PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 14 iunie 2018
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 294 din 13 iunie 2018 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” din 14 iunie 2018
şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 13 iunie 2018, şi afişată la sediu, având următorul
proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea proiectului „Diversificare mijloace de expunere pentru specii
acvatice” şi a obligaţiilor ce revin Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Răsvan
Angheluţă” Galaţi pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea proiectului „Achiziţie utilaj cosire şi întreţinere luciu apă lac Zătun” şi
a obligaţiilor ce revin Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Galaţi pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
3. 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; 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; Mihaela Maxim –
reprezentant, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Mădălin Ionuţ Şerban –
manager, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi; Valentina
Alina Dobrea – 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 Regional de Antreprenoriat; TV Galaţi; RTV Galaţi – Brăila.
Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, doreşte să mulţumească pentru că
s-a dat curs invitaţiei pentru întrunirea în această şedinţă extraordinară. Precizează că
la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 31 mai 2018 nu
existau indicatorii tehnici, nu erau proiectele gata pentru cele două puncte de pe
ordinea de zi, iar luni este ultima zi de depunere a acestora. Deci, ca atare, era
necesară încadrarea în această perioadă.
Adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor invitaţi, doreşte să salute
prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Dorin Otrocol.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Paul Puşcaş

Şedinţa din 14 iunie 2018
Pag. nr. 2
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 31 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Dănăilă Sorin, Radu Valentin şi Ursu
Nicuşor.
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 extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 31 mai 2018.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 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. Aprobarea proiectului „Diversificare mijloace de expunere pentru specii
acvatice” şi a obligaţiilor ce revin Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Răsvan
Angheluţă” Galaţi pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea proiectului „Achiziţie utilaj cosire şi întreţinere luciu apă lac Zătun” şi
a obligaţiilor ce revin Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Galaţi pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului „Diversificare mijloace de expunere pentru specii acvatice”
şi a obligaţiilor ce revin Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Răsvan
Angheluţă” Galaţi pentru implementarea acestuia
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 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului „Achiziţie utilaj cosire şi întreţinere luciu apă lac Zătun” şi
a obligaţiilor ce revin Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Galaţi pentru implementarea acestuia
Iniţiator: Costel Fotea
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 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 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 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 aduce la cunoştinţă următoarele fapte: „anul trecut ne-a
fost… am avut un invitat aici de la «APĂ CANAL», doamna contabilă, care ne-a
prezentat un proiect până în 2022 de creştere a tarifelor – le-am aprobat – la apă şi
canal. Tot atunci, dumneaei şi-a luat un angajament; ne-a relatat că există fonduri
pentru montarea unor apometre în mod gratuit către beneficiari, către cei care utilizează
aceste servicii ale «APĂ CANAL»; că au fonduri, spuneam, şi este prevăzută de fapt
această obligativitate şi într-o lege – îmi scapă acum şi îmi pare tare rău că nu o am la
îndemână. Am făcut o cerere la «APĂ CANAL» Tecuci şi, spre surprinderea mea, am
aflat că directorul de acolo nu ştia de această prevedere de montare a apometrelor de
către «APĂ CANAL» în mod gratuit. Mi-a şi relatat că o singură persoană a făcut
cerere, din cele şase-şapte mii de familii care stau la casă în municipiul Tecuci; nu am
datele pentru Galaţi. Vă daţi seama că nu beneficiem de acest… de această facilitate
de montare a apometrelor.” Concluzionează că se plăteşte apa la metru cub, se
plăteşte atât apa, cât şi canalizarea în loc de 3,75 lei, dacă cifrele sunt corecte, în jur de
aproape 8 lei. În continuare, adresează domnului preşedinte, în calitatea pe care o
deţine în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”,
rugămintea: „să ridicaţi această problemă şi să rugaţi pe cei de la «APĂ CANAL» să-şi
onoreze promisiunile pentru că noi am fost înţelegători şi le-am crescut, cu procentele
care şi le-au dorit ei, acele tarife la apă şi canal. Vă mulţumesc.”
Domnul Preşedinte îi comunică faptul că o să discute cu reprezentanţii «APĂ
CANAL» şi o să vadă care este stadiul proiectului. În continuare, întreabă dacă sunt alte
probleme. Nemaifiind altele, ordinea de zi fiind epuizată, declară închisă şedinţa şi le
doreşte o după-amiază plăcută şi un weekend răcoros.
Totodată, lansează invitaţia pentru data de 15 iunie 2018, ora 11.00, la sediul
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi unde va avea loc
vernisarea celei de a XXIII-a ediţii a expoziţiei „EXPO FLORA – Flori la malul Dunării”.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 3 (trei) pagini şi a fost
prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 26 iunie 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

