PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 05 septembrie 2018
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 393 din 04 septembrie 2018 şi a
fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi”, în ziarul
„Realitatea” Galaţi din 05 septembrie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din
04 septembrie 2018 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2018;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
2. Modificarea Hotărârii nr. 165 din 13 august 2018 privind aprobarea proiectului,
a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului pentru realizarea obiectivului
„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia
judeţelor Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea Hotărârii nr. 166 din 13 august 2018 privind aprobarea proiectului,
a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului pentru realizarea obiectivului
„Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi
Galaţi la servicii medicale de urgenţă”;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: George Stoica – director executiv,
Direcţia economie şi finanţe; Camelia Epure – director executiv interimar, Direcţia de
dezvoltare regională; Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia de
dezvoltare regională; Constantin Cristea – director executiv, Direcţia patrimoniu; Florin
Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public intern; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef,
Direcţia arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet preşedinte; Ionuţ Negru –
consilier, Cabinet preşedinte; Roxana-Domniţa Cucu – consilier superior,
Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Dorin Otrocol – prefectul judeţului Galaţi; Aurica Vîrgolici –
trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi; Mihaela Maxim –
reprezentant, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Mihaela Debita – manager,
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” 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 „MONITORUL DE GALAŢI”; TV Galaţi.
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Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Dorin
Otrocol.
În continuare, îi dă cuvântul doamnei secretar al judeţului care va face apelul
nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă (domnul Puşcaş Paul, secretarul judeţului
Galaţi, va fi înlocuit la această şedinţă de doamna Nedelcu Georgeta-Alina, consilier
juridic în cadrul Serviciului contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi).
Doamna Nedelcu Georgeta-Alina face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 29 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Bălan Viorel, Cristovici Viorel, Dănăilă
Sorin, Deaconescu Vasile – Daniel şi Naggar Andreea – Anamaria.
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 13 august 2018.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi:
1. Rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2018;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
2. Modificarea Hotărârii nr. 165 din 13 august 2018 privind aprobarea proiectului,
a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului pentru realizarea obiectivului
„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia
judeţelor Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea Hotărârii nr. 166 din 13 august 2018 privind aprobarea proiectului,
a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului pentru realizarea obiectivului
„Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi
Galaţi la servicii medicale de urgenţă”;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2018
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, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 165 din 13 august 2018 privind aprobarea proiectului, a
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului pentru realizarea
obiectivului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu
pentru populaţia judeţelor Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi 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 30 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 166 din 13 august 2018 privind aprobarea proiectului, a
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului pentru realizarea
obiectivului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Constanţa, Vrancea,
Buzău, Brăila şi Galaţi la servicii medicale de urgenţă”
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 30 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Simbanu Ionică are o intervenţie la acest punct de pe ordinea de zi, având
în vedere că este o şedinţă extraordinară şi că au fost puţine proiecte de hotărâri pe
ordinea de zi. Astfel, doreşte să îi adreseze domnului preşedinte două interpelări şi o
întrebare, menţionând faptul că la una dintre ele chiar se bucură de prezenţa domnului
prefect care ar putea să ofere amănunte suplimentare.
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Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică adresează următoarele: „În şedinţa extraordinară a
consiliului judeţean din luna august 2018, convocată la dispoziţia preşedintelui, au fost
alocate sume de bani pentru localităţi din judeţul Galaţi în vederea prevenirii şi, acolo,
unde era cazul, eradicării răspândirii pestei porcine în judeţul nostru. Am asistat la o
luptă inegală a autorităţilor cu această catastrofă care afectează serios populaţia
judeţului nostru şi am văzut că şi în ţară se extinde. În acest sens, primăriile au acţionat
fără sincronizare, astfel că unele au reacţionat mai repede, iar altele mai târziu. Vă rog
să ne prezentaţi o imagine asupra modului de reacţie a autorităţilor locale, cum se
desfăşoară acţiunea în combaterea şi prevenirea răspândirii pestei porcine, ce măsuri
se iau în continuare şi eficienţa acestora. De asemenea, vă rog să ne precizaţi dacă
proprietarii de animale care au fost afectaţi vor fi despăgubiţi şi în ce cuantum. Vă
mulţumesc. Dacă nu puteţi, aştept răspunsul în scris.”
Domnul Preşedinte îl întreabă dacă aceasta este interpelare pentru preşedintele
consiliului judeţean sau pentru D.S.V.
Domnul Simbanu Ionică îi răspunde că pentru dânsul şi îl întreabă, în continuare,
ce poate să le spună în legătură cu situaţia comunelor din judeţ.
Domnul Preşedinte îi transmite că vom adresa, la rândul nostru, o interpelare către
D.S.V. şi, ulterior, i se va răspunde.
Domnul Simbanu Ionică, referindu-se la faptul că următoarea interpelare este cu
referire la situaţia depozitării deşeurilor din judeţul Galaţi, adresează următoarele: „În
nenumărate rânduri, au fost ridicate în cadrul şedinţelor de consiliu diverse probleme
semnalate în ceea ce priveşte situaţia depozitării deşeurilor în judeţul Galaţi. De fiecare
dată ne-aţi dat asigurări că lucrurile merg bine, o parte din probleme fiind deja
soluţionate. În ultima perioadă s-au semnalat refuzuri de a se primi deşeuri la depozitul
conform Tirighina Galaţi pentru unele transporturi de gunoi din judeţ. Iar, recent, li s-a
transmis U.A.T.-urilor că nu se mai primesc temporar deşeuri din judeţ aici şi, ca soluţie,
li s-a transmis o procedură de contractare cu depozitul Roşieni Vaslui ceea ce –
presupunem noi – vor suporta şi costuri suplimentare. Vă rog să ne informaţi cu privire
la aceste aspecte şi, totodată, să ne precizaţi care este stadiul depozitului de la Valea
Mărului judeţul Galaţi. Mulţumesc.”
Domnul Preşedinte îi transmite: „Mă bucur că aţi sesizat, că de fiecare dată când
veneaţi cu interpelări în şedinţele consiliului judeţean problemele cu deşeurile menajere
erau rezolvate sau imediat se rezolvau. Ca atare, acelaşi răspuns îl avem şi acum. Din
păcate, s-a defectat un utilaj la Galaţi şi, pentru o zi-două, nu poate primi depozitul de la
Tirighina. În paralel, de ceva timp, aşa cum am mai spus, am făcut demersuri la Vaslui
şi a fost nevoie de mai multe proceduri ca să semnăm sau… U.A.T.-urile şi operatorii să
semneze contractul cu depozitul de la Vaslui.” În continuare, informând că, în şedinţa
din 30 august, Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat ca Galaţiul să ducă deşeurile
menajere la depozitul de la Vaslui, afirmă: „Am transmis tuturor primăriilor, U.A.T.-urilor
şi operatorilor modelul de contract pe care îl vor semna cu depozitul de la Vaslui şi cu
operatorul de acolo – cel care operează depozitul de la Vaslui. Şi, sperăm ca, în maxim
două-trei zile, să fie reluată depozitarea şi la Tirighina şi la Vaslui. Deci, ca atare, în
două-trei zile, va fi rezolvată problema aceasta.” Vizavi de depozitul de la Valea
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Mărului: este procedură în S.E.A.P. şi informează că, în perioada 17-20 septembrie, va
fi depunerea ofertelor pentru construirea depozitului de la Valea Mărului. Conchide:
„Deci, ca atare, sper ca, până la finele anului sau sfârşitul lunilor noiembrie-decembrie,
să avem desemnat un câştigător, un constructor pentru depozitul de la Valea Mărului.
Aşa cum am mai spus, în 2019, sperăm să fie folosit cel de la Valea Mărului. Informaţia
… şi, bineînţeles, faptul că cei de la Vaslui au acceptat şi Ministerul Mediului a acceptat
şi Autoritatea de Management, ca atare, în momentul de faţă, suntem asiguraţi că avem
unde să depozităm deşeurile menajere din judeţul Galaţi şi vor fi duse la Vaslui.” Dacă
mai sunt alte întrebări, precizează va oferi răspunsuri.
Domnul Simbanu Ionică menţionează că are doar o întrebare: „Vă rog să ne
spuneţi, cu privire la situaţia şcolilor din judeţul Galaţi, dacă judeţul Galaţi este pregătit
pentru începerea noului an şcolar, dacă toate unităţile au autorizaţie de funcţionare?
Dacă nu, şi cunoaşteţi, să ne precizaţi situaţiile existente. Mulţumesc.”
Domnul Preşedinte, mai întâi, îi răspunde: „Să ştiţi că, tot timpul, şcolile din judeţul
Galaţi au fost pregătite pentru a începe anul şcolar. Cred că ar trebui să mergem mai
des prin judeţ.” Ulterior, precizează: „ar trebui să avem încredere în colegii noştri primari
care chiar îşi fac treaba pe la comune şi chiar fac lucruri extraordinare, că am mai fost
prin judeţ – lucru pe care îl recomand şi altora să îl facă.” Amintind, totodată, faptul că,
consiliul judeţean nu are în domeniul de activitate şi pregătirea şcolilor pentru anul
şcolar, dar, din ce a văzut prin judeţ, felicită primarii din judeţul Galaţi: pe toţi – şi cei ai
P.N.L.-ului, ai P.S.D.-ului, ai U.N.P.R.-ului, A.L.D.E. – toţi primarii din judeţ chiar s-au
ocupat şi se ocupă ca şcolile să fie pregătite pentru începerea anului şcolar. Cam atât
poate să îi comunice referitor la această problemă.
Domnul Simbanu Ionică îi mulţumeşte şi apreciază că a menţionat şi primarii
P.N.L.
Domnul Preşedinte susţine faptul că şi primarii P.N.L.-ului, ai P.S.D.-ului şi ai
celorlalte formaţiuni politice A.L.D.E., U.N.P.R., independenţi sunt oameni gospodari.
Acum, cetăţenii din localitate pot să dea notă mai bună sau mai mare sau mai mică şi
menţionează că nu este dânsul în măsură să critice; cetăţenii din comuna respectivă
critică primarul.
Doamna Gaiu Magdalena, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean.
Doamna Gaiu Magdalena doreşte să îşi exprime regretul că nu s-a regăsit astăzi,
pe ordinea de zi, şi regulamentul pentru acordarea premierilor elevilor merituoşi din
judeţ, înţelegând că de abia în şedinţa ordinară din septembrie se va prezenta
regulamentul şi în octombrie vor fi…
Domnul Preşedinte, referindu-se la faptul că este o şedinţă extraordinară şi având
în vedere că se cunosc discuţiile purtate anterior, menţionează: „Acum eu înţeleg că
trebuie să găsim sau la fiecare şedinţă deja facem dialog între dumneavoastră şi noi.
Dacă am discutat una: că în septembrie, în şedinţa din septembrie, după ce ne va da şi
inspectoratul, pentru că trebuie să-mi dea şi inspectoratul, toţi elevii sau numărul de
elevi, cu nume şi prenume, ca să putem să-i convocăm. Dar o să facem şi treaba
aceasta aşa cum am spus.”
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Doamna Gaiu Magdalena îi aduce la cunoştinţă că a înaintat o cerere
inspectoratului şcolar care i-a transmis datele elevilor, respectiv: nume, prenume,
şcoală, localitate, precizând că toate aceste date sunt deja la Direcţia
financiar-contabilă.
Domnul Preşedinte, în urma acestor precizări, întreabă dacă mai este cineva care
doreşte să ia cuvântul. Nefiind alte solicitări, închide şedinţa şi le doreşte o
după-amiază plăcută.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 6 (şase) pagini şi a
fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
24 septembrie 2018.
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