să salute prezenŃa alături de dumnealor a
domnului prefect Dorin Otrocol.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeŃului Puşcaş Paul pentru a
face apelul nominal în vederea stabilirii prezenŃei la şedinŃă.
Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 33 consilieri judeŃeni în
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi sunt prezenŃi 31 consilieri judeŃeni în
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean, deci şedinŃa poate începe, fiind întrunite
condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeŃeni: Bogdan Tania–Iuliana şi Stan Marius.
Consilierii judeŃeni aparŃinând Partidului NaŃional Liberal (Căluean Anghel–
Costel, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Simbanu
Ionică, Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor) nu au participat în niciun fel la votarea
procesului-verbal al şedinŃei anterioare, a completărilor ordinii de zi, a ordinii de
zi, precum şi a punctelor de pe ordinea de zi.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare şi FuncŃionare al Consiliului JudeŃean GalaŃi, a fost prezentat la mapă
procesul-verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi din 24 august 2016.
Întreabă dacă sunt observaŃii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaŃii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte anunŃă că, faŃă de ordinea de zi comunicată, motivat de lipsa
avizului Comisiei de specialitate nr. 5, nu se vor putea lua în dezbatere proiectele de
hotărâri cu privire la:
- Constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier judeŃean al
doamnei Bogdan Tania–Iuliana;
- Constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier judeŃean al
domnului Marius Stan.
Totodată, solicită completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:
- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de
Avizare a Lucrărilor de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Matca – Corod –
Drăguşeni (DJ 251 A);
- Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Matca – Corod – Drăguşeni (251
A)”.
În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de
Avizare a Lucrărilor de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Matca – Corod – Drăguşeni
(DJ 251 A)».
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional pe traseul Matca – Corod – Drăguşeni (251 A)”».
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaŃii cu privire la ordinea de zi
aşa cum a fost transmisă la mapă şi publicată în presa locală.
Nefiind alte observaŃii, supune la vot ordinea de zi în întregime:
1. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Măstăcani – Vânători (Tarlaua 61, Parcela 873
H);
IniŃiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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2. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
FAHRENHEIT SRL, pe traseul GalaŃi – Vânători;
IniŃiator: Costel Fotea
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
4. Modificarea specialităŃii studiilor în cazul unui post din statul de funcŃii al
aparatului de specialitate al Consiliului JudeŃean GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
5. Aprobarea preluării în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă–
Canal S.A. GalaŃi, a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea
infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeŃul GalaŃi”, bunuri aflate în domeniul public
al judeŃului GalaŃi;
IniŃiatori: Costel Fotea
Florinel–Petru Gasparotti
6. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃului GalaŃi nr. 83/25.05.2016
pentru aprobarea preluării, de către Operatorul Regional S.C. Apă–Canal S.A. GalaŃi, a
„Sistemului de alimentare cu apă Pădurea Gârboavele”, aflat în domeniul public al
judeŃului GalaŃi şi în administrarea Serviciului Public JudeŃean de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeŃului GalaŃi;
IniŃiatori: Costel Fotea
Florinel–Petru Gasparotti
7.Modificarea Hotărârii nr. 406/29.10.2013 a Consiliului JudeŃean GalaŃi, privind
aprobarea cofinanŃării în anul 2014 a proiectului de investiŃii „Reabilitarea şi extinderea
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeŃul GalaŃi”;
IniŃiator: Costel Fotea
8. Acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinŃe educaŃionale
speciale integraŃi în învăŃământul de masă din judeŃul GalaŃi pe anul 2016;
IniŃiator: Costel Fotea
9. Înlocuirea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 161 din
22 decembrie 2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului JudeŃean
GalaŃi pentru anul fiscal 2016;
IniŃiator: Costel Fotea
10. Aprobarea unor obligaŃii ce revin Consiliului JudeŃean GalaŃi în vederea
implementării proiectului „OportunităŃi de investiŃii pentru Europa”;
IniŃiator: Costel Fotea
11. Modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului JudeŃului GalaŃi privind
aprobarea Programului judeŃean de transport rutier public de persoane prin servicii
regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019;
IniŃiator: Costel Fotea
12. Aprobarea pentru trecerea unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public
al U.A.T. Valea Mărului şi administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului în
domeniul public al U.A.T JudeŃ GalaŃi şi în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi, în
vederea finalizării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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regional între localităŃile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi –
Smârdan (DJ 251)”;
IniŃiator: Costel Fotea
13. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi în urma recalculării
Devizului general privind realizarea obiectivului „Reabilitare DJ 251G, Km. 6+700 –
8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi, JudeŃul GalaŃi”;
IniŃiator: Costel Fotea
14. Aprobarea cheltuielilor reprezentând contribuŃia proprie privind realizarea
obiectivului „Reabilitare DJ 251G, Km.6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului
– Vârlezi, JudeŃul GalaŃi”;
IniŃiator: Costel Fotea
15. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de
Avizare a Lucrărilor de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Matca – Corod – Drăguşeni
(DJ 251 A);
IniŃiator: Costel Fotea
16. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii
de transport regional pe traseul Matca – Corod – Drăguşeni (251 A)”;
IniŃiator: Costel Fotea
17. Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016;
IniŃiator: Costel Fotea
18. Desemnarea domnului Istudor Gigel, Vicepreşedinte al Consiliului JudeŃean
GalaŃi în Adunarea Generală a AsociaŃiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre”
GalaŃi şi modificarea unor hotărâri ale Consiliului JudeŃean GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
19. Desemnarea domnului Costel Fotea, Preşedintele Consiliului JudeŃean
GalaŃi, ca reprezentant al judeŃului GalaŃi în Adunarea Generală a AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” GalaŃi;
IniŃiatori: Viorica Sandu
Florinel–Petru Gasparotti
20. Desemnarea domnului Costel Fotea, Preşedintele Consiliului JudeŃean
GalaŃi, ca reprezentant al judeŃului GalaŃi în Adunarea Generală a AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă GalaŃi”;
IniŃiatori: Viorica Sandu
Florinel–Petru Gasparotti
21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi precizează că, dacă este ceva legat de punctele de pe
ordinea de zi, este de acord cu luarea cuvântului, dar, dacă nu, invită ca problemele să
fie discutate la punctul Diverse al ordinii de zi.
Domnul Ştefan Ion, menŃinându-i că nu, doreşte să spună poziŃia dumnealor, a
consilierilor P.N.L.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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Domnul Preşedinte îi comunică faptul că la punctul Diverse al ordinii de zi poate
să o spună, să prezinte poziŃia, să prezinte şi nemulŃumirile. Să prezinte...
Domnul Ştefan Ion susŃine că trebuie să o justifice înainte, pentru că va urma
votarea unor puncte pe ordinea de zi şi dânşii trebuie să motiveze de ce fac acest lucru
sau de ce nu fac acest lucru. Afirmă: „Aşa după cum ştiŃi, noi ne-am expus punctele de
vedere cu privire la hotărârea instanŃei privind constituirea Consiliului JudeŃului GalaŃi.
Având în vedere faptul că instanŃa nu s-a pronunŃat şi a amânat această pronunŃare
până pe data de şase, grupul P.N.L. se va abŃine. Practic, nu va vota, în niciun fel,
niciun punct de pe ordinea de zi. Vom lua atitudine, dar nu vom vota în niciun fel, pentru
că nu ştim dacă suntem constituiŃi sau nu. Vă mulŃumesc.”
Domnul Preşedinte îi transmite: „Am înŃeles poziŃia dumneavoastră. Mă bucur că şi
pe această ordine de zi am reuşit să introducem câteva proiecte de interes judeŃean,
interese care privesc cetăŃenii judeŃului GalaŃi. Ne bucură poziŃia dumneavoastră. Dacă
nici proiectele de interes judeŃean nu sunt de interes şi nu trebuiesc aprobate, atunci,
oricum, noi nu ne putem erija în competenŃe juridice, în ale instanŃei. Aşteptăm să
vedem ce decide instanŃa.” În continuare, anunŃă că se trece la Punctul 1 de pe ordinea
de zi….
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi spune domnului consilier judeŃean că, dacă sunt probleme,
la punctul Diverse al ordinii de zi se va discuta cât doreşte dumnealui. Îl întreabă dacă
are ceva legat de punctele de pe ordinea de zi. Dacă nu, anunŃă că se trece la Punctul
1 din ordinea de zi….
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, solicită să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte se adresează domnului Butunoiu...
Domnul Butunoiu Dorin insistă să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îl întreabă pe domnul consilier judeŃean dacă este o problemă
legată de punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Butunoiu Dorin menŃionează că înainte de ordinea de zi doreşte să facă
un anunŃ în plenul consiliului, nu la punctul Diverse al ordinii de zi. Transmite: „Înainte
de a începe discuŃiile pe ordinea de zi, vreau să anunŃ că, din data de şapte septembrie,
am depus adeziune la Partidul România Unită şi îndeplinesc calitatea de membru, tot
din data de şapte septembrie. MulŃumesc. A fost un anunŃ simplu, care cred că n-a
deranjat de nimeni, da? MulŃumesc.”
Domnul Preşedinte, adresându-se domnului Butunoiu, îi doreşte succes. Se
bucură că…
Domnul Butunoiu Dorin intervine: „LăsaŃi bucuria altora, dar nu... nu vă bucuraŃi
dumneavoastră.”
Domnul Preşedinte, menŃionându-i, din nou, că se bucură, îi comunică: „Ne
bucurăm pentru că până acum, vorbeaŃi din poziŃia de independent, acum ştim că
putem negocia cu o formaŃiune politică.”
Domnul Butunoiu Dorin îi spune că da. Bine.
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Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean de
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport
SC ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Măstăcani – Vânători (Tarlaua 61, Parcela
873 H)
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abŃinere” (Mircea
Iulian).
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean de
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport
SC FAHRENHEIT SRL, pe traseul GalaŃi – Vânători
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abŃinere” (Mircea
Iulian).
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” GalaŃi
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Modificarea specialităŃii studiilor în cazul unui post din statul de funcŃii al
aparatului de specialitate al Consiliului JudeŃean GalaŃi
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un
amendament. Îl roagă pe domnul Ionel Coca - şef serviciu, să îl prezinte.
Domnul Coca Ionel prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre al Consiliului JudeŃean GalaŃi privind modificarea
specialităŃii studiilor în cazul unui post din statul de funcŃii al aparatului de
specialitate al Consiliului JudeŃean GalaŃi
(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 7.591/29.09.2016)
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FaŃă de forma iniŃială a proiectului de hotărâre, sunt necesare o serie de
completări
Pentru aceste motive, formulez următorul
AMENDAMENT
Se modifică titlul hotărârii în cauză după cum urmează: “Hotărâre a Consiliului
JudeŃean GalaŃi privind transformarea unor posturi din statul de funcŃii al aparatului de
specialitate al Consiliului JudeŃean GalaŃi”
Art. 1 din Hotărâre se completează şi va avea următorul cuprins:
(1) Se modifică, în statul de funcŃii al aparatului de specialitate al Consiliului
JudeŃean GalaŃi (poziŃia 39), specialitatea studiilor în cazul funcŃiei publice de
conducere de Director executiv al DirecŃiei de dezvoltare regională, în sensul că
specialitatea studiilor va fi “studii superioare”.
(2) Se transformă funcŃia publică vacantă de „consilier” clasa I, grad superior din
cadrul Serviciului contencios şi probleme juridice (poziŃia 126) în „consilier juridic” clasa
I, grad debutant.
(3) În cadrul Compartimentului Cabinet Preşedinte, postul vacant de referent,
studii medii (poziŃia 144) se transformă în consilier, studii superioare.
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte anunŃă că, în calitate de iniŃiator, acceptă amendamentul.
În continuare, întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre sau
la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea preluării în concesiune, de către Operatorul Regional S.C. Apă–Canal
S.A. GalaŃi, a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea
infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeŃul GalaŃi”, bunuri aflate în domeniul
public al judeŃului GalaŃi
IniŃiatori: Costel Fotea
Florinel–Petru Gasparotti
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
În urma votului au rezultat următoarele: 22 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă” şi 2 „abŃineri” (Butunoiu Dorin şi Mircea Iulian).
Domnul secretar al judeŃului informează că proiectul de hotărâre nu a fost adoptat,
deoarece nu a întrunit votul a două treimi din numărul total al consilierilor judeŃeni în
funcŃie, conform dispoziŃiilor art. 45 alin. (3) din Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃului GalaŃi nr. 83/25.05.2016
pentru aprobarea preluării, de către Operatorul Regional S.C. Apă–Canal S.A.
GalaŃi, a „Sistemului de alimentare cu apă Pădurea Gârboavele”, aflat în
domeniul public al judeŃului GalaŃi şi în administrarea Serviciului Public JudeŃean
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeŃului GalaŃi
IniŃiatori: Costel Fotea
Florinel–Petru Gasparotti
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 406/29.10.2013 a Consiliului JudeŃean GalaŃi, privind
aprobarea cofinanŃării în anul 2014 a proiectului de investiŃii „Reabilitarea şi
extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeŃul GalaŃi”
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinŃe educaŃionale
speciale integraŃi în învăŃământul de masă din judeŃul GalaŃi pe anul 2016
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Înlocuirea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 161 din 22
decembrie 2015 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului
JudeŃean GalaŃi pentru anul fiscal 2016
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare. Îi dă cuvântul domnului Grădinaru Stan.
Domnul Grădinaru Stan întreabă dacă sunt la punctul de pe ordinea de zi referitor
la înlocuirea Anexei 1 din hotărârea privind taxele locale.
Domnul Preşedinte îi confirmă.
Domnul Grădinaru Stan spune: „Am formulat o propunere la care nu am primit
niciun răspuns... Nu s-a finalizat procedura de transparenŃă decizională în cazul acesta.
Care este situaŃia? Am aici… am... am aici adresa şi... Cum să... Cum să...”
Domnul Preşedinte îl invită pe domnul secretar al judeŃului să ia cuvântul.
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Domnul secretar al judeŃului îi transmite: „Răspunsul la care dumneavoastră faceŃi
trimitere, îl veŃi primi după adoptarea hotărârii sau nu. Deci, abia atunci putem stabili
dacă…”
Domnul Grădinaru Stan intervine: ... termină procedura…
Domnul secretar al judeŃului reia, comunicând: „Deci, un eventual răspuns cu
privire la acceptarea propunerii dumneavoastră de către consilierii judeŃeni se poate
oferi abia în momentul în care hotărârea a fost supusă votului şi a fost adoptată. Până
atunci, suntem în imposibilitatea de a vă transmite un astfel de răspuns.”
Domnul Grădinaru Stan intervine: ... dreptate... Spune: „N-are sens ceea ce
spuneŃi dumneavoastră, domnule Secretar.”
Domnul Preşedinte comunică: „Dacă aveŃi dreptate, vom reveni.”
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abŃinere”
(Butunoiu Dorin).
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea unor obligaŃii ce revin Consiliului JudeŃean GalaŃi în vederea
implementării proiectului „OportunităŃi de investiŃii pentru Europa”
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului JudeŃului GalaŃi privind aprobarea
Programului judeŃean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate,
cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un
amendament. Îl roagă pe domnul Petruş Ene să îl prezinte.
Domnul Ene Petruş-Augustin prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a
Consiliului JudeŃului GalaŃi privind aprobarea Programului judeŃean de transport
rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 –
30.06.2019
(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 7.559/28.09.2016)
1. Traseul GALAłI – CUCA – BĂLENI (cod traseu 16)
Urmare solicitării Primăriei Băleni (adresa nr. 1875/21.09.2016) referitoare la asigurarea
transportului de persoane din localitatea Băleni în localitatea Viile (intersecŃia DJ 253 cu
DJ 242), se propune ca 2 curse/zi, „să circule în zilele de L,M,M,J,V, până în localitatea
Viile, respectiv cursa cu plecare din localitatea Băleni, de la ora 700 şi cursa cu plecare
din municipiul GalaŃi de la ora 925”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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2. Traseul Stoicani – Tuluceşti – GalaŃi (cod traseu 01)
Urmare solicitării Primăriei Scânteieşti (adresa nr. 7144/23.09.2016) referitoare la
transportul de persoane din localitatea Scânteieşti spre localitatea FrumuşiŃa, se
propune ca 2 curse/zi să fie deviate pe segmentul FrumuşiŃa (TroiŃă) – Scânteieşti,
respectiv cursa cu plecare din Stoicani de la ora 845 şi cursa cu plecare din GalaŃi de la
ora 1630.
Semnează: IniŃiator, Preşedinte, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte anunŃă că, în calitate de iniŃiator, acceptă amendamentul.
În continuare, întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre sau
la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abŃinere” (Mircea
Iulian).
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea pentru trecerea unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al
U.A.T. Valea Mărului şi administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului
în domeniul public al U.A.T JudeŃ GalaŃi şi în administrarea Consiliului JudeŃean
GalaŃi, în vederea finalizării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional între localităŃile Matca – Valea Mărului –
Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte precizează că la acest proiect de hotărâre există un
amendament. Îl roagă pe domnul Constantin Cristea - director executiv, să îl prezinte.
Domnul Cristea Constantin prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre al Consiliului JudeŃean GalaŃi privind aprobarea
pentru trecerea unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al U.A.T. Valea
Mărului şi administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului în domeniul
public al U.A.T JudeŃ GalaŃi şi în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi, în
vederea finalizării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional între localităŃile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia
Conachi – Smârdan (DJ 251)”
(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 7.489/26.09.2016)
FaŃă de conŃinutul proiectul de hotărâre al Consiliului JudeŃean GalaŃi privind
aprobarea pentru trecerea unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al U.A.T.
Valea Mărului şi administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului în domeniul
public al U.A.T. JudeŃ GalaŃi şi în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi, în vederea
finalizării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional
între localităŃile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ
251)”, vă facem cunoscut că, dintr-o eroare materială, în titlul proiectului, cât şi la Art. 1,
alin. (1) – se înlocuieşte cuvântul „finalizării” (.... în administrarea Consiliului JudeŃean
GalaŃi, în vederea finalizării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea ....), cu cuvântul
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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„finanŃării” (.... în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi, în vederea finanŃării
proiectului „Reabilitarea şi modernizarea ....).
Semnează: IniŃiator, Preşedinte, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte anunŃă că, în calitate de iniŃiator, acceptă amendamentul.
În continuare, întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre sau
la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abŃinere”
(Butunoiu Dorin).
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaŃi în urma recalculării
Devizului general privind realizarea obiectivului „Reabilitare DJ 251G, Km. 6+700
– 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi, JudeŃul GalaŃi”
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean.
Domnul Ştefan Ion menŃionează că tangenŃial are legătură cu proiectul. Doreşte
să spună că, atunci când a fost gândit acest proiect, din proiectare lipsesc aproximativ
două sute de metri, mai exact o sută optzeci de metri - chiar la intrarea în localitatea
Măcişeni. Afirmă: „Şi, v-aş ruga, ca împreună cu aparatul de specialitate să facem un
proiect de hotărâre şi, pe banii consiliului judeŃean, să finalizăm acest drum - ştim că am
rezolvat un drum de la început până la sfârşit. Pentru că, fără aceşti o sută optzeci de
metri, este un drum neterminat. Deci, vă solicit să găsim o soluŃie şi, odată cu
terminarea acestor lucrări, să finalizăm şi cei o sută optzeci de metri. De altfel, acest
drum, arătând foarte bine, dar trebuie să fie finalizat, eu cred că este o normalitate,
când facem un lucru să îl facem până la capăt.”
Domnul Preşedinte comunică: „Da. Ne bucurăm şi mă bucur foarte mult că, până
la urmă, s-a reuşit la…. între localitatea Măcişeni şi Corni să se realizeze acest drum pe
o lungime de cinci kilometri, aproximativ. Este făcut pe fonduri guvernamentale, prin
Programul naŃional de dezvoltare locală. Ştim despre ce este vorba. Este vorba de o
sută optzeci de metri de covor asfaltic pe care trebuie să îl realizăm acolo. Problema
cea mai delicată a fost rezolvată şi vom Ńine cont să facem să fie… drumul să aibă
continuitate din fondurile proprii ale consiliului judeŃean.” În continuare, îi dă cuvântul
domnului Preşedinte Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae.
Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae spune că, personal, consideră ca o formă
crasă de imoralitate ca nişte consilieri, care nu votează, să comenteze. Probabil că este
o aplicare creatoare la nivelul judeŃului GalaŃi a lozincii: «prin noi înşine», adică: «de
capul nostru».
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea cheltuielilor reprezentând contribuŃia proprie privind realizarea
obiectivului „Reabilitare DJ 251G, Km.6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea
Mărului – Vârlezi, JudeŃul GalaŃi”
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de
Avizare a Lucrărilor de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Matca – Corod –
Drăguşeni (DJ 251 A)
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Matca – Corod – Drăguşeni
(251 A)”
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un
amendament. Îl roagă pe domnul George Stoica - director executiv, să îl prezinte.
Domnul Stoica George prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe
anul 2016
(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 7.583/29.09.2016)
Prin acest amendament propun ca Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi privind
rectificarea bugetului pe anul 2016 să reflecte:
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I. – majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeŃului GalaŃi cu suma de 1.683 mii lei, conform
OrdonanŃei de Guvern nr. 14/16.08.2016 – privind rectificarea bugetului de stat pe anul
2016, după cum urmează:
-mii lei-

din care pentru:

Total
influenŃe

1.683

Implementarea
Programului de
încurajare a
consumului de
fructe
proaspete în
şcoli

Plata
contribuŃiilor
pentru
personalul
neclerical
angajat în
unităŃile de
cult din Ńară

ÎnvăŃământul
special şi
centrele
judeŃene de
resurse şi
asistenŃă
educaŃională

Total sume
pentru
aplicarea
prevederilor
Legii nr.
85/2016

562

930

191

188

din care:
din care:
5% din valoarea
diferenŃelor
salariale pentru
personalul
Sume pt. plata
didactic căruia,
drepturilor
până la data
personalului
intrării în vigoare
didactic pensionat,
a prezentei legi,
care este
nu i s-au acordat
îndreptăŃit să
diferenŃele
primească
salariale şi
diferenŃe salariale
pentru
pentru perioada
personalul
octombrie 2008 –
didactic care se
13 mai 2011
pensionează
după data intrării
în vigoare a Legii
nr. 85/2016
23

Sume pt.
plata
restanŃelor
aferente
titlurilor
executorii ce
trebuiau
plătite până
la data de
31.12.2015,
potrivit legii

165

3

II. – majorarea „Cheltuielilor de personal” la DirecŃia Generală de AsistenŃă
Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi cu suma de 264 mii lei, pentru aplicarea OrdonanŃei
de UrgenŃă a Guvernului nr. 20/2016 – pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei
de urgenŃă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, majorare care se realizează prin diminuarea „Cheltuielilor de
personal” la UAT JudeŃul GalaŃi cu aceeaşi sumă;
III. – diminuarea titlului IX – „AsistenŃă socială”, subcapitolul 68.02.05 „AsistenŃă
în caz de invaliditate” cu suma de 2.000 mii lei şi suplimentarea titlului II – Bunuri şi
servicii, subcapitolul 68.02.06 „AsistenŃă socială pentru familie şi copii” cu aceeaşi
sumă, având în vedere insuficienŃa fondurilor la subcapitolul 68.02.06 „AsistenŃă socială
pentru familie şi copii”;
IV. – majorarea sumelor privind „FinanŃarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap” cu suma de 4.813 mii lei, conform adresei nr. 24152/19.09.2016 a
Ministerului Muncii, Familiei, ProtecŃiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – AgenŃia
NaŃională pentru PlăŃi şi InspecŃie Socială, înregistrată la Consiliul JudeŃean cu nr.
7254/20.09.2016;
V. – diminuarea sumelor privind „DonaŃiile şi sponsorizările” cu suma de 4 mii lei,
ca urmare a neîncasării fondurilor din contractul de sponsorizare încheiat cu S.C. Dana
SRL şi majorarea cu suma de 4 mii lei a „Sumelor provenite din finanŃarea bugetară a
anilor precedenŃi” la Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei”.
Semnează: IniŃiator, Preşedinte, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte anunŃă că, în calitate de iniŃiator, acceptă amendamentul.
În continuare, îi dă cuvântul domnului Grădinaru Stan.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEłULUI,

Costel Fotea
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Domnul Grădinaru Stan, adresându-se domnului Preşedinte, spune că la acest...
Domnul Preşedinte îl invită să spună, pe scurt.
Domnul Grădinaru Stan afirmă: „Am depus o propunere... la care nu mi s-a dat...
formulată rectificarea nu se înŃeleagă, nu se pot observa modificările, adică rectificările
care s-au făcut la fiecare capitol, la fiecare poziŃie. Ce a făcut... două rubrici în plus,
două coloane în plus care să fie proiectul… bugetul existent, rectificare şi bugetul care
s-a aprobat, care se rectifică şi atât cât s-a respectat clasificaŃia bugetară. N-a răspuns
la obiect domnul George Stoica.”
Domnul Preşedinte, spunându-i că a înŃeles, îi comunică: „Analizăm şi vom
dispune să vedem ce… ”
În continuare, fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea acesteia
se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre cu amendament.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre cu amendament.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime cu amendament.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte informează că în continuarea ordinii de zi se regăsesc trei
proiecte de hotărâri cu privire la persoane, pentru a căror aprobare este necesară
procedura de vot secret. Propune organizarea unei singure proceduri de vot secret.
Supune la vot.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”.
Consilierii judeŃeni aparŃinând Partidului NaŃional Liberal (Căluean Anghel–
Costel, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Simbanu
Ionică, Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor) nu au participat la vot.
Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri, astfel:
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Desemnarea domnului Istudor Gigel, Vicepreşedinte al Consiliului JudeŃean
GalaŃi în Adunarea Generală a AsociaŃiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–
Dunăre” GalaŃi şi modificarea unor hotărâri ale Consiliului JudeŃean GalaŃi
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean.
Domnul Butunoiu Dorin spune că are o observaŃie. Afirmă: „Ştim că există pe... pe
rol acea problemă cu constituirea Consiliului JudeŃului GalaŃi. Nu cred că ar trebui să ne
grăbim pentru a desemna nişte reprezentanŃi în consiliile de administraŃie, atâta timp cât
nu este o hotărâre definitivă şi irevocabilă. Aşa că, ar fi bine să amânăm acest vot şi să
îl supunem atenŃiei următoarei şedinŃe de consiliu, poate extraordinare.”
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEłULUI,

Costel Fotea
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Domnul Preşedinte îi comunică domnului Butunoiu că a înŃeles. Din păcate…
consiliul trebuie să funcŃioneze, din fericire, trebuie să funcŃioneze; din păcate, nu pot să
aştepte.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Desemnarea domnului Costel Fotea, Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi, ca
reprezentant al judeŃului GalaŃi în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOSERV” GalaŃi
IniŃiatori: Viorica Sandu
Florinel–Petru Gasparotti
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Desemnarea domnului Costel Fotea, Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi, ca
reprezentant al judeŃului GalaŃi în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Serviciul Regional Apă GalaŃi”
IniŃiatori: Viorica Sandu
Florinel–Petru Gasparotti
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia 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.
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuŃiuni.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Iaru Romulus–Lucian face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor
de vot:
ADUMITROAIEI Răzvan–IonuŃ
BĂLAN Viorel
BOGDAN Tania-Iuliana - absent
BURUIANĂ NataliŃa
BUTUNOIU Dorin
BUłURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CRISTACHE Cătălin
CRISTOVICI Viorel
DĂNĂILĂ Sorin
DIMA Gheorghe
DOBROVICI–BACALBAŞA Nicolae
FOTEA Costel
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
P R E Ş E D I N T E,
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Costel Fotea
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GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Elena
IARU Romulus–Lucian
ISTUDOR Gigel
MIRCEA Iulian
NAGGAR Andreea–Anamaria
NECHIFOR Alexandru
PALADE Cătălin
RADU Valentin
SANDU Mitică
SANDU Viorica
SIMBANU Ionică
STAN Ionel
ŞTEFAN Ion
TRANDAFIR Avram
URSU Nicuşor
ZAHARIA Eugen
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Doamna Sandu Viorica doreşte să prezinte rezultatul votului.
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnei consilier judeŃean Sandu Viorica,
dacă are rezultatul, o roagă să îi dea citire.
Doamna Sandu Viorica dă citire următoarelor:
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«DESEMNAREA DOMNULUI ISTUDOR GIGEL, VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI
JUDEłEAN GALAłI, CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEłEAN GALAłI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAłIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ „PRUT –
DUNĂRE” GALAłI ŞI PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI
JUDEłEAN GALAłI NR. 651/2011». 1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al
consilierilor judeŃeni prezenŃi = 17; 2.Numărul consilierilor judeŃeni în funcŃie: 33;
3.Numărul consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă: 32;
Voturi
„pentru”
19

Voturi
„împotrivă”
3

Voturi
„nule”
1

Buletine de vot
neîntrebuinŃate
10

CONCLUZIE: (1) Domnul vicepreşedinte Istudor Gigel a fost desemnat ca
reprezentant al Consiliului JudeŃean GalaŃi în Adunarea Generală a AsociaŃiei
pentru Dezvoltare Durabilă „Prut – Dunăre” GalaŃi;
(2) Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 651/2011 a fost modificată în
mod corespunzător.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
P R E Ş E D I N T E,
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Costel Fotea
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Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte, SANDU Viorica; Membri:
DIMA Gheorghe, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian.
Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«DESEMNAREA DOMNULUI COSTEL FOTEA, PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
JUDEłEAN GALAłI, CA REPREZENTANT AL JUDEłULUI GALAłI ÎN ADUNAREA
GENERALĂ A ASOCIAłIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOSERV”
GALAłI ŞI PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEłEAN GALAłI
NR. 681/2011». 1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeŃeni
prezenŃi = 17; 2.Numărul consilierilor judeŃeni în funcŃie: 33; 3.Numărul consilierilor
judeŃeni prezenŃi la şedinŃă: 32;
Voturi
„pentru”
18

Voturi
„împotrivă”
3

Voturi
„nule”
1

Buletine de vot
neîntrebuinŃate
10

CONCLUZIE: Domnul preşedinte Costel FOTEA a fost desemnat ca
reprezentant al judeŃului GalaŃi în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOSERV” GalaŃi;
(2) Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 681/2011 a fost modificată în
mod corespunzător.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte, SANDU Viorica; Membri:
DIMA Gheorghe, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«DESEMNAREA DOMNULUI COSTEL FOTEA, PREŞEDINTE AL CONSILIULUI
JUDEłEAN GALAłI, CA REPREZENTANT AL JUDEłULUI GALAłI ÎN ADUNAREA
GENERALĂ A ASOCIAłIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SERVICIUL
REGIONAL APA GALAłI” ŞI PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI
JUDEłEAN GALAłI NR. 114/2008». 1.Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al
consilierilor judeŃeni prezenŃi = 17; 2.Numărul consilierilor judeŃeni în funcŃie: 33;
3.Numărul consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă: 32;
Voturi
„pentru”
20

Voturi
„împotrivă”
2

Voturi
„nule”
1

Buletine de vot
neîntrebuinŃate
10

CONCLUZIE: (1) Domnul preşedinte Costel Fotea a fost desemnat ca
reprezentant al judeŃului GalaŃi în Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa GalaŃi”;
(2) Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 114/2008 a fost modificată în
mod corespunzător.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte, SANDU Viorica; Membri:
DIMA Gheorghe, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian.
Domnul Preşedinte mulŃumeşte comisiei.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEłULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş
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Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la informările sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.
S-a luat act de adresa Camerei de Conturi GalaŃi nr. 1.966/2015/03.08.2016,
înregistrată la Consiliul JudeŃean GalaŃi sub nr. 6.021/04.08.2016, de adresa Camerei
de Conturi GalaŃi înregistrată la Consiliul JudeŃean GalaŃi sub nr. 5.161/04.07.2016, de
Raportul Camerei de Conturi GalaŃi privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor
dispuse prin decizia nr. 21/14.08.2015 (Raport de follow-up), înregistrat la Consiliul
JudeŃean GalaŃi sub nr. 5.161/04.07.2016, şi de Decizia Camerei de Conturi GalaŃi nr.
21/2015/1/03.08.2016 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 21 din 14 august 2015.
S-a luat act de adresa Camerei de Conturi GalaŃi nr. 1.295/2014/03.08.2016,
înregistrată la Consiliul JudeŃean GalaŃi sub nr. 6.022/04.08.2016, de adresa Camerei
de Conturi GalaŃi înregistrată la Consiliul JudeŃean GalaŃi sub nr. 5.162/04.07.2016, de
Raportul Camerei de Conturi GalaŃi privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor
dispuse prin decizie (Raport de follow-up), înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi sub
nr. 5.162/04.07.2016, şi de Decizia Camerei de Conturi GalaŃi nr. 60/2014/4/03.08.2016
de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 60 din 28
iulie 2014.
S-a luat act de Decizia Camerei de Conturi GalaŃi nr. 23/03.08.2016, transmisă
prin adresa Camerei de Conturi GalaŃi nr. 1.275/03.08.2016 şi înregistrată la Consiliul
JudeŃean GalaŃi sub nr. 6.023/4.08.2016.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă
„Sf. Apostol Andrei” GalaŃi pentru lunile iulie 2016 şi august 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public JudeŃean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat GalaŃi pe luna iulie 2016.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială
şi ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru lunile iulie 2016 şi august 2016.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Bibliotecii JudeŃene „V.A. Urechia”
GalaŃi pe lunile iulie 2016 şi august 2016.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe
lunile iulie 2016 şi august 2016.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a
Persoanelor GalaŃi pentru lunile iulie 2016 şi august 2016.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale UnităŃii Medico - Sociale Găneşti pentru
lunile iulie 2016 şi august 2016.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru
lunile iulie 2016 şi august 2016.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Spitalului de Pneumoftiziologie GalaŃi
pentru lunile iulie 2016 şi august 2016.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase „Sf.
Cuv. Parascheva” GalaŃi la data de 31 iulie 2016 şi la data de 31 august 2016.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi în
lunile iulie 2016 şi august 2016.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
P R E Ş E D I N T E,
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Costel Fotea

Paul Puşcaş
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S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”
GalaŃi pe lunile iulie 2016 şi august 2016.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, menŃionează că nu
are nicio observaŃie pentru acele rapoarte, dar vrea să aducă la cunoştinŃa plenului un
punct de vedere. Şi, înainte de a le spune despre ce este vorba, doreşte să îi fie dat
voie să le înmâneze câteva fotografii. În continuare, afirmă: „Şi, acum, daŃi-mi voie să
vă explic despre ce este vorba. Această fotografie este făcută la Spitalul JudeŃean; între
etajul cinci şi şase, cu nişte bani alocaŃi din fondul Consiliului JudeŃului GalaŃi, bani
publici, este vorba despre o Ńeavă care face racordul la grupurile sanitare. Şi, după cum
vedeŃi, este lucrare nouă şi, totuşi, ea este agăŃată cu o sârmă. Iar pentru că nu a fost
racordată la sistemul centralizat de scurgere a deşeurilor, la un moment dat, această
Ńeavă, la etajul trei, s-a înfundat şi toŃi microbii şi toate deşeurile menajere s-au revărsat
la etajul… între etajul cinci şi şase. Vă rog frumos, haideŃi să vedem, pentru că tot
aducem în discuŃie: microbi în Spitalul JudeŃean, pacienŃi decedaŃi în baza... în urma
acestor microbi şi nu ia nimeni nicio măsură. Totuşi, s-au cheltuit nişte bani din... de la
consiliul judeŃean şi nu urmărim lucrările efectuate şi finalizate. Aşa că vă rog şi propun
să facem o comisie formată din consilierii judeŃeni, probabil din partea tuturor partidelor
care fac parte din consiliul judeŃean, şi să vedem cu adevărat ce fel de lucrări au fost
efectuate acolo, cum se cheltuie banii, cine sunt aceste… ce societăŃi comerciale au
dreptul de a face aceste lucrări în Spitalul JudeŃean şi să terminăm odată cu tot felul de
speculaŃii. Vă rog frumos să luaŃi în calcul această propunere şi, în şedinŃa următoare,
să vedem cum reuşim să scoatem la lumină aceste grave probleme.”
Doamna Sandu Viorica, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeŃean.
Doamna Sandu Viorica susŃine: „Ni s-a prezentat o fotografie care nici nu ştim
dacă este de la Spitalul JudeŃean sau nu. Eu aş vrea să evităm acest spectacol.
Lucrurile importante le putem rezolva în consiliul judeŃean, verificate şi, apoi, expuse
aşa, fără nicio noimă.”
Domnul Butunoiu Dorin intervine: „Nu înŃeleg ce vă deranjează. Eu am scos în
evidenŃă o poză făcută în Spitalul JudeŃean unde…”
Doamna Sandu Viorica îl întreabă pe domnul consilier judeŃean unde-i dovada că
este făcută în Spitalul JudeŃean.
Domnul Butunoiu Dorin susŃine că de-asta a şi propus să fie făcută o comisie să se
vadă cu adevărat dacă s-a întâmplat aşa ceva în Spitalul JudeŃean.
Doamna Sandu Viorica îi menŃionează că poate să facă propunerea asta fără să
facă spectacol aici.
Domnul Butunoiu Dorin conchide că anumiŃi pacienŃi au venit şi au spus că sunt
grave probleme acolo… În continuare, afirmă: „Sunt vocea cetăŃeanului din judeŃul
GalaŃi, da? Dacă vreŃi să o ascultaŃi, ascultaŃi, dacă nu…”
Domnul Iaru Romulus–Lucian crede că oricine îi transmite ceva unui consilier
judeŃean, consilierul judeŃean are datoria să transmită mai departe. În continuare,
menŃionează că dacă se are în vedere să se formeze o comisie pentru povestea asta,
crede că nu ar trebui să fie opuneri.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEłULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

ŞedinŃa din 29 septembrie 2016
Pag. nr. 22
Doamna Sandu Viorica spune că domnul consilier are dreptul şi să iniŃieze un
proiect. Dacă a verificat şi are certitudini că aşa este, ca şi consilier judeŃean poate să
iniŃieze un proiect de hotărâre în legătură cu această problemă.
Domnul Butunoiu Dorin susŃine: „L-am rugat pe domnul Fotea, domnul Preşedinte,
aşa cum vedem de fiecare dată proiectele de hotărâri că sunt iniŃiate de dânsul şi ne
reprezintă în cadrul consiliului judeŃean, să iniŃieze o astfel de comisie şi, în baza
analizei făcute de către această comisie, să vedem dacă lucrurile sunt atât de grave şi
s-a întâmplat aşa ceva în Spitalul JudeŃean. Eu am scos la lumină o problemă care Ńine
de Spitalul JudeŃean şi de consiliul judeŃean.”
Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte
să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului Preşedinte Dobrovici-Bacalbaşa
Nicolae.
Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae întreabă: „Domnule consilier, aŃi făcut
vreodată demersuri la conducerea Spitalului JudeŃean în privinŃa unor interese
personale care excedau legea? Da sau nu?”
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului consilier, îi răspunde că nu a
făcut aşa ceva.
Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae intervine: „Nu aŃi făcut.”
Domnul Butunoiu Dorin continuă: „Iar dacă am fost la Spitalul JudeŃean, am fost
strict legat de probleme personale de sănătate şi nimic mai mult.”
Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae îi comunică: „Nu, pentru alŃii, ca să vă creaŃi,
prin alŃii, interese - cum sunt definite la ora actuală - de popularitate, de…”
Domnul Iaru Romulus–Lucian, adresându-se domnului consilier DobroviciBacalbaşa Nicolae, îl întreabă care-i legătura cu Ńeava.
Domnul Butunoiu Dorin intervine: „Văd... Văd că v-a deranjat ceva.”
Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae îi răspunde: nu.
Domnul Butunoiu Dorin îi spune că nu înŃelege. Îi menŃionează că şi pe dânsul şi
doamna Sandu...
Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae îi răspunde că nu, nu, nu, nu… Dânsul
doreşte ca să vadă...
Domnul Butunoiu Dorin susŃine că a scos în evidenŃă o problemă legată de
cetăŃenii judeŃului GalaŃi...
Domnul Preşedinte are rugămintea ca această şedinŃă să nu fie transformată în...
Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae continuă: „Eu ştiu că aveŃi o voce
puternică….”
Domnul Butunoiu Dorin spune: Este...
Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae, menŃionând că doreşte să termine ce are
de spus, îi comunică: „Pentru că, de fapt, în ceea ce priveşte relaŃiile noastre, cel puŃin
în trei ocazii aŃi făcut presiuni asupra mea pentru lucruri ilegale şi pe care le-am
documentat şi pe unele le-am şi trimis pe căi oficiale. Sunt informat, poate greşit, că aŃi
făcut asemenea demersuri şi la Spitalul JudeŃean. Şi, acum, mi se pare că este orgoliul
rănit al unei persoane nesatisfăcute. Poate greşesc. De aceea v-am întrebat. Sunt
mulŃumit de răspunsul dumneavoastră şi o să-l aprofundez. Vă promit.”
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEłULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

ŞedinŃa din 29 septembrie 2016
Pag. nr. 23
Domnul Butunoiu Dorin spune că un orgoliu rănit şi cetăŃenii care mor în Spitalul
JudeŃean…
Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier judeŃean Butunoiu Dorin, îi
transmite faptul că a luat la cunoştinŃă de propunerea dumnealui. Afirmă: „Sunt de
acord cu organizarea şi constituirea unei comisii. Astfel de probe, dacă le aveŃi, avem
organe de anchetă, sunt organele abilitate ale statului. Într-adevăr, nu ne dorim aşa
ceva.”
Domnul Butunoiu Dorin susŃine că nici dânsul.
Domnul Preşedinte spune că nu are cunoştinŃă de astfel de situaŃii. Şi, într-adevăr,
se aşteaptă şi propuneri pentru persoanele care să facă parte din această comisie. În
continuare, întreabă dacă mai sunt alte probleme. Nemaifiind alte probleme, le doreşte
o după-amiază plăcută şi un week-end plăcut.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 23 (douăzecişitrei)
pagini şi a fost prezentat în şedinŃa extraordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi din data
de 10 octombrie 2016.
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