PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 28 septembrie 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 521 din 22 septembrie 2017 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 23 - 24 septembrie 2017, în ziarul „Monitorul
de Galaţi” din 25 septembrie 2017, în ziarul „Realitatea” Galaţi din 26 septembrie 2017
şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 22 septembrie 2017, şi afişată la sediu, având
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea convenţiei dintre Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Dizabilităţi şi Consiliul Judeţean Galaţi prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi, în vederea realizării şi actualizării Registrului electronic
central privind persoanele cu handicap;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea
proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Sf. Apostol Andrei”;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea
proiectului „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei”;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Acordului între Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi Judeţul Galaţi
prin Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare,
modernizare şi dotare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de
Pneumoftiziologie” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin
Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare,
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc
Tîrgu Bujor”;
Iniţiator: Costel Fotea
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8. Aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin
Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Construire pavilion Pediatrie şi
modernizare Spital Orăşenesc Tîrgu Bujor”;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Acordului între Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Judeţul Galaţi prin
Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ”
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 150/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 15, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr.
2, Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 151/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 18, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr.
2, Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 142/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. BLAJ nr. 11;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 149/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 4, bloc L, str. Maior Iancu Fotea nr. 3,
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 145/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr.
92;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 144/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecţia Civilă);
Iniţiator: Costel Fotea
16. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 152/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. Furnaliştilor nr. 7;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 143/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Traian nr. 203;
Iniţiator: Costel Fotea
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18. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 147/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 148/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA„ GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 146/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „PAUL
POPESCU NEVEANU„ GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
22. Stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: Doina Cucu – administrator public
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; George Stoica – director executiv, Direcţia
economie şi finanţe; Carmen Chirnoagă – director executiv adjunct, Direcţia economie
şi finanţe; Camelia Epure – director executiv interimar, Direcţia de dezvoltare regională;
Constantin Cristea – director executiv, Direcţia 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 calităţii; Mărioara
Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet
preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier
superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi; Aurica
Vîrgolici – trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi; Florina
Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie Zanfir –
manager, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul de
Artă Vizuală Galaţi; Emilia Manon Cristoloveanu – director general, Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; Tudorel Chirnoagă – consilier juridic,
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; Mihaela Debita – manager,
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Cătălin Popa – director
general, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de
presă: ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul Regional de Antreprenoriat; TV Galaţi; RTV
Galaţi - Brăila.
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Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului subprefect Manoliu
Mihai.
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.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 33 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
A lipsit domnul consilier judeţean Bălan Viorel.
Domnul consilier judeţean Bălan Viorel a sosit în sală după votarea punctului
22 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 24 august 2017.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, în legătură cu ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
proiectul de hotărâre privind «Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport
rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de
transport CONSILIUL LOCAL BRĂHĂŞEŞTI, pe traseul Toflea – Tecuci».
În continuare, face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport CONSILIUL
LOCAL BRĂHĂŞEŞTI, pe traseul Toflea – Tecuci».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi în întregime:
1. Aprobarea convenţiei dintre Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Dizabilităţi şi Consiliul Judeţean Galaţi prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi, în vederea realizării şi actualizării Registrului electronic
central privind persoanele cu handicap;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
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4. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea
proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Sf. Apostol Andrei”;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea
proiectului „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei”;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Acordului între Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi Judeţul Galaţi
prin Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare,
modernizare şi dotare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de
Pneumoftiziologie” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin
Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare,
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc
Tîrgu Bujor”;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin
Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Construire pavilion Pediatrie şi
modernizare Spital Orăşenesc Tîrgu Bujor”;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Acordului între Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Judeţul Galaţi prin
Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ”
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 150/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 15, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr.
2, Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 151/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 18, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr.
2, Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 142/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. BLAJ nr. 11;
Iniţiator: Costel Fotea
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13. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 149/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 4, bloc L, str. Maior Iancu Fotea nr. 3,
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 145/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr.
92;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 144/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecţia Civilă);
Iniţiator: Costel Fotea
16. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 152/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. Furnaliştilor nr. 7;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Traian nr. 203;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 147/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 148/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA„ GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 146/27.07.2017 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de
investiţie SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „PAUL
POPESCU NEVEANU„ GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
22. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport CONSILIUL
LOCAL BRĂHĂŞEŞTI, pe traseul Toflea – Tecuci;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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23. Stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea convenţiei dintre Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Dizabilităţi şi Consiliul Judeţean Galaţi prin Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, în vederea realizării şi actualizării Registrului
electronic central privind persoanele cu handicap
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru
Protecţia Copilului 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2017
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea
proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Sf. Apostol Andrei”
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 34 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea
proiectului „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe,
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei”
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi Judeţul Galaţi
prin Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare,
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de
Pneumoftiziologie” 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin
Consiliul Judeţean Galaţi privind realizarea proiectului „Extindere, reabilitare,
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului
Orăşenesc Tîrgu Bujor”
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi Judeţul Galaţi prin
Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea proiectului „Construire pavilion
Pediatrie şi modernizare Spital Orăşenesc Tîrgu Bujor”
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Judeţul Galaţi prin
Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „MUZEUL DE ARTĂ
VIZUALĂ” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
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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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 150/27.07.2017 privind aprobarea
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 15, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr. 2,
Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Ştefan Ion afirmă: „Suntem într-o situaţie destul de ciudată - şi este vorba
de mai multe proiecte de hotărâri - în care, ceea ce aprobăm într-o şedinţă, modificăm
în cealaltă şedinţă care urmează. Şi, aici, ştiţi foarte bine că apreciez activitatea
funcţionarilor publici, chiar profesionalismul lor, dar aici suntem într-o situaţie în care
noi, cel puţin consilierii judeţeni, am fost puşi într-o situaţie delicată, respectiv să
aprobăm ceva fără o susţinere foarte clară, fără o expunere de motive suficient
întemeiată şi fără ca lucrurile să fie reale. Eu cred că aceste lucruri trebuie înlăturate
pentru că nu putem să primim o expunere de motive, un raport de specialitate semnate
de toate direcţiile din subordinea preşedintelui care să ne dea girul că totul este în
regulă, apoi noi să fim puşi în această situaţie în care ne aflăm astăzi. Cred că trebuie
mai multă rigoare şi cred că ar trebui să fie pe expunerea de motive şi pe raportul de
specialitate mai multe elemente pentru că, la ora actuală, dacă citiţi expunerile de
motive, mai au puţin şi au o singură frază. Înainte, expunerile de motive erau complexe,
cuprindeau toate elementele de identificare şi cred că ar trebui să se ajungă în aceeaşi
situaţie de dinainte în care, fiecare din noi, care aprobăm aceste hotărâri, să fim în
cunoştinţă de cauză. Deci, trebuie mai multă rigoare şi mai mult profesionalism din
partea funcţionarilor care fac aceste documente. Vă mulţumesc.”
Domnul Preşedinte comunică: „Din păcate, suntem cu toţii puşi într-o situaţie mai
delicată, aşa. Recunosc că nu mi-a fost uşor să vin în faţa dumneavoastră cu aceleaşi
proiecte, încă o dată, să le aprobăm. Dar, merg pe principiul că dacă sesizez sau am să
sesizez vreodată că un lucru nu este corect sau legal, am să vin să vi-l supun aprobării,
din nou. Funcţionarii sunt colegii mei şi, sincer, am un respect deosebit pentru ei pentru
că ştiu cât muncesc, ştiu ce… şi aţi văzut ce proiecte vin la aprobat la dumneavoastră şi
unii dintre ei sau… câteodată mai greşesc. Este impardonabil să mai reluăm la vot încă
atâtea proiecte, dar am preferat să venim în faţa dumneavoastră să vă prezentăm
adevărul aşa cum este el, nu să încercăm să muşamalizăm ceva. Acum, asta este, sunt
oameni, sunt colegii noştri, sunt cei pe care ne bazăm când facem toate proiectele; ca
atare, cine nu munceşte, nu greşeşte. Oricum, subiectul nu rămâne chiar aşa, o să îl
aprofundez şi mai mult, în sensul că voi vedea exact dacă este o… dacă are o scuză
plauzibilă cel care a greşit sau este pur şi simplu incompetenţă. Dar, prefer să vă spun,
din capul locului, că nu cred că este cazul de incompetenţă pentru că sunt oameni pe
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care dumneavoastră îi cunoaşteţi dinainte de a-i vedea eu în consiliul judeţean. Ca
atare, haideţi să le dăm clemenţă de data asta şi să considerăm că sunt colegii noştri cu
care aţi lucrat şi înainte şi cu care vom lucra şi de aici încolo.”
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 151/27.07.2017 privind aprobarea
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 18, bloc B4, str. N. Alexandrescu nr. 2,
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 142/27.07.2017 privind aprobarea
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. BLAJ nr. 11
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 149/27.07.2017 privind aprobarea
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 4, bloc L, str. Maior Iancu Fotea nr. 3,
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 145/27.07.2017 privind aprobarea
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr. 92
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 34 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 144/27.07.2017 privind aprobarea
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecţia Civilă)
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 152/27.07.2017 privind aprobarea
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. Furnaliştilor nr. 7
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/27.07.2017 privind aprobarea
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie:
Sistem de încălzire imobil str. Traian nr. 203
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 147/27.07.2017 privind aprobarea
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 148/27.07.2017 privind aprobarea
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA„ 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 34 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 146/27.07.2017 privind aprobarea
Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de investiţie
SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „PAUL POPESCU
NEVEANU„ 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 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte spune că, înainte de a trece la următorul punct, doreşte să le
mulţumească tuturor, încă o dată, pentru înţelegere pentru colegii noştri din aparat.
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a 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 34 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport CONSILIUL
LOCAL BRĂHĂŞEŞTI, pe traseul Toflea – Tecuci
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 34 voturi „pentru”.
Domnul consilier judeţean Bălan Viorel a sosit în sală.
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Se trece la punctul 23 din ordinea de zi:
Stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
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 persoană,
adoptarea acesteia se realizează prin vot secret.
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 procesul-verbal.
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Iaru Romulus–Lucian face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor
de vot:
ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ
BĂLAN Viorel
BURUIANĂ Nataliţa
BUTUNOIU Dorin
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CREŢU Sorin
CRISTOVICI Viorel
DĂNĂILĂ Sorin
DEACONESCU Vasile-Daniel
FOTEA Costel
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru
GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Elena
IARU Romulus–Lucian
ISTUDOR Gigel
MELINTE Liviu–Ionuţ
MIRCEA Iulian
NAGGAR Andreea–Anamaria
NECHIFOR Alexandru
PALADE Cătălin
RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
SANDU Viorica
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SIMBANU Ionică
STAN Ionel
ŞERBAN Ecaterina-Lidia
ŞTEFAN Ion
TRANDAFIR Avram
URSU Nicuşor
VICLEANU Marian
ZAHARIA Eugen
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei Sandu Viorica.
Doamna Sandu Viorica
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Exercitarea temporară a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, de către dl. CHIRNOAGĂ Tudorel,
consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului juridic şi contencios
din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi». 1. Cvorumul necesar:
½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 18; 2. Numărul consilierilor
judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 35;
Numele şi prenumele
candidatului
CHIRNOAGĂ
Tudorel

Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

Buletine de vot
nule

Buletine de
vot anulate

33

1

-

1

CONCLUZIE: Domnul CHIRNOAGĂ Tudorel a fost desemnat să exercite
temporar funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte doamnei Sandu Viorica.
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau
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 decizia nr. 94/17.12.2017 (Raport de follow-up)
înregistrat sub nr. 2.924/09.08.2017 şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr.
94/2014/2/25.08.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 94 din 17 decembrie 2014 (transmise de către Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a Persoanelor Galaţi Consiliului Judeţean Galaţi prin adresa înregistrată sub
nr. 3.180/05.09.2017), ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr.
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2.479/2014/25.08.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.
7.664/30.08.2017, referitoare la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.
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 sub nr.
3.591/29.08.2017 şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 51/2014/3/18.09.2017 de
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 51 din 23
iunie 2014 ((transmise de către Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi Consiliului
Judeţean Galaţi prin adresa înregistrată sub nr. 4.044/25.09.2017), ca urmare a adresei
Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.092/2014/18.09.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean
Galaţi sub nr. 8.305/18.09.2017, referitoare la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 august 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna august 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna august 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna august 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna august 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna august 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
august 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna august 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
august 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna august 2017.
S-a luat act de Informarea Serviciului Audit Public Intern din cadrul Consiliului
Judeţean Galaţi nr. 7.791/05.09.2017 cu privire la sarcina de şedinţă transmisă prin
Nota nr. 7.791/01.09.2017 referitoare la Şcoala Specială nr. 2 „Constantin Pufan”
Galaţi.
S-a luat act Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi
Finanţe nr. 7.851/7.852/15.09.2017 cu privire la continuarea implementării proiectului
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2017, respectiv de
Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi Finanţe nr.
7.895/15.09.2017 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”,
transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.
7.851/7.852/7.895/15.09.2017.
Domnul Preşedinte, ca urmare a solicitării domnului consilier judeţean Ştefan Ion,
îi dă cuvântul.
Domnul Ştefan Ion precizează că două subiecte doreşte să ridice la Diverse.
Afirmă: „Un subiect cu care noi ne confruntăm şi, la ora actuală, primarii sunt într-o
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dificultate care nu şi-o pot explica; respectiv, au primit o adresă - toţi primarii din judeţul
Galaţi, exceptând municipiul şi încă două localităţi - cu privire la faptul că, începând cu 1
noiembrie, nu mai au unde să ducă gunoiul menajer. Ştiu că am avut încheiate nişte
acorduri în care puteam depozita la Brăila, la groapa Muchea, dar A.P.M.-ul de la Brăila
nu mai dă acordul cu privire la acest depozit - să vină şi din cele trei judeţe, respectiv:
Galaţi, Vaslui şi Vrancea. Acum o lună de zile înainte de a se aplica acest acord, cred
că ar trebui să facem demersurile necesare pentru ca, colegii noştri din judeţul Galaţi să
aibă unde să ducă, în continuare, gunoiul menajer şi să nu-i punem în situaţia şi aşa
destul de delicată de a duce în alte judeţe. Dacă este să analizăm ce s-a întâmplat de-a
lungul timpului, sunt multe de spus şi se ştiu lucrurile foarte bine pentru că eu, personal,
am ridicat de câteva ori această problemă, începând cu 2012. Şi cred că şi în perioada
următoare ne vom confrunta cu o situaţie în care costurile, pe depozitarea gunoiului
menajer, vor fi foarte mari pentru primarii din judeţul Galaţi.” În legătură cu a doua
problemă, spune: „este o problemă care ne priveşte pe toţi aleşii din consiliul judeţean,
respectiv modul în care vin proiectele de hotărâri şi modul în care este convocată
şedinţa. Şedinţa este convocată legal, proiectele de hotărâri vin fix cu cinci zile înainte
de convocarea şedinţei. Astfel, noi lucrăm cam o săptămână pe lună. Înainte - sunt
mulţi colegi care au mai multe mandate în consiliul judeţului - ne găseam săptămânal,
aveam ce să discutăm, discutam două-trei proiecte de hotărâri, le aprofundam cu
atenţie. La acest moment, toate vin grămadă şi nu reuşim… colegii care participă la
aceste şedinţe, care susţin proiectele, aleargă de la o comisie la alta pentru că totul se
întâmplă într-o zi sau două şi suntem într-o situaţie destul de ciudată. Cred că ar trebui
să încercăm să revenim la normalitate, să încercăm să promovăm pe tot parcursul lunii
proiecte de hotărâri, să le primim din timp şi, astfel, noi să reuşim să le aprofundăm cu
atenţie.” Şi, privitor la alt subiect, afirmă: „chiar astăzi am primit o înştiinţare de la
Compartimentul administrativ şi tehnic - Serviciul audit în care ni se pune la dispoziţie
un raport în sala de şedinţe. Nu cred că este o procedură corectă şi nu este prima dată
când se întâmplă acest lucru, mai ales că aici se spune foarte clar - de la Curtea de
Conturi - că trebuie un punct distinct pe ordinea de zi, respectiv acest lucru ar trebui să
se întâmple la şedinţa următoare. Cred că lucrurile în care se doreşte doar să le
punctăm, într-un anumit fel nu ne fac onoare şi cred că lucrurile acestea ar trebui
revizuite. Vă mulţumesc.”
Domnul Preşedinte, referindu-se, mai întâi, la SMID - Sistemul de Management
Integrat al Deşeurilor, comunică: „Mă bucur că este o preocupare a tuturor pentru că,
într-adevăr, este un subiect fierbinte pe judeţul Galaţi şi nu numai. Vedeţi că, la ora
actuală, din treizeci şi şapte de sisteme de management integrat al deşeurilor în
România nu cred că funcţionează mai mult de trei-patru. Deci, ca atare, nu ştiu dacă
asta ne face să ne simţim mai bine, dar facem lucrurile… o să facem lucrurile cu simţ de
răspundere.” Totodată, afirmă: „Colegii noştri, primari - credeţi-mă că sunt într-o strictă
legătură cu ei, indiferent că sunt de la P.N.L., P.S.D. şi la celelalte formaţiuni politice, şi
nu i-am lăsat niciodată să rămână cu gunoiul menajer în curte. Prin negocieri, prin
intervenţii, uitaţi că şi în ianuarie 2017 aceeaşi problemă aţi ridicat-o că oamenii aceştia
o să rămână cu gunoiul în curte şi uitaţi că n-au rămas cu gunoiul în curte. Ca atare, o
să încercăm să găsim soluţii şi să negociem în continuare să primească la Brăila.
Vestea bună este că proiectul consiliului judeţean pe groapa de gunoi, pe depozitul de
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deşeuri menajere… scuzaţi, rectific, pe depozitul de deşeuri menajere şi linie de sortare
de la Valea Mărului este depus la Autoritatea de Management, la Minister.
JASPERS-ul… am avut întâlniri şi cu JASPERS-ul şi cu cei de acolo, îl verifică; sperăm
ca, în cel mai scurt timp, să obţinem OK-ul să-l băgăm în procedură de achiziţie. Deci,
ca atare, lucrurile se desfăşoară într-un ritm, zic eu, destul de normal şi chiar alert din
momentul în care am preluat acest subiect. Şi sperăm să îl ţinem în continuare aşa cum
l-am ţinut şi până acum, să-l ţinem sub lupă şi să-l şi menţinem să funcţioneze.” În
continuare, având în vedere cea de-a doua problemă ridicată de domnul consilier
judeţean, referitoare la convocare, spune: „Mă bucur că aţi punctat foarte bine că este
legal. Deci, dacă este legal, mai mult de atât, ce pot să fac? Să fac lucruri ilegale? Nu
pot să fac lucruri ilegale.” De asemenea, informează că sunt anumite proiecte care se
lucrează şi dă exemplu că se află pe ordinea de zi aproape toate spitalele din
subordinea consiliului judeţean, respectiv Spitalul Judeţean, Pneumoftiziologie şi Tîrgu
Bujor. Susţine: „Şi, ca atare, nu aveam cum să venim în faţa dumneavoastră cu un
proiect acum treizeci de zile sau acum douăzeci şi cinci de zile pentru că aveam şi noi
nevoie, la proiectele respective, să facem o documentare mai fundamentată, pentru că
sunt proiecte cu finanţare europeană. Se deschid anumite pool-uri de finanţare, când se
deschid - adică nu depinde… Că mi-aş dori şi eu, de exemplu, astăzi să depunem,
până la zece ale lunii, toate proiectele, dumneavoastră să le analizaţi - nu depind toate
de mine.” În continuare, vizavi de înştiinţarea menţionată de domnul consilier judeţean,
îl roagă pe domnul secretar să le spună câteva cuvinte despre aceasta.
Domnul secretar al judeţului precizează că este o solicitare a Curţii de Conturi, a
Camerei de Conturi a judeţului Galaţi, cu privire la o copie a procesului-verbal al
şedinţei în care s-a prezentat decizia Curţii de Conturi până la 31 octombrie.
Menţionează că, dacă nu o prezenta în şedinţa aceasta, nu putea să le fie trimisă, până
la 31 octombrie, copia procesului-verbal aprobat de dumnealor pentru şedinţa în curs.
Din cauza aceasta, ea trebuia să intre în şedinţa aceasta şi a venit la Compartimentul
cancelarie acum două zile.
Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului secretar şi domnului preşedinte,
intervine: „pentru că lucrez cu materialul dumneavoastră, aici ne spune: «să ne
comunicaţi în xerocopie certificată procesul-verbal al şedinţei Consiliului Judeţului Galaţi
din care să rezulte analiza de pe ordinea de zi». Deci, noi, aici, o punem la Diverse, o
punctăm la Diverse şi, practic, nici n-a existat niciun fel de analiză.”
Domnul Preşedinte, referindu-se la analiză, susţine că nu ne împiedică…
Domnul Ştefan Ion, menţionând că încă o dată revine, afirmă: „Chiar dacă lucrurile
au aparenţă de normalitate, lucrurile desfăşurate acum se află la limita legalităţii.”
Domnul Preşedinte crede că este puţin cam dură exprimarea aceasta: «la limita
legalităţii».
Domnul Ştefan Ion spune că la limita legalităţii…
Domnul Preşedinte nu este de acord cu acest lucru.
Domnul Ştefan Ion susţine, în continuare, pentru că toate se întâmplă… Spune:
„Nu puteţi să îmi spuneţi că, din douăzeci de puncte, din treizeci de puncte de pe
ordinea de zi, toate sunt analizate şi sunt date fix în aceeaşi zi.”
Domnul Preşedinte invită să se păstreze totuşi aceeaşi ţinută de fairplay a
şedinţelor de consiliu judeţean pentru că, cuvintele astea deranjează. Afirmă: „Adică,
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când unii muncesc, vin alţii şi acuză. Vă rog frumos. Deci, orice, dar nu atunci când
chiar se munceşte.”
Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului preşedinte, spune că se munceşte,
dar nu se munceşte într-o singură zi. Deci, nu este normal ceea ce se întâmplă.
Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier judeţean, îl întreabă dacă îi
ceartă că se munceşte.
Domnul Ştefan Ion întreabă dacă se munceşte o singură zi.
Domnul Iaru Romulus-Lucian, adresându-se domnului preşedinte, menţionează
că, pe mail, au început să vină din data de 18.
Domnul Preşedinte, comunicându-i că ştie, spune: „Trebuie să facem puţină
discuţie în faţa presei.” În continuare, întreabă dacă mai sunt alte subiecte. Nemaifiind,
le doreşte o zi plăcută şi adresează La mulţi ani de ziua recoltei!
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 18 (optsprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
31 octombrie 2017.
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