PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 14 martie 2018
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 204 din 12 martie 2018 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul
„Realitatea” Galaţi, în data de 13 martie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 12
martie 2018, şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 268 din 19 decembrie
2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate
publică de interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului
Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
2. 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; 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; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet
preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi; Dan Basarab
Nanu – manager, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; TV Galaţi; „Alternativa”.
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 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 30 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Căluean Anghel - Costel, Dănăilă Sorin,
Gaiu Magdalena şi Ursu Nicuşor.
Domnul consilier judeţean Căluean Anghel - Costel a sosit în sală după
votarea primului punct de pe ordinea de zi.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Paul Puşcaş
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Domnul Preşedinte 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 16 februarie 2018.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 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. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 268 din 19 decembrie
2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate
publică de interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului
Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 268 din 19 decembrie 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de
utilitate publică de interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare
a municipiului Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi
o roagă pe doamna director executiv Camelia Epure să îl prezinte.
Doamna Epure Camelia prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de
utilitate publică de interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare
a municipiului Galaţi”
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3.099 din 14.03.2018)
Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, sunt necesare o serie de completări
Pentru aceste motive, formulez următorul
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş
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AMENDAMENT:
Art. 91 se completează şi va avea următorul cuprins: „La momentul recepţiei
lucrărilor implementate prin proiectul Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a
municipiului Galaţi, întregul traseul este funcţional, în stare bună, în integralitatea sa
(inclusiv tronsonul de la km 6+453 – km 6+800, cuprins între intersecţia Strada Drumul
Viilor - Bulevardul George Coşbuc şi intersecţia Bulevardul George Coşbuc cu Strada
Alexandru Măcelaru care va fi executat prin Programul Operaţional Regional 20142020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e
- Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile
de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane
multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul
Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin
investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă), asigurându-se conectarea la
reţeaua TEN-T.”
Semnează: PREŞEDINTE, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul.
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul consilier judeţean Căluean Anghel - Costel a sosit în sală.
Se trece la punctul 2 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.
Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Cristovici Viorel, precizând faptul că la Comisia nr. 3 s-a solicitat o întâlnire
cu personalul de specialitate al consiliului judeţean - Serviciul drumuri şi poduri pentru a
discuta despre programul de reabilitare al drumurilor judeţene, invită, la prima şedinţă,
şi pe domnul preşedinte sau pe un vicepreşedinte al consiliului judeţean.
Domnul Preşedinte îl asigură de acest lucru.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică informează că, din partea grupului P.N.L., au o întrebare,
o interpelare şi o propunere. Referindu-se la întrebare, spune: «În data de 19.12.2017,
am votat Hotărârea cu nr. 258 prin care am aprobat indicatorii tehnico-economici în
valoare totală de 1.584.473 lei, din care 337.966 lei C+M-ul, proiect pe fonduri
europene pentru Amenajarea Zonei de Agrement Parc Aventura din Pădurea
Gârboavele - „nebunia dumneavoastră” aşa cum, metaforic, aţi intitulat-o.» Dorind să
afle în ce stadiu se află acest proiect, aşteaptă un răspuns în scris.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş
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Domnul Preşedinte îi comunică faptul că i se va da un răspuns scris.
Domnul Simbanu Ionică, referindu-se la interpelare, menţionează că, lunar, se
primesc rapoarte de activitate de la instituţiile subordonate consiliului pentru care, pe
această cale, le mulţumeşte colegilor, precizând că sunt rapoarte care îi ajută foarte
mult pe consilierii judeţeni în desfăşurarea activităţii. Spune că nu înţelege de ce
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi” şi Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi nu se încadrează în această regulă.
Adresându-se domnului preşedinte, doreşte să se ia act de observaţia dumnealor şi să
se ia măsurile necesare. Şi, referindu-se şi la propunere, afirmă că s-a primit proiectul
de hotărâre nr. 2.615 din 26.02.2018 privind aprobarea Ghidului de finanţare şi
formularele necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul
Judeţului Galaţi. În hotărâre se precizează că este vorba de modificări şi completări
prevăzute în anexe. Spune: „Acest lucru se face… ne face să credem că regulamentul
propus se referă doar la activitatea finanţată prevăzută în anexe şi, de aceea, vă
solicităm să cereţi direcţiei care se ocupă de acest lucru să întocmească un regulament
cadru pentru toate finanţările nerambursabile din bugetul consiliului, urmând ca noi,
ulterior, să aprobăm doar activităţile finanţate şi sumele respective şi nu a
regulamentelor de finanţare pentru fiecare în parte. Vă mulţumim.”
Domnul Preşedinte îi comunică că se vor analiza cele menţionate.
În continuare, nemaifiind alte intervenţii, ordinea de zi fiind epuizată, declară
închisă şedinţa. Mulţumeşte pentru prezenţă şi le doreşte o după-amiază plăcută.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 4 (patru) pagini şi a
fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 30 martie
2018.

P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

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

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

