PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 08 august 2018
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 359 din 07 august 2018 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul
„Realitatea” Galaţi din 08 august 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 07 august
2018, şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
2. Alocarea sumei de 200 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Suceveni pentru combaterea Pestei Porcine Africane;
Iniţiator: Costel Fotea
3. 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; Camelia Epure – director executiv interimar, Direcţia de dezvoltare regională;
Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare regională;
Constantin Cristea – director executiv, Direcţia patrimoniu; Elena Mocanu – auditor,
Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul de management al
resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii; Mărioara
Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet
preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier
superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Dorin Otrocol – prefectul judeţului Galaţi; Florina Zaharia –
manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Cătălin Vădană – director
general adjunct economic şi administrativ, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi; Valentina Alina Dobrea – manager, Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; „AGERPRES”; TV Galaţi;
TV DIGI 24; RTV Galaţi – Brăila.
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Dorin
Otrocol.
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În continuare, îi dă cuvântul domnului 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 domnul Coca Ionel - şef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea
calităţii).
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 27 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii: Gasparotti Florinel-Petru, vicepreşedinte, Cristovici
Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Melinte Liviu-Ionuţ, Radu Valentin şi
Simbanu Ionică, consilieri judeţeni.
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 25 iulie 2018.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următorul proiect de hotărâre:
- Alocarea sumei de 939.860 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor
administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru combaterea Pestei Porcine
Africane.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Alocarea sumei de 939.860 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ
teritoriale din judeţul Galaţi pentru combaterea Pestei Porcine Africane».
Se aprobă în unanimitate, cu 28 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 cu modificările solicitate:
1. Rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
2. Alocarea sumei de 200 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Suceveni pentru combaterea Pestei Porcine Africane;
Iniţiator: Costel Fotea
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3. Alocarea sumei de 939.860 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ
teritoriale din judeţul Galaţi pentru combaterea Pestei Porcine Africane;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi şi a 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 28 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Alocarea sumei de 200 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Suceveni pentru combaterea Pestei Porcine
Africane
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Butunoiu Dorin doreşte să le fie dezvoltat acest subiect pentru a se
cunoaşte, în mare, cum stau lucrurile şi ce s-a mai întâmplat în zonă – să nu se afle din
presă.
Domnul Preşedinte îl întreabă dacă nu a citit proiectul de hotărâre.
Domnul Butunoiu Dorin îi răspunde că, fiind şedinţă extraordinară şi fiind convocat
cu câteva ore înainte, nu a avut timp să îl citească.
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Domnul Preşedinte informează că, aşa cum se ştie, din păcate, şi în judeţul Galaţi,
au apărut două focare de infecţii. Unul a fost depistat la o stână de pe raza comunei
Suceveni, apoi virusul s-a extins şi la gospodăriile persoanelor din comuna Suceveni.
Au fost acolo sacrificaţi porci, s-au luat nişte măsuri de izolare a comunei, astfel încât să
nu se extindă acest virus de pestă porcină. Menţionează faptul că, chiar dacă şedinţa
extraordinară se desfăşoară astăzi, săptămâna trecută – toată săptămâna – la
Suceveni s-au luat măsuri de izolare a acelui focar. A fost nevoie de materiale specifice
pentru combaterea pestei porcine: dezinfectanţi, dezinfectoare, halate, măşti,
atomizoare şi toate materialele pe care direcţia sanitar-veterinară le-a cerut în astfel de
situaţii. Deci, pentru asta este suma. Din păcate, se speră ca focarul de la Suceveni să
rămână doar acolo, să fie izolat şi să nu se mai extindă. Şi se speră ca măsurile sau
sumele alocate astăzi de consiliul judeţean din fondul de rezervă, pentru toate
U.A.T.-urile din judeţul Galaţi, să contribuie şi să stopeze răspândirea pestei porcine.
Cam acesta este, în mare, subiectul. Din punct de vedere tehnic, nu o să intre mai în
amănunt pentru că nu este de specialitate. Sunt nişte ordine date de către ministrul
agriculturii şi dezvoltării rurale împreună cu A.N.S.V.S.A. şi cu direcţia judeţeană
sanitar-veterinară, sunt specialiştii acolo. Consiliul judeţean nu face altceva decât să
aloce sumele necesare pentru achiziţionarea acestor substanţe care vor fi dizolvate şi
fiecare familie, care are în posesie porci, la fiecare intrare, să aibă câte un dezinfector şi
acel dezinfector, care poate fi un sac de iută… un material absorbant din bumbac sau
din lână, în fiecare zi, să fie umectat cu cel puţin un litru de soluţie. S-a organizat, luni, o
întâlnire împreună cu reprezentantul ministerului, cu reprezentantul direcţiei
sanitar-veterinare, cu domnul prefect Dorin Otrocol, cu toţi primarii din judeţ care au fost
informaţi. Ieri dimineaţă s-a primit de la fiecare U.A.T. în parte: numărul de gospodării şi
numărul de intrări pe fiecare gospodărie în parte – pentru a calcula suma şi cantitatea
de substanţă necesară pentru 45 de zile. Deci, 45 de zile va fi asigurată această soluţie
pentru fiecare intrare în gospodăriile în care cetăţeanul are un porc în creştere sau mai
mulţi. Cam aceasta este, în mare, situaţia. Este vorba de 45 de zile şi nu se ştie cum
evoluează. În continuare, anunţă că există posibilitatea ca astfel de şedinţe
extraordinare să se mai organizeze pe parcursul lunii august, adresând totodată
rugămintea celor care nu pleacă în concediu să răspundă afirmativ convocării şi, dacă
este nevoie de alocat sume suplimentare, să mai fie alocate.
Domnul Butunoiu Dorin menţionează faptul că, din câte înţelege, despăgubirile nu
sunt prinse în această sumă, probabil că ulterior…
Domnul Preşedinte îi precizează faptul că despăgubirile nu le face consiliul
judeţean, conform unui ordin dat de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
reprezentanţii D.S.V.S.A. cu reprezentanţii consiliului local au inventariat porcii care au
fost asomaţi, au cântărit să ştie cantitatea. La fiecare gospodărie s-a inventariat
numărul de porci, s-a trimis mai departe şi s-a cerut suma pentru a fi despăgubite
persoanele respective. Consiliul judeţean alocă sumă doar pentru materialul… pentru
soluţia pentru dezinfectat. În continuare, îi dă cuvântul domnului consilier judeţean
Căluean Anghel-Costel.
Domnul Căluean Anghel-Costel, adresându-se domnului preşedinte, şi având în
vedere că s-a trecut la proiectul următor, spune că vizavi de dezinfectanţii pe care o să
îi împartă cineva în localităţi, roagă să aibă cineva grijă cum se împart şi unde se împart
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aceşti dezinfectanţi pentru că ieri a avut surpriza să găsească într-o curte, informând
cetăţenii, cinci-şase copii care se jucau la poartă – adică exact în locul unde se doreşte
să fie amplasate aceste dezinfectoare. Precizează că nu umblă oricine cu dezinfectanţi,
în funcţie de grupa lor de toxicitate; primăriile nu au specialişti în domeniul acesta.
Referindu-se la cel de-al doilea subiect pe care îl are în vedere, doreşte să ştie dacă s-a
făcut vreo discuţie, până astăzi, vizavi de împuşcatul mistreţilor. Spune: „Astăzi primesc
o informare că, într-o localitate, sunt culturi distruse de mistreţi şi cei care se ocupau de
fondul de vânătoare nu ştiu nimic. Au voie? Nu au voie? Când au voie? Cine îi sprijină?
Pentru că, dacă luăm şi ne apucăm de împuşcat porcii de la Suceveni, îi trimitem la
Drăguşeni într-o zi.” Referindu-se la cel de-al treilea subiect pe care doreşte să îl
supună atenţiei, menţionează faptul că nu ştie neapărat dacă este o informare greşită
vizavi de preţul despăgubirilor. Susţine: „Se tot vehiculează, şi l-aţi vehiculat şi la
întâlnirea de luni, un preţ de 6,2; l-a vehiculat şi ministrul agriculturii – un preţ de 6,2;
iar dosarele astăzi arată preţuri între 8 şi 12 lei – exact ceea ce am auzit ieri în media.
Şi Ordinul 1214 din 2009 prevede o despăgubire în cuantum egal cu valoarea
animalului extras din gospodărie – ceea ce nu este 6,2 lei. Asta înseamnă că
împiedicăm… împiedicăm echipele care recoltează aceşti porci din focare… le
împiedicăm să îşi facă treaba, pentru că la 6,2 lei, sigur avem nevoie şi de jandarmerie
şi de poliţie.” De asemenea, mai este o problemă foarte gravă vizavi de exploataţii.
Spune: „Exploataţiile comerciale, astăzi, nu pot să îşi vândă porcii. Pentru că vând… vă
dau un termen tehnic cu ştampila 709, iar abatoarele din ţară au interdicţie să cumpere
porci din zona noastră, deşi avem exploataţii care sunt la o sută de kilometri de focarul
de la Suceveni. E adevărat, sunt aici şi D.S.V.-uri… probabil o să trebuiască şi
dumneavoastră să faceţi nişte diligenţe să ne apărăm oarecum crescătorii de animale,
pentru că un crescător care nu poate să îşi vândă astăzi porcii, ce facem? Îl lăsăm să
ţină porcii acolo până vine pesta la el?”
Domnul Preşedinte îi adresează următoarele: „Domnule doctor, cu mare, cu mult
respect, dar ceea ce îmi spuneţi dumneavoastră este atributul strict al direcţiei
sanitar-veterinare, pe care dumneavoastră, cu respect, o reprezentaţi şi unde lucraţi.
Deci, acestea sunt măsurile pe care le ia direcţia sanitar-veterinară, nu le ia consiliul
judeţean. Noi alocăm suma exact pentru ceea ce ni s-a cerut, pentru acele
dezinfectoare. Într-adevăr, dumneavoastră, ca şi medic veterinar, pe o zonă, o arie pe
care o păstoriţi acolo şi de care răspundeţi, cu siguranţă, aveţi şi această obligaţie de a
informa populaţia; pentru că dumneavoastră, ca medic veterinar, trebuie să informaţi
care este pericolul – dacă este un pericol sau nu este un pericol. Noi nu suntem de
specialitate. Eu am primit aici un tabel cu numărul de gospodării, cu numărul de intrări,
cu un preţ pe un litru de dezinfectant şi noi, practic, alocăm o sumă. Partea tehnică,
partea de combatere, alocarea sumelor pentru a fi despăgubiţi cetăţenii din judeţul
Galaţi – acesta este atributul strict al ministerului şi al direcţiei sanitar-veterinare. Eu nu
pot să intru în astfel de detalii tehnice.”
Domnul Căluean Anghel-Costel intervine: „Îmi cer scuze că vă întrerup. V-aţi oprit
strict la punctul patru – unde v-am dat detalii de abatorizare. Lucrurile legate de
împuşcarea mistreţilor şi de dezinfectanţi şi de …”
Domnul Preşedinte îi comunică faptul că s-au luat astfel de decizii în
Comandamentul judeţean pentru situaţii de urgenţă. A fost şi A.J.V.P.S.-ul… este şi
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reprezentantul A.J.V.P.S.-ului aici. Îl întreabă dacă în şedinţa de consiliu judeţean se
discută probleme tehnice, „cei de la D.S.V. ce mai fac? Dumneavoastră ce faceţi?”
Precizează că o să îi dea cuvântul şi domnului prefect, fiind şi preşedintele
C.J.S.U.-ului şi îi întreabă pe domnul consilier judeţean dacă mai are ceva de adăugat.
Domnul Căluean Anghel-Costel spune: „Rugămintea era şi vizavi de acel preţ:
dacă nu-l avem stabilit, nu-l folosim pentru că creăm – vă daţi seama… cineva se duce
şi îi spune de 6 lei, cineva se duce şi îi spune de 12 lei. Deci, nu ne mai băgăm acolo în
zona preţurilor, lăsăm pe cei care fac dosarele de despăgubiri să se ocupe ei cu treaba
acesta.”
Domnul Preşedinte, comunicându-i faptul că exact acest lucru se face, susţine:
„dacă noi acum dezvoltăm subiectul acesta aici, nu facem altceva decât să mai creăm
confuzie în rândul cetăţenilor. Lăsaţi specialiştii să îşi facă treaba; evaluează, după care
raportează, mai departe, la minister.”
Domnul Căluean Anghel-Costel, adresându-se domnului preşedinte, precizează:
„într-o discuţie, în comitetul local pentru situaţii de urgenţă, i-am spus domnului primar
să nu discutăm nimic despre preţ – ca să nu creăm confuzie la oameni. Şi omul mi-a
zis, pe bună dreptate, acum: dar, o dăm politic de acum? Şi zic: nu, domnule primar, nu
discutăm despre preţ. Păi, nu, că dumneavoastră o să spuneţi că cineva vrea 10 lei şi
noi nu dăm decât 6. Am zis: nu discutăm, nu facem politică pe subiectul acesta.”
Domnul Preşedinte îi transmite: „Păi, tocmai… dacă nu facem politică, haideţi să
ne rezumăm la exact ceea ce este atributul consiliului judeţean. Haideţi să lăsăm
specialiştii să îşi facă treaba, să ia deciziile care trebuiesc luate, să decidă care sunt
sumele cu care vor fi despăgubiţi cetăţenii – pentru că nu este o situaţie tocmai roz sau
o situaţie atât de frumoasă sau cuiva de aici, de la masa aceasta, îi convine sau îşi
doreşte ca porcii din judeţul Galaţi să fie sacrificaţi. Ştim ce înseamnă porcul pentru
gospodăriile ţărăneşti. De aceea, haideţi să lăsăm specialiştii să îşi facă treaba,
dumneavoastră sunteţi unul dintre specialiştii din cadrul direcţiei sanitar-veterinare. În
momentul în care vă întâlniţi acolo în comandament, cu toţi specialiştii, problemele
acestea pe care le-aţi ridicat aici – unde noi suntem: unii ingineri, alţii avocaţi, profesori
şi tot aşa mai departe – le ridicaţi în cadru restrâns, cu specialiştii. Şi atunci, toate
problemele acestea sau la toate întrebările acestea, vă vor da răspunsul colegii…
colegii dumneavoastră. De aceea vă spun că nu vreau să intru pe parte tehnică,
dumneavoastră sunteţi medic veterinar – ştiţi mai multe. Pe parte tehnică nu vreau să
intru, doar vreau să spun ce trebuie sau ce face consiliul judeţean.”
Domnul Căluean Anghel-Costel îi adresează rugămintea de a reflecta şi pe
subiectul dezinfectanţi pe care i l-a adus la cunoştinţă…
Domnul Preşedinte doreşte să aducă lămuriri în privinţa unui lucru şi anume faptul
că, consiliul judeţean nu cumpără dezinfectanţi.
Domnul Căluean Anghel-Costel îl întreabă cine îi cumpără.
Domnul Preşedinte conchide că, consiliul judeţean alocă o sumă de bani către
fiecare U.A.T. în parte. Spune: „Consiliul local… primăria, împreună cu aparatul de
specialitate din cadrul primăriei, face achiziţie de suma pe care noi o alocăm către
primăria respectivă. Nu noi facem achiziţia de material dezinfectant. Deci, noi alocăm
doar sumele în baza unor adrese trimise de către U.A.T.-uri, de către cei din consiliul
local şi C.L.S.U.-uri – comandamentele locale pentru situaţii de urgenţă; avem, pe
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fiecare localitate, un număr de gospodării şi un număr de intrări. S-a calculat, în baza
unor procente date de către specialiştii de la D.S.V., substanţa respectivă. Am calculat,
pe fiecare localitate, cantitatea de substanţă, s-a înmulţit cu preţul, s-a alocat suma
către fiecare localitate. Fiecare primar, ulterior, face achiziţia, cu aparatul de
specialitate, a dezinfectantului - a substanţei. Deci, noi nu facem altceva decât: alocăm
către fiecare primărie câte o sumă de bani, în funcţie de ceea ce ne-au trimis ei. O să
vedeţi primării mai mici cu sume mai mari pentru că au mai mulţi porci – sunt
gospodării, mai multe, cu porci – şi comune mai mari unde au sume mai mici pentru că
n-au crescători de porci în comună. Adică, este o situaţie dată şi de către specialiştii din
D.S.V.S.A. şi de către consiliile locale. Noi nu facem decât: alocăm o sumă.” În
continuare, îl întreabă dacă mai are ceva de adresat.
Domnul Preşedinte, în continuare, nemaifiind observaţii, supune la vot proiectul de
hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Alocarea sumei de 939.860 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor
administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru combaterea Pestei Porcine
Africane
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 28 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.
În continuare adresează colegilor rugămintea de a încerca, pentru a respecta
termenul limită, stabilirea unei şedinţe ordinare a consiliului judeţean pentru luni, la ora
11, având în vedere faptul că suntem presaţi de nişte situaţii pe care le-a precizat şi în
şedinţa anterioară „sunt nişte retrospective, nişte bănuţi pe care vrem să îi luăm pe
fonduri europene, investiţii care au fost făcute, bani necheltuiţi pe fonduri europene şi
încercăm să luăm nişte bani atât pentru spitalul judeţean, e vorba şi de spitalul de copii
şi spitalul din Tecuci.” Menţionează că, dacă mai sunt şi alte proiecte, în afară de cele
văzute, o să fie introduse pe ordinea de zi. În continuare, spune: „Dacă nu mai sunt alte
probleme, să dea Dumnezeu să fie bine în judeţul Galaţi!”
Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Ştefan Ion doreşte să reia o problemă care s-a mai ridicat la un anumit
moment, dar încă nu este rezolvată. Afirmă: „Şi cred că, consiliul judeţean ar trebui să
se aplece şi să găsească o soluţie la această problemă – este problema ţânţarilor.
Foarte mulţi primari din judeţul Galaţi au arătat acest aspect. Şi, în special, pe zonele de
apă, în zona Prutului şi în zona Siretului, se întâmplă aceste lucruri şi aş vrea să leg
acest subiect de ceea ce aţi discutat puţin mai devreme, respectiv această pestă
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porcină. Pentru că ştim că cei care pot foarte uşor să ducă aceşti viruşi, aceşti microbi,
aceşti paraziţi mai departe, sunt ţânţarii, sunt muştele, sunt cei care zboară de colo-colo
şi duc aceşti microbi. Primarii au făcut atât cât au putut la acest moment, dar ei, pe luciu
de apă, nu se pot implica pentru că nu au resurse. Este adevărat că nici consiliul
judeţului poate nu are cadrul legal, dar cred că se poate găsi o soluţie pe situaţii de
urgenţă sau pe un referat pe care se poate face. Şi cred că, tot din fondul de rezervă, ar
trebui să alocăm anumite sume pentru că pe aceste zone cred că numai din avion se
pot împrăştia aceste soluţii, iar primarii chiar nu au pârghiile necesare în acest sens.
Cred că este un moment în care trebuie să ne implicăm activ şi, în acelaşi timp, să
încercăm să stopăm această pestă porcină care poate apărea şi în alte locuri, tot
datorită acestor paraziţi, acestor ţânţari sau muşte, care sunt în anumite zone.”
Domnul Preşedinte îi comunică faptul că, din păcate, neavând cadrul legal, astăzi
nu este pe ordinea de zi şi punctul cu ţânţarii. Precizează: „Că dacă ar fi fost şi am fi
avut cadrul legal, aşa cum s-a alocat sumă pentru pesta porcină, aşa am fi alocat şi
pentru ţânţari. Credeţi-mă că este un subiect pe care îl discut şi cu primarii şi în
Comandamentul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi cu domnul prefect, îl discutăm
înainte de a apărea primul focar de pestă porcină în judeţul Galaţi. Pe teritoriul
U.A.T.-ului nu avem voie să intervenim pentru că nu avem voie. Iar pe luciul de apă –
nu este proprietatea noastră; de altfel, cum nu este nici pădurea. Dacă găsiţi sau dacă
găsim împreună cadrul legal prin care să putem să facem lucrul acesta, consiliul
judeţean, în momentul de faţă, are… are resursa financiară să poată să aloce bani şi
pentru dezinsecţie. Deci, nu problema… În momentul de faţă, nu-i problema… nu avem
problema banilor. Deci, singura problemă pe care o avem este cea de cadru legal
pentru că, din punct de vedere al banilor, şi mâine putem să facem o şedinţă
extraordinară şi să alocăm sume pentru dezinsecţie. Nu au găsit colegii mei, din
aparatul tehnic, cadrul legal. Dacă găsim sau dacă ştiţi, cu mare drag, pentru că este o
problemă într-adevăr care… apărută…. este apărută de vreo trei săptămâni şi nu-i doar
pe Lunca Siretului, ci şi pe Valea Prutului – aceeaşi problemă o avem.”
Domnul Ştefan Ion spune: „Exact. Eu cred că dacă ne aşezăm la aceeaşi masă –
şi profit de faptul că domnul prefect este aici – nu cred că nu se găseşte un cadru legal
pe un referat de necesitate pe care poate să îl întocmească chiar funcţionari ai
prefecturii. Nu cred că nu există o asemenea formulă, în aşa fel încât noi să nu găsim o
soluţie. Deci, trebuie un referat de necesitate făcut sau poate primarii să trimită aceste
documente care să ducă, mai departe, la un referat de necesitate din partea prefecturii
şi o închide la nivel naţional. Adică să se dea o soluţie legală. De unde vin banii mai
puţin contează, important este că problema poate să degenereze în continuare.”
Domnul Preşedinte comunică: „Sunt întru totul de acord, doar că, în momentul de
faţă, astăzi, când vorbim, inclusiv cu aparatul de specialitate al prefecturii, inclusiv cu
cel de specialitate al consiliului judeţean, nu am găsit cadrul legal de a aloca sume
pentru dezinsecţie. Repet: sunt bani, avem bani, nu se pune problema banilor.
Problema este de cadrul legal. Dacă, aşa cum spuneaţi, ne putem aşeza la masă, dar,
până acum, vă spun sigur că lucrurile acestea s-au făcut. Poate găsiţi dumneavoastră o
portiţă, cu mare drag, facem şedinţă extraordinară şi mâine şi alocăm suma pentru
dezinsecţie. Noi mai insistăm; deci, mai insistăm, o să cerem consultare şi la Bucureşti
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să vedem dacă putem să găsim o portiţă şi, atunci, cu mare drag.” În continuare, îl
invită pe domnul prefect să ia cuvântul.
Domnul Prefect, deoarece s-a făcut referire la instituţia prefectului, precizează:
„Instituţia prefectului funcţionează după o lege clară şi nu face referate pe care să le
dea consiliului judeţean. De legalitatea unei hotărâri a consiliului judeţean răspunde
secretarul consiliului judeţean. Instituţia prefectului verifică dacă, cu privire la o hotărâre
pe care o luaţi, au fost depuse toate documentele şi s-au respectat toate procedurile –
asta ca să fie foarte clar. Şi, v-aş ruga, pe viitor, să încetaţi să mai daţi sarcini instituţiei
prefectului, ca şi consilieri. Verificaţi Legea prefectului şi, după aceea, stăm de vorbă –
asta ca un prim punct. Al doilea punct: sunt surprins de punctul de vedere al domnului
consilier care este şi medic veterinar – dumneavoastră aţi primit toate informaţiile prin
direcţia sanitar-veterinară, sunteţi medic concesionar; la toate întâlnirile acestea au fost
informaţi şi domnul preşedinte al colegiului dumneavoastră, cred că este şi primar de
Lieşti; prin ordin al prefectului, s-a stabilit comisia care face evaluarea tuturor porcilor
care au fost ucişi, cu specialişti, repet, cu specialişti din D.S.V. şi din direcţia agricolă;
iar valoarea, mă surprinde că nu o ştiţi este – şi s-a spus de fiecare dată – între 6 şi 12
lei. Valoarea o stabileşte comisia din care fac parte specialişti. Pe de altă parte, v-aş
ruga să fiţi mai atent cu afirmaţiile pe care le faceţi, pentru că dumneavoastră creaţi
panică. Spuneaţi aici de copii, de dezinfectant. Dumneavoastră, acasă, vă dezinfectaţi
WC-ul? Deci, nu mai creaţi panică, vedeţi dacă acele substanţe active – ca medic
veterinar, ar trebui să ştiţi că nu au acţiune asupra omului; ar trebui ca fiecare, care îşi
va pune dezinfectantul, să îşi ia măsuri: mănuşi de cauciuc ş.a.m.d., cum faceţi şi
dumneavoastră acasă. Vă mulţumesc mult.”
Domnul Căluean Anghel-Costel doreşte să mai ia cuvântul.
Domnul Preşedinte intervine şi spune că nu vrea ca, la o şedinţă extraordinară
punctuală, să se facă dezbatere, analiză pe text, având în vedere că unii dintre cetăţenii
judeţului au probleme, fiecare dintre noi cunoscându-şi atribuţiile.
În continuare, închide şedinţa şi le doreşte o după-amiază plăcută.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 9 (nouă) pagini şi a
fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 13 august
2018.
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