PROCES–VERBAL
al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi
din data de 26 ianuarie 2017
ŞedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi a fost convocată prin DispoziŃia
Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 15 din 19 ianuarie 2017 şi a fost publicată
în ziarul „ViaŃa liberă” GalaŃi din 21-22 ianuarie 2017 şi în ziarul „Monitorul de GalaŃi” din
23 ianuarie 2017 (ediŃia on-line), şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de
zi:
1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier judeŃean al domnului Cristache Cătălin;
IniŃiator: Costel Fotea
2. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier judeŃean al domnului Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae;
IniŃiator: Costel Fotea
3. Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Melinte Liviu–IonuŃ;
IniŃiator: Comisia de validare
4. Validarea mandatului de consilier judeŃean al doamnei Rusu Georgiana–
Iuliana;
IniŃiator: Comisia de validare
5. Depunerea jurământului;
6. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SARMINA
IMPEX S.R.L., pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor);
IniŃiator: Costel Fotea
7. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport COMUNA
VALEA MĂRULUI, pe traseul Valea Mărului (sat Mândreşti) – Tecuci;
IniŃiator: Costel Fotea
8. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 286 din 31
august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeŃul GalaŃi la serviciile publice
comunitare locale de evidenŃă a persoanelor care funcŃionează în judeŃul GalaŃi, cu
modificările ulterioare;
IniŃiator: Costel Fotea
9. Aprobarea închiderii Centrului de plasament „Negru Vodă” din cadrul DirecŃiei
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
10. Aprobarea înfiinŃării Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” în
cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Complexului de
servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială
şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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12. Modificarea organigramei şi a statelor de funcŃii ale DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
13. Modificarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
14. Aprobarea achiziŃiei de servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi
reprezentare pentru Consiliul JudeŃean GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
15. Aprobarea parteneriatului cu Consiliul NaŃional al Întreprinderilor Private Mici
şi Mijlocii din România – Patronatul IMM GalaŃi și Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat în vederea organizării, la Galați, a conferinței „Invest in
Romania”;
IniŃiator: Costel Fotea
16. Aprobarea preŃurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2017, în judeŃul GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
17. Stabilirea preŃului mediu/tona de masă verde obŃinută de pe pajişti pentru
anul fiscal 2017;
IniŃiator: Costel Fotea
18. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului JudeŃean GalaŃi pentru anul
fiscal 2017;
IniŃiator: Costel Fotea
19. Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secŃiunii de
dezvoltare pe anul 2016;
IniŃiator: Costel Fotea
20. Aprobarea componenŃei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de
soluŃionare a contestaŃiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea
evaluării managerilor unor instituŃii de cultură din subordinea Consiliului JudeŃean
GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: Doina Cucu – administrator public
la nivelul Consiliului JudeŃean GalaŃi; George Stoica – director executiv, DirecŃia
economie şi finanŃe; Carmen Chirnoagă – director executiv adjunct, DirecŃia economie
şi finanŃe; Camelia Epure – director executiv interimar, DirecŃia de dezvoltare regională;
Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, DirecŃia de dezvoltare regională;
Aurelia DomniŃeanu – director executiv adjunct, DirecŃia de dezvoltare regională;
Constantin Cristea – director executiv, DirecŃia patrimoniu; 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 calităŃii; Mărioara
Dumitrescu – arhitect şef, DirecŃia arhitect şef; Andrei Mişurnov – şef serviciu interimar,
Serviciul contencios şi probleme juridice; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet
preşedinte; Elena Parapiru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela TecuŃă – consilier
superior, Compartimentul cancelarie.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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Au participat ca invitaŃi: Gabriel Aurelian Panaitescu – prefectul judeŃului GalaŃi;
Georgiana-Iuliana Rusu – propusă pentru validare în funcŃia de consilier judeŃean;
Liviu-IonuŃ Melinte – propus pentru validare în funcŃia de consilier judeŃean; Marian
Filimon – preşedinte, Patronatul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii GalaŃi; Adrian Bute –
reprezentant, Centrul Regional de Zootehnie 2 Sud-Est Moldova, Oficiul JudeŃean de
Zootehnie GalaŃi; Florina Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de
Jos” GalaŃi; Ilie Zanfir – manager, Biblioteca „V. A. Urechia” GalaŃi; Mădălin IonuŃ
Şerban – manager, Complexul Muzeal de ŞtiinŃele Naturii “Răzvan AngheluŃă” GalaŃi;
Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul de Artă Vizuală GalaŃi; Cristian Dragoş
Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi; Ciprian Groza – director
general adjunct, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
Tudorel Chirnoagă – director executiv, DirecŃia JudeŃeană de EvidenŃă a Persoanelor
GalaŃi; Floricel Maricel Dima – director executiv, DirecŃia pentru Agricultură JudeŃeană
GalaŃi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf. Apostol
Andrei” GalaŃi.
De asemenea, au mai participat reprezentanŃi de la următoarele instituŃii de presă:
ziarul „MONITORUL DE GALAłI”; ziarul „IMPACT”; TV GalaŃi; RTV GalaŃi-Brăila.
Domnul Preşedinte, în deschiderea primei şedinŃe din anul acesta, adresează
următoarele: „Bine ne-am regăsit în 2017! Să ne dea Dumnezeu un an cu spor, rodnic,
cu proiecte multe pentru judeŃ, pentru cetăŃenii judeŃului şi o colaborare cât mai
fructuoasă. La mulŃi ani, încă o dată, tuturor colegilor, tuturor celor de faŃă şi tuturor
gălăŃenilor!”
În continuare, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi invitaŃilor, doreşte să
salute prezenŃa la această şedinŃă a domnului prefect Gabriel Aurelian Panaitescu.
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 30 consilieri judeŃeni în
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean, deci şedinŃa poate începe, fiind întrunite
condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeŃeni: Cristache Cătălin, Dobrovici –
Bacalbaşa Nicolae şi Trandafir Avram.
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 21 decembrie
2016.
Întreabă dacă sunt observaŃii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaŃii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind observaŃii, supune la vot ordinea de zi în întregime:
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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SECRETARUL JUDEłULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

ŞedinŃa din 26 ianuarie 2017
Pag. nr. 4

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier judeŃean al domnului Cristache Cătălin;
IniŃiator: Costel Fotea
2. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier judeŃean al domnului Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae;
IniŃiator: Costel Fotea
3. Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Melinte Liviu–IonuŃ;
IniŃiator: Comisia de validare
4. Validarea mandatului de consilier judeŃean al doamnei Rusu Georgiana–
Iuliana;
IniŃiator: Comisia de validare
5. Depunerea jurământului;
6. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SARMINA
IMPEX S.R.L., pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor);
IniŃiator: Costel Fotea
7. Eliberarea licenŃei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeŃean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport COMUNA
VALEA MĂRULUI, pe traseul Valea Mărului (sat Mândreşti) – Tecuci;
IniŃiator: Costel Fotea
8. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 286 din 31
august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeŃul GalaŃi la serviciile publice
comunitare locale de evidenŃă a persoanelor care funcŃionează în judeŃul GalaŃi, cu
modificările ulterioare;
IniŃiator: Costel Fotea
9. Aprobarea închiderii Centrului de plasament „Negru Vodă” din cadrul DirecŃiei
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
10. Aprobarea înfiinŃării Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” în
cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Complexului de
servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială
şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
12. Modificarea organigramei şi a statelor de funcŃii ale DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
13. Modificarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
14. Aprobarea achiziŃiei de servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi
reprezentare pentru Consiliul JudeŃean GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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15. Aprobarea parteneriatului cu Consiliul NaŃional al Întreprinderilor Private Mici
şi Mijlocii din România – Patronatul IMM GalaŃi și Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat în vederea organizării, la Galați, a conferinței „Invest in
Romania”;
IniŃiator: Costel Fotea
16. Aprobarea preŃurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2017, în judeŃul GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
17. Stabilirea preŃului mediu/tona de masă verde obŃinută de pe pajişti pentru
anul fiscal 2017;
IniŃiator: Costel Fotea
18. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului JudeŃean GalaŃi pentru anul
fiscal 2017;
IniŃiator: Costel Fotea
19. Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secŃiunii de
dezvoltare pe anul 2016;
IniŃiator: Costel Fotea
20. Aprobarea componenŃei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de
soluŃionare a contestaŃiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea
evaluării managerilor unor instituŃii de cultură din subordinea Consiliului JudeŃean
GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale
a mandatului de consilier judeŃean al domnului Cristache Cătălin
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 în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale
a mandatului de consilier judeŃean al domnului Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae
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 în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Melinte Liviu–IonuŃ
IniŃiator: Comisia de validare
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
P R E Ş E D I N T E,
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Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Validarea mandatului de consilier judeŃean al doamnei Rusu Georgiana–Iuliana
IniŃiator: Comisia de validare
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 în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Depunerea jurământului
Domnul Preşedinte invită pe doamna Rusu Georgiana–Iuliana şi pe domnul
Melinte Liviu–IonuŃ să depună jurământul. Acesta se poate depune cu mâna stângă pe
ConstituŃie şi, după caz, pe Biblie. Consilierii judeŃeni care refuză să depună jurământul
sunt consideraŃi demisionaŃi de drept. Jurământul poate fi depus şi fără formulă
religioasă.
Doamna Rusu Georgiana–Iuliana depune următorul jurământ:
«Eu, RUSU Georgiana–Iuliana, consilier în cadrul Consiliului JudeŃean GalaŃi, în
conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraŃiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun
următorul jurământ: „Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac, cu bună-credinŃă,
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeŃului GalaŃi.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".»
Domnul Preşedinte spune: Doamne-ajută! Îi adresează felicitări şi mult succes.
Doamna Rusu Georgiana–Iuliana spune: Doamne-ajută! Îi mulŃumeşte domnului
preşedinte.
Domnul Melinte Liviu–IonuŃ depune următorul jurământ:
«Eu, MELINTE Liviu–IonuŃ, consilier în cadrul Consiliului JudeŃean GalaŃi, în
conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraŃiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun
următorul jurământ: „Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac, cu bună-credinŃă,
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeŃului GalaŃi.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".»
Domnul Preşedinte spune: Doamne-ajută! Îi doreşte succes.
Domnul Melinte Liviu–IonuŃ îi mulŃumeşte domnului preşedinte.
Domnul Preşedinte le urează bun venit colegilor şi mult succes în continuare.
Se trece la punctul 6 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 S.C.
SARMINA IMPEX S.R.L., pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor)
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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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Se trece la punctul 7 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 COMUNA
VALEA MĂRULUI, pe traseul Valea Mărului (sat Mândreşti) – Tecuci
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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 286 din 31 august
2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeŃul GalaŃi la serviciile publice
comunitare locale de evidenŃă a persoanelor care funcŃionează în judeŃul GalaŃi,
cu modificările ulterioare
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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea închiderii Centrului de plasament „Negru Vodă” din cadrul DirecŃiei
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea înfiinŃării Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” în
cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Complexului de servicii
sociale „Dumbrava minunată” din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială
şi ProtecŃia Copilului 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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
P R E Ş E D I N T E,
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Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statelor de funcŃii ale DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea achiziŃiei de servicii juridice de consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare
pentru Consiliul JudeŃean 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, solicită să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean.
Domnul Ştefan Ion transmite: „Grupul P.N.L. consideră că nu sunt argumente
suficiente pentru achiziŃia acestor servicii şi, în acest sens, ne vom opune proiectului de
hotărâre. Vă mulŃumesc.”
Domnul Preşedinte îi comunică: „Am înŃeles. Colegii mei, care au prezentat
proiectul, mi-au spus că au fost destul de convingători - sunt necesare astfel de servicii
juridice. DirecŃia juridică a consiliului judeŃean, la ora actuală, nu poate să facă faŃă
tuturor proceselor pe care le are consiliul judeŃean. Sunt procese care vin din urmă şi,
ca atare, suntem depăşiŃi. Dar, acceptăm poziŃia Partidului NaŃional Liberal.”
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” (CreŃu Sorin, Ştefan
Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu
Nicuşor, Simbanu Ionel şi Căluean Anghel–Costel) şi 3 „abŃineri” (Stan Ionel, Iaru
Romulus–Lucian şi Melinte Liviu–IonuŃ).
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului cu Consiliul NaŃional al Întreprinderilor Private Mici şi
Mijlocii din România – Patronatul IMM GalaŃi şi Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, ComerŃ şi Antreprenoriat în vederea organizării, la GalaŃi, a conferinŃei
„Invest in Romania”
IniŃiator: Costel Fotea
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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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea preŃurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului
brut din arendă pentru anul fiscal 2017, în 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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Stabilirea preŃului mediu/tona de masă verde obŃinută de pe pajişti pentru anul
fiscal 2017
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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului JudeŃean GalaŃi pentru anul
fiscal 2017
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre s-au formulat două
amendamente. Roagă pe domnul George Stoica – director executiv al DirecŃiei
economie şi finanŃe şi, apoi, pe domnul consilier judeŃean Butunoiu Dorin să le prezinte.
Domnul Stoica George prezintă următorul:
«AMENDAMENT
La proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul
Consiliului JudeŃean GalaŃi pentru anul fiscal 2017.
(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 1.075/25.01.2017)
Se propune eliminarea punctului 2. Taxe de acces a autovehiculelor şi ecologizare
în Pădurea Gârboavele din Anexa nr. 7 Tarife pentru activităŃile desfăşurate de Serviciul
Public de AdministraŃie a Domeniului Public şi Privat al JudeŃului GalaŃi, motivat de
următoarele:
Bariera de acces în Pădurea Gârboavele este amplasată după parcarea şi intrarea
la Grădina Zoologică – SecŃie a Complexului Muzeal de ŞtiinŃele Naturii GalaŃi. Din
analiza numărului de vizitatori, se observă că această secŃie a avut în anul 2016 un
număr de 50 260 vizitatori, generând astfel un venit al Complexului Muzeal de ŞtiinŃe
ale Naturii de 163 248 lei.
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Taxa de acces a autovehiculelor şi de ecologizare în Pădurea Gârboavele
încasate de către Serviciul Public de AdministraŃie a Domeniului Public şi Privat al
JudeŃului GalaŃi a fost în valoare de 90 202 lei pentru un număr de 18 982 persoane şi
14 294 autovehicule.
După bariera de acces în Pădurea Gârboavele sunt amplasate 2 Muzee, respectiv
Muzeul Satului şi Muzeul Pescăresc aparŃinând Centrului Cultural Dunărea de Jos
GalaŃi. Acestea au fost vizitate pe durata anului 2016 de doar 2 820 de persoane.
Observăm că numărul de persoane care au avut acces în Pădurea Gârboavele
este semnificativ mai mic în comparaŃie cu cel al vizitatorilor Complexului Muzeal de
ŞtiinŃe ale Naturii, taxa de acces în Pădurea Gârboavele putând reprezenta un
impediment în acest sens.
Totodată numărul vizitatorilor celor două muzee, respectiv Muzeul Satului şi
Muzeul Pescăresc este foarte mic în comparaŃie cu numărul vizitatorilor Grădinii
Zoologice (5%), aceştia fiind obligaŃi la plata taxei de acces în Pădurea Gârboavele.
Considerăm astfel, că suma de 90 202 lei rezultată din încasarea acestor taxe de
către Serviciul Public de AdministraŃie a Domeniului Public şi Privat al JudeŃului GalaŃi,
care reprezintă doar 1.7% din bugetul acestei instituŃii, poate fi suportată din alte surse
de finanŃare (venituri proprii sau transferuri de la Consiliul JudeŃean).
Semnează: Preşedinte, Fotea Costel».
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean Butunoiu Dorin.
Domnul Butunoiu Dorin comunică: „Domnule Preşedinte, Ńinând cont că
amendamentul - care eu l-am depus la şedinŃa de comisie - are cam... are acelaşi
obiect ca amendamentul dumneavoastră, eu am să-l retrag şi am să-l las pe al
dumneavoastră, pentru că este mult mai argumentat. Dar, totuşi, aş vrea să mai adaug
un punct la cele spuse de dumneavoastră în amendament şi anume că în cadrul
Grădinii Gârboavele, da?... Pădurea Gârboavele mai există şi câteva societăŃi
comerciale care îşi desfăşoară activităŃi economice acolo. Totodată, acele societăŃi
comerciale plătesc nişte taxe la consiliul judeŃean. Deci, consiliul încă mai beneficiază
de alte sume la bugetul consiliului şi ştim foarte bine că îşi desfăşoară anumite activităŃi
economice, în care tot felul de cetăŃeni ai judeŃului GalaŃi - şi nu numai - vin acolo şi
îşi... se recreează şi fac tot felul de activităŃi plăcute. Ei, totodată, plăteau această taxă
de intrare şi nu mi se părea normal. Chiar ei s-au plâns de vreo câteva ori legat de
această problemă. Şi asta am vrut să scot în evidenŃă: că mai sunt şi alte societăŃi
private care desfăşoară activităŃi economice acolo. MulŃumesc.”
Domnul Preşedinte, menŃionând că aşa este, precizează că au fost un cumul de
factori care au dus la acest amendament.
În calitate de iniŃiator, acceptă amendamentul, Ńinând cont de faptul că este şi al
dânsului şi acceptă şi retragerea...
În continuare, întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre sau
la documentaŃia de fundamentare.
Domnul Grădinaru Stan spune: „Am eu o cerere. Am făcut o propunere la proiectul
de hotărâre... n-am primit răspunsul care trebuia conform legii. Am propus ca taxa de
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copiere a documentelor să fie de 20 de bani şi nu de 60 de bani. Asta aduce mai mulŃi...
mai mulŃi solicitanŃi la... aduce mai mulŃi solicitanŃi de informaŃii... ar crea o legătură mai
bună între consiliu şi populaŃie... N-am primit răspuns la...”
Domnul Preşedinte, menŃionând că îi va da cuvântul domnului secretar al judeŃului
pentru a-i răspunde, afirmă: „Dar, înainte de asta, am să fac eu o menŃiune: sper ca toŃi
cei care solicită documente să vină să le şi ridice, nu numai să ne ceară documentele;
facem copii, pregătim dosarele şi răspunsurile şi sunt mulŃi dintre cetăŃeni – ştiŃi
dumneavoastră despre cine vorbesc – după ce facem toată documentaŃia nu mai vin să
o mai ridice.”
Domnul Grădinaru Stan spune: ...de la...
Domnul Preşedinte îi comunică: „Dumneavoastră aŃi cerut să vă exprimaŃi un
punct de vedere pentru punctul acesta din ordinea de zi. Ca atare, cred că... Acceptăm
şi criticile oamenilor nemulŃumiŃi, dar nu trebuie să transformăm şedinŃa doar în critici.” Îl
invită pe domnul secretar al judeŃului să formuleze un răspuns.
Domnul secretar al judeŃului conchide că nu este o noutate, subiectul acesta s-a
mai discutat, dacă bine îşi aduce aminte, chiar într-o altă şedinŃă de consiliu. Afirmă:
„Adresa de răspuns, pe care dumneavoastră o aşteptaŃi, nu poate veni înainte de
desfăşurarea acestei şedinŃe în plen; acesta este momentul când lucrurile se clarifică
dacă propunerile dumneavoastră se transformă în amendamente la proiectul de
hotărâre sau nu. Deci, în cel mai scurt timp, după încheierea acestei şedinŃe, va fi
redactat răspunsul şi comunicat către dumneavoastră.”
Domnul Grădinaru Stan intervine: „...adoptă sau nu se adoptă punctul de vedere
al celor...”
Domnul Preşedinte spune că a înŃeles.
Domnul Grădinaru Stan comunică: „Nu după şedinŃă...”
Domnul Preşedinte afirmă: „Da, domnule Grădinaru, Ńinem cont de observaŃiile
dumneavoastră.”
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul acceptat.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secŃiunii de
dezvoltare 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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Aprobarea componenŃei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de
soluŃionare a contestaŃiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea
evaluării managerilor unor instituŃii de cultură din subordinea Consiliului
JudeŃean GalaŃi
IniŃiator: Costel Fotea
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii şi fiind vorba despre un proiect de hotărâre cu privire la
persoane, pentru aprobarea acestuia este necesară procedura de vot secret. Îl roagă
pe domnul secretar al judeŃului GalaŃi să prezinte, pe scurt, procedeul de votare.
Domnul secretar al judeŃului anunŃă că votul se desfăşoară astfel:
• consilierul judeŃean votează „pentru” prin bararea cuvântului „nu”. Acesta
votează „împotrivă” prin bararea cuvântului „da”.
• sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat şi care nu
respectă tehnica votării stabilită prin prezentul Regulament.
Domnul Preşedinte 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 procesul-verbal.
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
BURUIANĂ NataliŃa
BUTUNOIU Dorin
BUłURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CREłU Sorin
CRISTOVICI Viorel
DĂNĂILĂ Sorin
DIMA Gheorghe
FOTEA Costel
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru
GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Elena
IARU Romulus–Lucian
ISTUDOR Gigel
MELINTE Liviu–IonuŃ
MIRCEA Iulian
NAGGAR Andreea–Anamaria
NECHIFOR Alexandru
PALADE Cătălin
RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
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SANDU Mitică
SANDU Viorica
SIMBANU Ionică
STAN Ionel
ŞTEFAN Ion
TRANDAFIR Avram - absent
URSU Nicuşor
VICLEANU Marian
ZAHARIA Eugen
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Doamna Sandu Viorica doreşte să dea citire procesului-verbal.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeŃean pentru a se afla şi
rezultatul comisiei.
Doamna Sandu Viorica dă citire următorului:
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Aprobarea componenŃei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de
soluŃionare a contestaŃiilor, precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea
evaluării managerilor unor instituŃii de cultură din subordinea Consiliului JudeŃean GalaŃi
pentru anul 2016».1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeŃeni
prezenŃi = 17; 2. Numărul consilierilor judeŃeni în funcŃie: 34; 3. Numărul consilierilor
judeŃeni prezenŃi la şedinŃă: 33;
I). (1) Stabilirea componenŃei nominale a comisiei de evaluare pentru
managementul Bibliotecii „V. A. Urechia” GalaŃi pentru anul 2016:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
NegoiŃă Cătălin
Mitrof Marius
Epure Camelia

Voturi
„pentru”
29
32
32

Voturi
„împotrivă”
4
-

Buletine de vot
nule
1
1

Buletine de
vot anulate
1
1
1

(2) Stabilirea componenŃei nominale a secretariatului comisiei de evaluare
pentru managementul Bibliotecii „V. A. Urechia” GalaŃi pentru anul 2016:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
Mişurnov Andrei
Stoica George
Coca Ionel

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
1
-

Buletine de vot
nule
1
1

Buletine de
vot anulate
1
1
1

(3) Stabilirea componenŃei nominale a comisiei de soluŃionare a
contestaŃiilor la evaluarea managementului Bibliotecii „V. A. Urechia” GalaŃi
pentru anul 2016:
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Numele şi prenumele
candidaŃilor
Olteanu Mihaela
Vaman Iulian
Dumitrescu Mărioara

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
1

Buletine de vot
nule
1
1
-

Buletine de
vot anulate
1
1
1

(4) Stabilirea componenŃei nominale a secretariatului comisiei de
soluŃionare a contestaŃiilor la evaluarea managementului Bibliotecii „V. A.
Urechia” GalaŃi pentru anul 2016:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
IoniŃă VictoriŃa
Mititelu Mihaela
Stănescu Mădălina

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
1
1
1

CONCLUZII: Comisia de evaluare pentru managementul Bibliotecii „V. A.
Urechia” GalaŃi pentru anul 2016 s-a constituit în următoarea componenŃă: NegoiŃă
Cătălin, Mitrof Marius şi Epure Camelia.
Secretariatul comisiei de evaluare pentru managementul Bibliotecii „V. A.
Urechia” GalaŃi pentru anul 2016 s-a constituit în următoarea componenŃă: Mişurnov
Andrei, Stoica George şi Coca Ionel.
Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor la evaluarea managementului Bibliotecii
„V. A. Urechia” GalaŃi pentru anul 2016 s-a constituit în următoarea componenŃă:
Olteanu Mihaela, Vaman Iulian şi Dumitrescu Mărioara.
Secretariatul comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor la evaluarea
managementului Bibliotecii „V. A. Urechia” GalaŃi pentru anul 2016 s-a constituit în
următoarea componenŃă: IoniŃă VictoriŃa, Mititelu Mihaela şi Stănescu Mădălina.
II). (1) Stabilirea componenŃei nominale a comisiei de evaluare pentru
managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi pentru anul 2016:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
NegoiŃă Cătălin
Mitrof Marius
Puşcaş Paul

Voturi
„pentru”
28
31
31

Voturi
„împotrivă”
4
-

Buletine de vot
nule
1
2
2

Buletine de
vot anulate
1
1
1

(2) Stabilirea componenŃei nominale a secretariatului comisiei de evaluare
pentru managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi pentru anul
2016:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
IoniŃă VictoriŃa
Mititelu Mihaela
Coca Ionel

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
1
1
1
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(3) Stabilirea componenŃei nominale a comisiei de soluŃionare a
contestaŃiilor la evaluarea managementului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”
GalaŃi pentru anul 2016:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
Olteanu Mihaela
Vaman Iulian
Grigore Florin

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
1
1
1

(4) Stabilirea componenŃei nominale a secretariatului comisiei de
soluŃionare a contestaŃiilor la evaluarea managementului Muzeului de Istorie
„Paul Păltănea” GalaŃi pentru anul 2016:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
Mişurnov Andrei
Stoica George
Stancu Paula

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
1
1
1

CONCLUZII: Comisia de evaluare pentru managementul Muzeului de Istorie
„Paul Păltănea” GalaŃi pentru anul 2016 s-a constituit în următoarea componenŃă:
NegoiŃă Cătălin, Mitrof Marius şi Puşcaş Paul.
Secretariatul comisiei de evaluare pentru managementul Muzeului de Istorie
„Paul Păltănea” GalaŃi pentru anul 2016 s-a constituit în următoarea componenŃă: IoniŃă
VictoriŃa, Mititelu Mihaela şi Coca Ionel.
Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor la evaluarea managementului Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi pentru anul 2016 s-a constituit în următoarea
componenŃă: Olteanu Mihaela, Vaman Iulian şi Grigore Florin.
Secretariatul comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor la evaluarea
managementului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi pentru anul 2016 s-a
constituit în următoarea componenŃă: Mişurnov Andrei, Stoica George şi Stancu Paula.
III). (1) Stabilirea componenŃei nominale a comisiei de evaluare pentru
managementul Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru anul 2016:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
NegoiŃă Cătălin
Olteanu Mihaela
Dumitrescu Mărioara

Voturi
„pentru”
29
31
31

Voturi
„împotrivă”
3
-

Buletine de vot
nule
1
2
2

Buletine de
vot anulate
1
1
1

(2) Stabilirea componenŃei nominale a secretariatului comisiei de evaluare
pentru managementul Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru anul 2016:
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Numele şi prenumele
candidaŃilor
Nedelcu Alina Georgeta
Zaharia Cristina
Coca Ionel

Voturi
„pentru”
31
31
31

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de vot
nule
2
2
2

Buletine de
vot anulate
1
1
1

(3) Stabilirea componenŃei nominale a comisiei de soluŃionare a
contestaŃiilor la evaluarea managementului Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru
anul 2016:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
Mitrof Marius
Vaman Iulian
Epure Camelia

Voturi
„pentru”
31
31
31

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de vot
nule
2
2
2

Buletine de
vot anulate
1
1
1

(4) Stabilirea componenŃei nominale a secretariatului comisiei de
soluŃionare a contestaŃiilor la evaluarea managementului Muzeului de Artă
Vizuală GalaŃi pentru anul 2016:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
Mihail Geanina
Oprişan Lila
Stancu Paula

Voturi
„pentru”
31
31
31

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de vot
nule
2
2
2

Buletine de
vot anulate
1
1
1

CONCLUZII: Comisia de evaluare pentru managementul Muzeului de Artă
Vizuală GalaŃi pentru anul 2016 s-a constituit în următoarea componenŃă: NegoiŃă
Cătălin, Olteanu Mihaela şi Dumitrescu Mărioara.
Secretariatul comisiei de evaluare pentru managementul Muzeului de Artă
Vizuală GalaŃi pentru anul 2016 s-a constituit în următoarea componenŃă: Nedelcu Alina
Georgeta, Zaharia Cristina şi Coca Ionel.
Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor la evaluarea managementului Muzeului de
Artă Vizuală GalaŃi pentru anul 2016 s-a constituit în următoarea componenŃă: Mitrof
Marius, Vaman Iulian şi Epure Camelia.
Secretariatul comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor la evaluarea
managementului Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru anul 2016 s-a constituit în
următoarea componenŃă: Mihail Geanina, Oprişan Lila şi Stancu Paula.
IV). (1) Stabilirea componenŃei nominale a comisiei de evaluare pentru
evaluarea finală a managementului Complexului Muzeal de ŞtiinŃele Naturii
„Răsvan AngheluŃă” GalaŃi:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
NegoiŃă Cătălin
Vaman Iulian
Grigore Florin

Voturi
„pentru”
30
32
32

Voturi
„împotrivă”
3
-

Buletine de vot
nule
1
1

Buletine de
vot anulate
1
1
1
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(2) Stabilirea componenŃei nominale a secretariatului comisiei de evaluare
pentru evaluarea finală a managementului Complexului Muzeal de ŞtiinŃele Naturii
„Răsvan AngheluŃă” GalaŃi:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
Mihail Geanina
Oprişan Lila
Coca Ionel

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
1
1
1

(3) Stabilirea componenŃei nominale a comisiei de soluŃionare a
contestaŃiilor pentru evaluarea finală a managementului Complexului Muzeal de
ŞtiinŃele Naturii „Răsvan AngheluŃă” GalaŃi:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
Mitrof Marius
Olteanu Mihaela
Puşcaş Paul

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
1
1
-

Buletine de vot
nule
1

Buletine de
vot anulate
1
1
1

(4) Stabilirea componenŃei nominale a secretariatului comisiei de
soluŃionare a contestaŃiilor pentru evaluarea finală a managementului
Complexului Muzeal de ŞtiinŃele Naturii „Răsvan AngheluŃă” GalaŃi:
Numele şi prenumele
candidaŃilor
Nedelcu Alina Georgeta
Zaharia Cristina
Stănescu Mădălina

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
1
1
1

CONCLUZII: Comisia de evaluare pentru evaluarea finală a managementului
Complexului Muzeal de ŞtiinŃele Naturii „Răsvan AngheluŃă” GalaŃi s-a constituit în
următoarea componenŃă: NegoiŃă Cătălin, Vaman Iulian şi Grigore Florin.
Secretariatul comisiei de evaluare pentru evaluarea finală a managementului
Complexului Muzeal de ŞtiinŃele Naturii „Răsvan AngheluŃă” GalaŃi s-a constituit în
următoarea componenŃă: Mihail Geanina, Oprişan Lila şi Coca Ionel.
Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor pentru evaluarea finală a managementului
Complexului Muzeal de ŞtiinŃele Naturii „Răsvan AngheluŃă” GalaŃi s-a constituit în
următoarea componenŃă: Mitrof Marius, Olteanu Mihaela şi Puşcaş Paul.
Secretariatul comisiei de soluŃionare a contestaŃiilor pentru evaluarea finală a
managementului Complexului Muzeal de ŞtiinŃele Naturii „Răsvan AngheluŃă” GalaŃi s-a
constituit în următoarea componenŃă: Nedelcu Alina Georgeta, Zaharia Cristina şi
Stănescu Mădălina.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
DIMA Gheorghe, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian.
Domnul Preşedinte mulŃumeşte comisiei.
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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 Decizia Camerei de Conturi GalaŃi nr. 45/06.01.2017, emisă ca
urmare a acŃiunii de verificare efectuată la S.C. Cons Management Parc de Soft S.R.L.
GalaŃi, transmisă prin adresa Camerei de Conturi GalaŃi nr. 2.275/2016/06.01.2017 şi
înregistrată la Consiliul JudeŃean GalaŃi sub nr. 656/10.01.2017.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi GalaŃi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 41/20.10.2010 (Raport de follow-up) la
Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” GalaŃi încheiat în data de
16.12.2016, înregistrat sub nr. 28.611/16.12.2016, de Decizia Camerei de Conturi a
JudeŃului GalaŃi nr. 41/20.10.2010 şi de Decizia Camerei de Conturi GalaŃi nr.
41/2010/2/09.01.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 41 din 20 octombrie 2010, transmise de către Spitalul Clinic JudeŃean
de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” GalaŃi Consiliului JudeŃean GalaŃi prin adresele
înregistrate sub nr. 987/18.01.2017, respectiv sub nr. 1.200/18.01.2017, ca urmare a
solicitării Camerei de Conturi GalaŃi nr. 2.583/2014/09.01.2017, înregistrată la Consiliul
JudeŃean GalaŃi sub nr. 696/11.01.2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al UnităŃii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna decembrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie GalaŃi
pentru luna decembrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a
Persoanelor GalaŃi pentru luna decembrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru luna
decembrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf.
Apostol Andrei” GalaŃi pentru luna decembrie 2016.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială
şi ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru luna decembrie 2016 şi pentru anul 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii JudeŃene „V.A. Urechia” GalaŃi
pe luna decembrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe
luna decembrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase „Sf.
Cuv. Parascheva” GalaŃi la data de 31 decembrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public JudeŃean de
Administrare a Domeniului Public şi Privat GalaŃi pe luna noiembrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi
pentru luna decembrie 2016.
S-a luat act Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei Economie şi
FinanŃe nr. 9.434/9.435/29.12.2016 cu privire la continuarea implementării proiectului
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2016, respectiv de
Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei Economie şi FinanŃe nr.
9.510/9.511/29.12.2016 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii
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străzii”, transmise prin nota de colaborare a DirecŃiei de Dezvoltare Regională nr.
9.434/9.435/9.510/9.511/29.12.2016.
S-a luat act Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei Economie şi
FinanŃe nr. 572/573/19.01.2017 cu privire la continuarea implementării proiectului
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2016, respectiv de
Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei Economie şi FinanŃe nr.
787/19.01.2017 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”,
transmise prin nota de colaborare a DirecŃiei de Dezvoltare Regională nr.
572/573/787/19.01.2017.
S-a luat act de Informarea Compartimentului relaŃii publice, organizare şi
funcŃionare A.T.O.P. nr. 11.512/7/03.01.2017 privind procedura elaborare a proiectului
de hotărâre al Consiliului JudeŃean GalaŃi privind aprobarea preŃurilor medii ale
produselor agricole în vederea venitului brut din arendă pentru anul 2017, în judeŃul
GalaŃi.
S-a luat act de Raportul Compartimentului relaŃii publice, organizare şi funcŃionare
A.T.O.P. nr. 11.501/7/18.01.2017 privind parcurgerea procedurii de participare a
cetăŃenilor şi a asociaŃiilor legal constituite la procesul de elaborare a „Proiectului de
hotărâre a Consiliului JudeŃean GalaŃi privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul
Consiliului JudeŃean GalaŃi pentru anul fiscal 2017”.
S-a luat act de Raportul Compartimentului relaŃii publice, organizare şi funcŃionare
A.T.O.P. nr. 11.502/5/20.01.2017 privind parcurgerea procedurii de participare a
cetăŃenilor şi a asociaŃiilor legal constituite la procesul de elaborare a „Proiectului de
hotărâre a Consiliului JudeŃean GalaŃi privind modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării
comunelor din judeŃul GalaŃi la serviciile publice comunitare locale de evidenŃă a
persoanelor care funcŃionează în judeŃul GalaŃi, cu modificările ulterioare”.
S-a luat act de Raportul Compartimentului relaŃii publice, organizare şi funcŃionare
A.T.O.P. nr. 11.503/7/25.01.2017 privind parcurgerea procedurii de participare a
cetăŃenilor şi a asociaŃiilor legal constituite la procesul de elaborare a „Proiectului de
hotărâre a Consiliului JudeŃean GalaŃi privind stabilirea preŃului mediu/tona de masă
verde obŃinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2017”.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul. Spune: „Nu vreau să fiu cârcotaş, dar totuşi trebuie să scot în evidenŃă
anumite aspecte care Ńin de consiliul judeŃean. Am citit, am spicuit din Raportul CurŃii de
Conturi – Raportul numărul … Decizia numărul 45 din 6.01.2017 – o Decizie luată la
S.C. PARC DE SOFT S.R.L. GalaŃi – şi, la un moment dat, la unul dintre puncte, sună
cam în felul următor: «ca urmare a nerespectării dispoziŃiilor articolului cinci privind
controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în perioada 2014-2016 entitatea a achiziŃionat, de la diverşi
furnizori, produse şi/sau servicii comerciale care, prin natura şi caracteristicile acestora,
nu au legătură cu obiectul de activitate al agentului economic». Şi, ca să dau eu
exemplu cam ce s-a achiziŃionat, vă spun aşa: perie de coafat, hrană pentru câini,
analiză R.M.N., whisky, cremă de faŃă, bijuterii, conserve de ton, apă de toaletă, gel de
duş ş.a.m.d. Din câte ştiu, avem membri din partea consiliului care au fost votaŃi de
către consiliul judeŃean şi fac parte din consiliul de administrare a mai multor instituŃii
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sau societăŃi comerciale cu capital privat şi de stat. Aş ruga, din partea dumneavoastră,
să faceŃi o analiză internă, să-i puneŃi pe aceşti membri, care au activitate în cadrul
acelor societăŃi, să facă o analiză şi să ne comunice şi nouă şi dumneavoastră în primul
rând activitatea lor şi ceea ce se întâmplă cu astfel de instituŃii, ca să ştim şi noi, nu
neapărat trebuie să avem aceste informaŃii din deciziile CurŃii de Conturi. MulŃumesc.”
Domnul Preşedinte întreabă dacă mai sunt alte luări de cuvânt.
Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean.
Domnul Ştefan Ion comunică: „Sigur că suntem la început de an şi trebuie să
Ńinem cont şi de ceea ce spun colegii noştri din teritoriu, respectiv primarii U.A.T.-urilor.
Am avut de curând o întâlnire cu cei care sunt din partea Partidului NaŃional Liberal şi
au reieşit acolo, la acea întâlnire, două teme foarte importante. O temă cu privire la
Planul de management a judeŃului GalaŃi. La ora actuală, toŃi primarii de U.A.T.-uri nu
au unde să depoziteze gunoiul menajer. Şi este o problemă de notorietate: groapa de la
Tecuci nu mai permite depozitarea acolo şi sunt refuzaŃi; şi groapa de la GalaŃi este aşa
cum o ştie toată lumea. Orice control de la Garda de Mediu, la ora actuală, se poate
lăsa cu amendă pentru primari şi cred că nu sunt ei vinovaŃi pentru acest lucru.
Considerăm că trebuiesc luate măsuri de a grăbi demersul privind realizarea unei gropi
ecologice aşa cum se ştie în judeŃ şi una la GalaŃi, pentru că altfel nu ştiu cum o să
reuşească aceşti oameni să îşi ducă la capăt mandatul. Deci, nu este neapărat ca o
observaŃie, ci trebuie să facem front comun, pentru că aceşti oameni nu-şi pot apăra
comunităŃile de un flagel care poate oricând să izbucnească şi, în acelaşi timp, să
gestioneze aceste lucruri. Şi, al doilea punct foarte important, de o importanŃă majoră:
noi, în ultimii trei ani de zile, am fost confruntaŃi cu inundaŃii. Şi cred că, odată cu
apariŃia primăverii şi a dezgheŃului, a topirii zăpezii, pot apărea asemenea evenimente.
Consider – îmi pare rău că a plecat domnul prefect – nici acum nu s-au terminat
efectele inundaŃiei de anul trecut şi cred că, comisia care a fost atunci constituită poate
nu şi-a dus la capăt misiunea. Şi cred că ar trebui să încercăm noi, din partea
Consiliului JudeŃului GalaŃi, o asemenea comisie, poate împreună cu Prefectura GalaŃi,
împreună cu Apele Române şi cei care ar trebui să se ocupe de amenajarea albiilor
acestor râuri, să luăm anumite măsuri pentru că este posibil, la o ploaie, la nivelul de
anul trecut, să ne trezim în aceeaşi situaŃie. Şi, vă rog să mă credeŃi că primarii, care au
fost în suferinŃă anul trecut, doresc să fie luate anumite măsuri, pentru că aşa este
normal. Nu trebuie neapărat să aşteptăm să se întâmple ceva, trebuie să luăm şi
măsuri de prevenire a acestor inundaŃii şi să luăm măsuri cu privire la eliberarea acestor
albii; mai sunt foarte multe podeŃe care sunt cu probleme. Noi am mai discutat acest
lucru, şi cred că ar trebui să se facă o analiză foarte clară cu privire la măsurile pe care
noi, ca şi consiliu judeŃean, le propunem guvernanŃilor sau cei care sunt în măsură să
poată să aloce fondurile necesare cu privire la aceste măsuri de prevenire a acestor
inundaŃii. Vă mulŃumesc.”
Domnul Preşedinte îi precizează că, legat de prima problemă pe care a ridicat-o
cu deşeurile menajere, într-adevăr este o problemă la nivelul judeŃului, la nivel judeŃean.
Informează că n-au sesizat-o doar primarii Partidului NaŃional Liberal, au sesizat-o toŃi
primarii din judeŃ. În continuare, afirmă: „Ca atare, acum o săptămână şi jumătate în
urmă, m-am mobilizat, ne-am mobilizat cu A.P.M. GalaŃi, A.P.M. Brăila, cu cei de la…
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am rugat preşedintele Consiliului JudeŃean de la Brăila şi am găsit soluŃia, este o soluŃie
temporară, dar este o soluŃie care… sau mai bine zis groapa de la Brăila poate să
primească cel puŃin doi ani de zile deşeuri menajere. Într-adevăr, este o situaŃie
delicată; dar, pe moment, această problemă s-a rezolvat. Deci, am trimis adresă către
toate primăriile - primăriile au fost informate. Primarii pot să ducă deşeurile la groapa de
gunoi Brăila, la Tracon; astfel că, primarii au fost informaŃi, ştiu cu toŃii problema. Deci,
ca atare, şi din păcate, situaŃia aceasta nu este numai la GalaŃi. O să spuneŃi:
«domnule, cel din nordul judeŃului va duce la Brăila?» Vă informez că şi cei de la Vaslui
şi cei din Vrancea tot la Brăila duc la ora actuală deşeurile menajere sau deşeurile
municipale, aşa cum se numesc ele. Avantajul este că GalaŃiul, Municipiul GalaŃi
împreună cu cele cinci comune care au fost prinse în proiect şi anume: Braniştea,
Şendreni, Smârdan, Vânători, Tuluceşti, duc la GalaŃi, în continuare, la groapa de gunoi
GalaŃi. Cei de la Tecuci, până în iulie-august, duc la Tecuci. Sperăm să se deschidă din
mai groapa de gunoi de la Vrancea, de la Focşani, de la Haret, astfel încât cei din
nordul judeŃului să ducă acolo. Adică, este o problemă pe care, la ora actuală, am
rezolvat-o. Vizavi de cealaltă problemă… Adică este o problemă rezolvată temporar.
Sigur mi-aş dori şi eu, cum ne dorim cu toŃii, la ora actuală, să avem depozitul de
deşeuri menajere al judeŃului. Dar, din păcate, au fost nişte probleme; suntem în situaŃia
în care suntem. În momentul de faŃă, judeŃul este rezolvat. Aşteptăm să se aprobe
imediat Planul… Strategia naŃională de selecŃie a deşeurilor şi GalaŃiul are proiectul atât
pentru groapa de gunoi de la... pentru depozitul de gunoi de la Valea Mărului, cât şi
pentru StaŃia de tratare mecano-biologică de la GalaŃi. Deci, imediat ce se va aproba
Strategia, vom depune proiectul şi vom face tot ce trebuie făcut; inclusiv
«A.D.I.-ECOSERV» a fost constituit. Deci, noi, ca şi consiliu judeŃean, până în
momentul de faŃă, cel puŃin în ultimele patru luni de zile, ne-am concentrat foarte mult
pe proiectul acesta, că este un proiect de interes judeŃean. Dar, am găsit şi soluŃia asta
cu... de backup cu Brăila şi este rezolvată. Vizavi de inundaŃii, într-adevăr, cu toŃii
trebuie să ne aplecăm mai mult spre subiectul acesta; este un subiect delicat care ne-a
creat probleme şi în 2005, şi în 2007, şi în´10, şi în 2013 şi în 2016. Au fost foarte multe
pagube materiale, dar suferinŃa oamenilor nu poate fi compensată şi recompensată cu
absolut nimic. Anul trecut, când am făcut o adresă către Ministerul Mediului şi Apelor,
de atunci, prin care am cerut ca să modifice ghidul privind alocarea sau mai bine zis ca
şi consiliul judeŃean să poată depune proiecte pentru combaterea, înlăturarea
inundaŃiilor din judeŃ - ghidul prevedea clar că doar Ministerul Mediului şi Apelor poate
să facă un astfel de program, un astfel de proiect de... combatere a inundaŃiilor, adică
strategii de combatere a inundaŃiilor la nivel de judeŃ şi la nivel de Ńară. Sper să avem
posibilitatea să schimbăm acum ghidul, ca noi, consiliul judeŃean, împreună cu
universitatea care, la ora actuală, are toate ridicările topo pentru toate râurile şi
pârâurile din judeŃul GalaŃi, să putem să facem un parteneriat, inclusiv cu acele
U.A.T.-uri de pe cursul apelor împreună cu Ministerul Mediului şi Apelor – cu Ministerul
Apelor şi Pădurilor, acum – şi să putem să facem un astfel de proiect. Dacă nu, soluŃia
este să marjăm şi să insistăm ca Ministerul Apelor şi Pădurilor să facă proiectul, să facă
o strategie pentru judeŃul GalaŃi. Da, este o problemă delicată, sper să o rezolvăm, dar
asta este soluŃia pentru că sunt foarte mulŃi bani şi avem nevoie de bani pentru că sunt,
pe Ministerul Mediului şi pe Ministerul Apelor, bani de la Uniunea Europeană. Asta este
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soluŃia să putem să facem un plan sau o strategie de combatere, de înlăturare a
inundaŃiilor pe judeŃul GalaŃi.”
În continuare, întreabă dacă mai sunt alte probleme, alte întrebări. Nemaifiind
altele, le doreşte o după-amiază plăcută.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 22 (douăzecişidouă)
pagini şi a fost prezentat în şedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi din data de
28 februarie 2017.
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