PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 06 noiembrie 2017
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 595 din 04 noiembrie 2017 şi a
fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 06 noiembrie 2017, în ziarul „Monitorul de
Galaţi” (ediţia on-line) din 04 noiembrie 2017, în ziarul „Realitatea” Galaţi din 06
noiembrie 2017 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 04 noiembrie 2017, şi afişată la
sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de
investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL GALAŢI”;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
3. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere
a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi
în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor
de interes judeţean;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: George Stoica – director executiv,
Direcţia economie şi finanţe; Camelia Epure – director executiv interimar, Direcţia de
dezvoltare regională; Aurelia Domniţeanu – director executiv adjunct, Direcţia de
dezvoltare regională; Constantin Cristea – director executiv, Direcţia patrimoniu; Elena
Mocanu – auditor, Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii;
Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier,
Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi; Carmen
Ancău – şef serviciu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi; Florina
Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Cristian Dragoş
Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; Mihaela Debita –
manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de
presă: „AGERPRES”; RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, Presa Galaţi Brăila; TV Galaţi;
RTV Galaţi – Brăila; „ALTERNATIVA”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Paul Puşcaş
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Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, doreşte să salute prezenţa alături de
dumnealor a domnului subprefect Mihai Manoliu.
Înainte a-i da cuvântul domnului secretar al judeţului, expune caracterul de urgenţă
al acestei şedinţe şi de ce a fost fixată astăzi. În primul rând, este vorba de Punctul 3.
de pe ordinea de zi: centura ocolitoare a Galaţiului - un drum de interes local, dar mai
mult este unul de interes judeţean şi naţional, pentru că tranzitează multe maşini judeţul
Galaţi. Există o oportunitate de a accesa fonduri europene pentru această centură a
Galaţiului şi este vorba de Programul Operaţional Regional pe Axa SUERD. Totodată,
referindu-se că este o şedinţă extraordinară, precizează: „Pentru că trebuie să treacă în
patrimoniul consiliului judeţean; trebuie clasificat acel drum din interes… dintr-un drum
de interes local într-un drum judeţean pentru că, astăzi, cu ajutorul dumneavoastră şi cu
sprijinul dumneavoastră, vom da hotărâre de consiliu judeţean prin care cerem această
centură ocolitoare a Galaţiului. Şi, mâine, consiliul local, sperăm să accepte să îl
transfere la consiliul judeţean, în patrimoniul consiliului judeţean. Astfel că, ulterior, să
putem să facem, cât mai repede, demersurile pentru a obţine două hotărâri de Guvern:
una de reclasificare a acestei centuri ocolitoare şi una de trecere în patrimoniul
consiliului judeţean. Şi, este vorba de centura ocolitoare a Galaţiului de la Basarabiei,
acolo, în zona Divino până la strada Tunelului până la intersecţia cu drumul naţional
DN 26 în Bariera Traian şi, apoi, de la intersecţia centurii cu Coşbuc până la intersecţia
centurii cu drumul naţional DN 26 şi Brăilei. Este vorba de o lungime de 10,98 kilometri.
Este vorba despre lăţirea, la patru benzi, a centurii ocolitoare de la intrarea în… de pe
Coşbuc, lăţirea centurii ocolitoare până la Talcioc. Şi, apoi, acolo, în zona unde sunt
casele, benzinăriile, şi acolo să încercăm să facem exproprieri şi să lăţim la patru benzi
până la viaduct şi, bineînţeles, toată centura va fi modernizată până la intersecţia cu DN
26. Acesta este proiectul pentru care astăzi v-am convocat în şedinţă extraordinară şi
am rugămintea să fim de acord, pentru că paşii sunt foarte strânşi. Avem posibilitatea
ca, până pe data de 28 decembrie, să depunem acest proiect. Dacă nu depunem până
pe data de 28 decembrie, vom mai avea finanţare, probabil europeană pe această axă,
din 2020 sau din 2023, pe următorul exerciţiu financiar.” Aceasta este urgenţa acestei
şedinţe. Şi, pentru că mai erau două puncte, a stabilit să le introducă şi pe acestea. Şi,
anume, este vorba de Punctul 1. «MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE». Şi asta
pentru a câştiga timp, pentru că dacă se aprobă indicatorii tehnico-economici astăzi,
comisia de achiziţii poate să înceapă procedura de achiziţii, astfel încât ca 2018,
februarie-martie, să fie procedura finalizată, să se poată să se intre la lucrări cât mai
repede. Deci, acesta nu este un punct cu caracter de urgenţă. Dar, pentru că Punctul 3.
este cu caracter de urgenţă, a introdus şi cele două puncte. Bineînţeles, şi rectificarea
bugetului, pentru a aloca bani pentru salariile angajaţilor de la Spitalul Judeţean. Deci,
în mare, cam aceasta este şedinţa de astăzi, dar a ţinut să facă aceste specificaţii şi a
dorit să le comunice dumnealui de ce s-a organizat această şedinţă şi de ce este o
şedinţă extraordinară. Celelalte două puncte ar mai fi putut să aştepte, dar pentru că s-a
ivit oportunitatea aceasta, le-a introdus şi pe acestea.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului Puşcaş Paul care va
face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş
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Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 31 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit domnii consilieri judeţeni: Dănăilă Sorin, Iaru Romulus – Lucian şi
Melinte Liviu – Ionuţ.
Domnul consilier judeţean Melinte Liviu – Ionuţ a sosit în sală după votarea
punctului trei de pe ordinea de zi.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi, a fost prezentat la mapă
procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 31 octombrie 2017.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, pe procedură, dacă
se poate, înainte de procesul-verbal, spune că are o mică remarcă: „Aţi invocat, în
prezentare, caracterul acestei şedinţe extraordinare, numai că noi am constatat un lucru
care nu este în regulă. Aţi invocat prevederile articolului 31 alineatul 2 din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. Ştim despre ce este vorba,
am înţeles caracterul şedinţei extraordinare, numai că ţin să vă aduc la cunoştinţă că,
probabil din eroare, a fost încălcat dreptul consilierilor judeţeni de a depune iniţiative
proiecte de hotărâre, deoarece conform articolului 55 alineatul 3 din acelaşi
Regulament, în cazul şedinţelor extraordinare, documentele se transmit secretarului
judeţului cu cel puţin patru zile înaintea şedinţei. Ori, această şedinţă a fost convocată
în data de 04.11.2017 - deci cu doar trei zile înainte. Considerăm asta fiind o excepţie şi
nu dorim să o transformăm într-o practică. Vă mulţumim.”
Domnul Preşedinte îi comunică: „Vă mulţumesc pentru înţelegere, dar am să dau
cuvântul domnului secretar, care se pricepe mai bine decât mine la partea aceasta
juridică şi legală, să ne spună exact dumnealui despre ce este vorba şi dacă am
încălcat ceva. Dar vă mulţumesc pentru înţelegere şi acum recunosc că dacă veneaţi
dumneavoastră cu propunerea aceasta mai devreme, o aprobam mai devreme.”
Domnul Simbanu Ionică îi spune că a precizat că nu a avut timpul legal la
dispoziţie.
Domnul secretar al judeţului informează că cele trei proiecte, aflate pe ordinea de
zi, i-au fost aduse la cunoştinţă cu cel puţin patru zile înainte de data şedinţei, adică
vineri, când au fost comunicate şi consilierilor judeţeni. În acest termen, conform
articolului 55 alineatul 5, se socotesc pe zile calendaristice, luându-se în calcul şi
capetele intervalului. Deci, sunt cele patru zile, conform procedurii din Regulament.
Domnul Simbanu Ionică susţine: „Mulţumesc, dar nu aţi înţeles, domnule secretar.
Este vorba de iniţiative de proiecte de hotărâre depuse de ceilalţi consilieri judeţeni care
nu au putut sau nu au fost încunoştinţaţi că şedinţa extraordinară va avea loc în data de
şase. Deci, chiar dacă dumneavoastră aţi primit proiectele pe patru sau, mă rog, cu
patru zile înainte, noi nu aveam de unde să ştim că şedinţa va fi convocată peste trei
zile şi nu aveam cum să depunem, la timp, proiectele de hotărâre. Ne rezervăm dreptul
să le depunem la sfârşitul lunii noiembrie în şedinţa ordinară. Mulţumim.”
Domnul Preşedinte precizează că, acum, dacă sunt amendamente la centura
ocolitoare a Galaţiului, nu este nicio problemă - până se finalizează reactualizarea
indicatorilor tehnici, se mai aşteaptă.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş
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În continuare, întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 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:
1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de
investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL GALAŢI”;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
3. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere
a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului Galaţi
în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor
de interes judeţean;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de
investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL GALAŢI”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2017
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, aprobarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a
unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al municipiului
Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în
categoria drumurilor de interes judeţean
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Domnul consilier judeţean Melinte Liviu – Ionuţ a sosit în sală.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau la
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up) înregistrat la entitatea
verificată sub nr. 275/12.10.2017 şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr.
45/2016/1/31.10.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 45 din 06 ianuarie 2017, transmise cu adresa Camerei de Conturi Galaţi
nr. 2.275/2016/31.10.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.
9.763/31.10.2017, referitoare la S.C. Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galaţi.
Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să facă o
precizare.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Cristovici Viorel spune: „Este o precizare pe care vreau să o fac la o
afirmaţie de a dumneavoastră la procesul-verbal din şedinţa din 31 octombrie 2017 şi,
ca să vorbim aplicat, pagina opt. Aţi dat de înţeles că există o vină colectivă privind
proiectul acela de management al deşeurilor. Şi, dacă vreţi, vă citesc, dar cred că vă
aduceţi aminte. Am aici procesul-verbal. Vreau să vă spun că afirmaţia dumneavoastră
că suntem mulţi colegi care am făcut parte şi din celălalt consiliu - aşa este. Dar, noi am
ridicat problema nu o dată, ci de nenumărate ori privind faptul că depozitul Rampa
Rateş va fi… va avea un termen de închidere în 2017 şi că dorim să iniţiem acest
proiect - ne referam şi discutam la… mă refer la fostul preşedinte al consiliului. Deci, am
ridicat această problemă… de nenumărate ori atât eu, cât şi colegii mei - se poate
vedea din stenogramele proceselor-verbale. Dacă mai ţineţi minte, am ridicat… şi
dumneavoastră problema aceasta în luna august, dacă nu mă înşel, şi dumneavoastră
aţi avut amabilitatea să îmi răspundeţi. Deci, cred că nu poate să existe o vină colectivă
sau, mai bine zis, a celor care am fost şi în celelalte mandate, am avut mandate de
consilieri. Asta era precizarea.” În continuare, afirmă: „Şi, dacă mai suportaţi un punct
de vedere al meu, altul decât referitor la procesul-verbal, voiam împreună cu… să vă
propun ca, Comisia nr. 3 împreună cu, Comisia nr. 1 împreună cu dumneavoastră, să
găsim o cale privind licitaţiile la deszăpeziri şi la plombări. Acestea au loc anual, dar,
ştiţi şi dumneavoastră, mereu cu întârzieri. Cred că aici am putea să purtăm un dialog
cu operatorii, cu firmele de specialitate, cu departamentul nostru de licitaţii, cei de la
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş
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drumuri judeţene şi, împreună, să picăm la un consens pentru data când se pot ţine
aceste licitaţii. Şi, aici, m-aş referi ca licitaţiile privind plombările să aibă loc până la
sfârşitul anului, iar cele privind deszăpezirea, undeva, până în luna august, să fie
finalizate. Pentru că, după cum ştim, acum, vedeţi şi dumneavoastră, ultimul termen pe
care îl avem la licitaţie este 28 noiembrie privind deszăpezirea. Nu ştim dacă vor veni
sau nu firme de specialitate, poate avem şi noi o parte de vină. Şi, aici, mă refer că
poate venim şi creăm acele liziere unde se formează dopuri pe drumurile judeţene. Nu
suntem atractivi pentru firme, poate preţul este mai mic, dar dialogul acesta poate să
clarifice multe lucruri. Asta ar fi o propunere. Eu vă mulţumesc pentru atenţie.”
Domnul Preşedinte, invitând să se revină la afirmaţia dânsului din 31 octombrie,
menţionează că poate să reafirme un singur lucru şi anume că dânsul, de Serviciul de
management integrat al deşeurilor pentru judeţul Galaţi, a început să se ocupe din
august 2016. Afirmă: „Acum, problema se pune în felul următor, prieteneşte vorbind,
aşa, ca între colegi: dacă venim tot timpul şi spunem şi trasăm sarcini, fără să venim cu
soluţii, nu rezolvăm niciodată problemele. Pentru că dacă dumneavoastră, în şedinţele
anterioare, aţi fi venit şi aţi fi spus: «Domnule, uite proiectul acesta. Pot eu să mă duc
să scot terenul din fondul forestier, să-l transform în teren arabil?», nu cred că cineva
din consiliul judeţean s-ar fi opus. Ba mai mult de atât, de exemplu, acum aş fi de acord
dacă dumneavoastră v-aţi ocupa personal ca, acolo unde drumurile judeţene nu au
perdele forestiere, să preluaţi această problemă şi să vedeţi ce înseamnă să discutaţi
cu proprietarii; iar noi producem materialul săditor cu echipa, iar dumneavoastră faceţi
diligenţele pentru ca proprietarii să accepte să înfiinţăm perdele forestiere. Ce ziceţi?”
Domnul Cristovici Viorel susţine că dacă li se explică avantajul acestora, dânsul
crede că vor fi…
Domnul Preşedinte este perfect de acord.
Domnul Cristovici Viorel precizează: „Dumneavoastră mi-aţi făcut o propunere şi
voi… Dacă dumneavoastră propuneţi o echipă, pentru că nu cred că eu singur pot să
rezolv problema. În mod cert, uitaţi, aveţi un voluntar. Sunt de acord să fac parte din
această… De fapt, nu ştiu dacă aţi înţeles, vrem ca să purtăm un dialog cu toţi cei care
pot să vină să rezolve o problemă, care eu am observat-o de zece ani, că mereu o
avem, privind aceste licitaţii. Am… nu ştiu… este una din probleme poate. …să găsim o
soluţie. Mulţumesc.”
Domnul Preşedinte, comunicându-i că este, într-adevăr, de acord cu dumnealui,
invită să le desfacă puţin sau să le separe puţin. „Partea de procedură de achiziţii, din
punctul meu de vedere, atât cât mă pricep, dar, probabil, partea juridică ne va spune
mai mult dacă se poate ca, consilieri judeţeni să facă parte din comisii din acestea de
achiziţii sau nu se poate. Ceea ce ştiu eu, în momentul de faţă, este că nu se poate,
dar, poate, din punct de vedere juridic, nu am aprofundat foarte bine materia şi atunci
nu mă pronunţ acum. Iar, vizavi de partea de perdele forestiere: da, ar fi un beneficiu
pentru ceea ce înseamnă partea de ecologizare, ce înseamnă stabilizarea solului,
stabilizarea acostamentelor drumurilor şi, bineînţeles, ce-i mai important, partea de
perdele forestiere pentru deszăpezire sau pentru prevenirea formării sulurilor de zăpadă
pe drumurile judeţene. Dumneavoastră veniţi cu o propunere şi, împreună, o discutăm,
propunem o comisie să stea alături de dumneavoastră şi încercăm să identificăm
câteva porţiuni de drum judeţean din judeţ şi discutaţi cu proprietarii şi - ne permit - noi
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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facem împădurirea. Şi, în felul acesta, am rezolvat problema. Sunt întru totul de acord
cu dumneavoastră, din punctul acesta de vedere.” În continuare, având în vedere
solicitarea domnului consilier judeţean Simbanu Ionică, îi dă cuvântul.
Domnul Simbanu Ionică, ţinând cont că sunt doar trei proiecte de hotărâri, nu
crede că timpul alocat nu le permite să se mai prezinte câteva lucruri. De fapt, are o
singură întrebare şi două interpelări, care sunt concise, şi vor fi într-o singură frază.
«INTREBARE
Adresată: Domnului COSTEL FOTEA
Presedintele Consiliului Judetean Galati
De către domnul consilier: IONICA SIMBANU
Grupul Consilierilor: Partidul National Liberal
Şedinţa Consiliului din data de: 06 noiembrie 2017
Obiectul intrebarii: Inregistrare documente
Va rog, Dle Presedinte sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare:
Documentele care se depun spre inregistrare la Registratura generala a
Consiliului Judetean Galati, trebuie sa fie semnate de catre cel care le inainteaza,
initiaza sau adreseaza?
Va multumesc! Mentionez ca solicit raspuns conform Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului Judetean Galati.
06.11.2017

Consilier Judetean,
Ionica Simbanu»

Domnul Simbanu Ionică menţionează că doreşte în scris formularea acestuia.
Domnul Preşedinte îi răspunde că o să primească.
Domnul Simbanu Ionică prezintă prima interpelare.
«INTERPELARE
Adresată: Domnului COSTEL FOTEA
Presedintele Consiliului Judetean Galati
De către domnul consilier: IONICA SIMBANU
Grupul Consilierilor: Partidul National Liberal
Şedinţa Consiliului din data de: 06 noiembrie 2017
Obiectul interpelarii: Indreptare Preambul Dispozitie Presedinte
Stimate domnule Presedinte,
In preambulul dispozitiilor Presedintelui Consiliului Judetean Galati, privind
convocarea sedintelor Consiliului Judetean Galati, la alineatul 4, exista exprimarea,
citez: ”Avand in vedere prevederile art. 31 alin. (2) si (3) din Regulamentul de
organizare si functionare a Consiliului Judetean Galati”.
Am sesizat acest lucru in textul Dispozitiei Presedintelui nr. 521/22.09.2017, cand
am considerat ca este o greseala de redactare. Greseala, insa, s-a repetat si in textul
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş
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Dispozitiei Presedintelui nr. 580/27.10.2017. Aceasta, apare si in continutul Dispozitiei
Presedintelui nr. 595/04.11.2017.
Observand ca se continua astfel, nu o mai pot considera ca fiind o greseala si
este de datoria mea sa opresc perpetuarea acesteia.
”Regulamentul” este de genul neutru, la singular si se acorda cu articolul genitiv
”al”, la masculin.
In concluzie, exprimarea corecta este: ”Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului Judetean Galati”.
Va solicit, Dle Presedinte, sa incepeti demersurile necesare pentru corectarea
textului Dispozitiilor, pentru ca, pe viitor sa nu mai apara astfel de erori flagrante in
documente oficiale.
Va multumesc! Mentionez ca solicit raspuns conform Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului Judetean Galati.
06.11.2017

Consilier Judetean,
Ionica Simbanu»

Domnul Preşedinte îi garantează că se va corecta genitivul.
Domnul Simbanu Ionică prezintă şi ultima interpelare, menţionând că este la fel de
scurtă.
«INTERPELARE
Adresată: Domnului COSTEL FOTEA
Presedintele Consiliului Judetean Galati
De către domnul consilier: IONICA SIMBANU
Grupul Consilierilor: Partidul National Liberal
Şedinţa Consiliului din data de: 06 noiembrie 2017
Obiectul interpelarii: Indreptare eroare materiala
Stimate domnule Presedinte,
In şedinta ordinara a Consiliului Judetean din 31.10.2017, convocata prin
Dispozitia Presedintelui nr. 580/27.10.2017, al carei proces verbal, a fost aprobat astazi,
06.11.2017, in sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Galati, la punctul 15 al
Ordinei de Zi, s-a aprobat: ”Rectificarea bugetului local al jud. Galati si al institutiilor
finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2017”.
Proiectul de Hotarare a fost inregistrat sub nr. 9712, din data de 27.10.2017.
Expunerea de Motive a initiatorilor, material de fundamentare al proiectului,
intocmita cf. art. 54 lit. (a) cap. B sectiunea a 3-a, din Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului Judetean Galati, a fost inregistrata sub nr. 9712, din data de
27.10.2010.
Consider aceasta o eroare materiala si va solicit, d-le. Presedinte, sa efectuati
demersurile necesare de indreptare, pentru a nu se considera, ca am aprobat o
rectificare bugetara in anul 2017, dupa o Expunere de motive din anul 2010.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş
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Va multumesc! Mentionez ca solicit raspuns conform Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului Judetean Galati.
06.11.2017

Consilier Judetean,
Ionica Simbanu»

Domnul Preşedinte îi comunică că i se va răspunde, în scris, şi la problema
aceasta. Afirmă: „Din câte înţeleg, nu stau lucrurile chiar aşa, dar prefer să vă
răspundem în scris, ca să ne documentăm şi noi atât de bine cum aţi fost
dumneavoastră.”
Domnul Simbanu Ionică îi mulţumeşte.
Domnul Preşedinte, nemaifiind alte probleme, le doreşte o după-amiază plăcută,
speră ca acest proiect să fie realizat şi adresează mulţumiri.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 9 (nouă) pagini şi a
fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
29 noiembrie 2017.

P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

