PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 25 iulie 2018
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 340 din 18 iulie 2018 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul „Realitatea” Galaţi
din 20 iulie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 19 iulie 2018, şi afişată la sediu,
având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului ADUMITROAIEI Răzvan-Ionuţ;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GROSU Constantin;
Iniţiator: Comisia de validare
3. Depunerea jurământului;
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului de asistenţă pentru
copilul cu cerinţe educative speciale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de servicii
alternative;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite
în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a
categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Acordului între Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Galaţi şi
Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Consolidare
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea
investiţiei „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Acordului între Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia Galaţi” şi Judeţul
Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Restaurare şi
amenajare sediu Comisia Europeană a Dunării”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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11. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului
Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public
şi Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea Protocolului de colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor
Private Mici şi Mijlocii din România în vederea sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri şi
a implementării proiectului ”SME Academy” finanţat prin Programul Operaţional Capital
Uman 2014-2020;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie
privind realizarea obiectivului „Reabilitare sală de sport din incinta Liceului Tehnologic
Simion Mehedinţi” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării
Devizului General privind realizarea obiectivului „Extindere şi reamenajare Secţie de
Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean „ Sf. Apostol Andrei” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2018;
Iniţiator: Costel Fotea
17. 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
Florinel Petru Gasparotti
Viorica Sandu
Mitică Sandu
18. 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;
Aurelia Domniţeanu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare regională; 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;
Elena Săndulache – şef serviciu temporar, Serviciul Drumuri şi Poduri, 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; Aurica Vîrgolici –
trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi; Constantin Grosu
–propus pentru validare în funcţia de consilier judeţean; Florina Zaharia – manager
interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Geta Eftimie – director adjunct,
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Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ Şerban – manager, Complexul Muzeal
de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager,
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; Carmen Mihaela Mironov – şef serviciu
resurse umane, 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; Cătălin Popa – director general, Serviciul Public Judeţean de
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; Marian Filimon – preşedinte,
Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; Ştiri de Galaţi – România Liberă; ziarul Regional de
Antreprenoriat; RADIO PRO FM; TV Galaţi.
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 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: Istudor Gigel, vicepreşedinte, Adumitroaiei Răzvan – Ionuţ
şi Ursu Nicuşor, 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 26 iunie 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, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următorul proiect de hotărâre:
- aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 43+200 şi DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 4+130, km 4+393 - 4+760, judeţul Galaţi.
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 «Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200
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şi DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 4+760, judeţul Galaţi”».
Se aprobă în unanimitate, cu 32 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. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului ADUMITROAIEI Răzvan-Ionuţ;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GROSU Constantin;
Iniţiator: Comisia de validare
3. Depunerea jurământului;
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului de asistenţă pentru
copilul cu cerinţe educative speciale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de servicii
alternative;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite
în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a
categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Acordului între Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Galaţi şi
Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Consolidare
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea
investiţiei „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Acordului între Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia Galaţi” şi Judeţul
Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Restaurare şi
amenajare sediu Comisia Europeană a Dunării”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului
Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public
şi Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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13. Aprobarea Protocolului de colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor
Private Mici şi Mijlocii din România în vederea sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri şi
a implementării proiectului ”SME Academy” finanţat prin Programul Operaţional Capital
Uman 2014-2020;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie
privind realizarea obiectivului „Reabilitare sală de sport din incinta Liceului Tehnologic
Simion Mehedinţi” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării
Devizului General privind realizarea obiectivului „Extindere şi reamenajare Secţie de
Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean „ Sf. Apostol Andrei” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200
şi DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 4+760, judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2018;
Iniţiator: Costel Fotea
18. 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
Florinel Petru Gasparotti
Viorica Sandu
Mitică Sandu
19. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului ADUMITROAIEI Răzvan-Ionuţ
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:
Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GROSU Constantin
Iniţiator: Comisia de validare
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”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Depunerea jurământului
Domnul Preşedinte invită noul consilier judeţean să depună jurământul. Acesta se
depune cu mâna stângă pe Constituţie şi, după caz, pe Biblie. Consilierii judeţeni care
refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. Jurământul poate fi
depus şi fără formula religioasă.
Domnul Grosu Constantin depune următorul jurământ:
«Eu, GROSU Constantin, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în
conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun
următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă,
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.»
Domnul Preşedinte îi urează succes.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere
şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului de asistenţă pentru
copilul cu cerinţe educative speciale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de
servicii alternative
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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a
categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de
familie
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 33 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Galaţi şi
Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei
„Consolidare 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea
investiţiei „Consolidare 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia Galaţi” şi Judeţul
Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Restaurare şi
amenajare sediu Comisia Europeană a Dunării”
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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului de Istorie
„Paul Păltănea” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului
Judeţean 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 33 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual
din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean
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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea Protocolului de colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor
Private Mici şi Mijlocii din România în vederea sprijinirii dezvoltării mediului de
afaceri şi a implementării proiectului ”SME Academy” finanţat prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte, înainte de supunerea la vot a proiectului de hotărâre, îi dă
cuvântul domnului preşedinte Marian Filimon, având în vedere faptul că doreşte să
adreseze câteva cuvinte.
Domnul Filimon Marian, adresând mulţumiri domnului preşedinte şi domnilor
consilieri, transmite: „Este un program important pentru mediul de afaceri gălăţean. Noi
sperăm ca, prin el – deci, cu ajutorul acestuia – să creştem performanţa în mediul
economic, să creştem productivitatea, în aşa fel încât agenţii economici să fie eficienţi şi
să aibă apetitul pentru dezvoltare. Avem o colaborare bună între noi şi consiliul judeţului
pe care o apreciem, o deschidere deosebită din partea domnului preşedinte. Eu vreau
să vă asigur că protocolul nu prevede niciun fel de efort financiar din partea consiliului
judeţean, ci doar lucruri legate de promovare, de susţinere şi, eventual, de trainer din
partea dumneavoastră pe anumite tematici pe care le vom avea în cadrul acestui
proiect. Vreau, de asemenea, să vă mulţumesc şi să vă transmit că anul trecut am avut
un protocol cu dumneavoastră în care am lansat, împreună cu alte organisme centrale,
proiectul Gdansk… Canalului Navigabil Gdansk–Galaţi–Constanţa şi vreau să vă aduc
la cunoştinţă că lucrurile au evoluat, că el a fost achiesat de către partenerii noştri
strategici şi că va face parte din agenda summit-ului care va avea loc peste câteva
săptămâni la Bucureşti. Deci, am lansat acest lucru împreună, facem lucruri împreună,
ori de câte ori este necesar, bune. Vă mulţumesc şi sperăm în continuare într-o
colaborare fructuoasă. Mulţumesc mult.”
Domnul Preşedinte, adresându-i, de asemenea, mulţumiri domnului preşedinte,
îi comunică: „Consiliul judeţean, consilierii judeţeni, tot timpul vom fi alături de mediul
privat.”
În continuare, întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre sau
la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) a Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie
privind realizarea obiectivului „Reabilitare sală de sport din incinta Liceului
Tehnologic Simion Mehedinţi” 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării
Devizului General privind realizarea obiectivului „Extindere şi reamenajare Secţie
de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean „ Sf. Apostol Andrei” 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 43+200 şi DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km
4+393 - 4+760, judeţul Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte informează că la expunerea de motive a acestui proiect de
hotărâre trebuie făcută o rectificare în ceea ce priveşte o eroare materială de
tehnoredactare. Astfel, în ceea ce priveşte amplasarea podurilor propuse a fi reabilitate
aceasta este următoarea:
- Pod pe DJ 242B, km. 23+342, peste cursul de apă Valea Porcului;
- Pod pe DJ 242B, km. 29+157, peste cursul de apă Valea Seacă;
- Pod pe DJ 242B, km. 39+392, peste cursul de apă Slivna.
Face precizarea că îndreptarea acestei erori nu afectează proiectul de hotărâre
aşa cum a fost comunicat iniţial.
În continuare, întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre sau
la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2018
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 18 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
Florinel Petru Gasparotti
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 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 5 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trecem la punctul 19 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 adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 6.650/6.651/24.07.2018
referitoare la Expunerile de Motive privind iniţierea Proiectelor de Hotărâre pentru
obiectivele de investiţii „Reabilitarea Monumentului Eroilor căzuţi în Primul Război
Mondial 1918-1919 şi în Războiul de Independenţă 1877-1878, comuna Oancea” şi
„Reabilitare-Modernizare Drum Judeţean 240A ce face legătura între com. Ghidigeni şi
Cerţeşti”.
S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie
şi Finanţe nr. 7.017/7.018/12.07.2018 cu privire la continuarea implementării proiectului
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2018, respectiv de
Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi Finanţe nr.
7.112/12.07.2018 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”,
transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.
7.017/7.018/7.112/12.07.2018.
S-a luat act de adresa Societăţii Apă Canal S.A. Galaţi nr. 23.974/09.07.2018,
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.883/10.07.2018, privind modul de
realizare a contorizării separate pentru stropitul grădinilor.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
iunie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 30 iunie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna iunie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna iunie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna iunie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna iunie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna iunie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna iunie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
iunie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna iunie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pe luna
iunie 2018.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică, menţionând faptul că tot a curs firesc şedinţa şi a trecut şi
rectificarea bugetară, spune: «Am primit adresa 6.601 din 24.07. ca răspuns la
iniţiativele pe care noi le-am depus la şedinţa precedentă. La primul obiectiv –
Reabilitarea Monumentului Eroilor căzuţi – ne-aţi răspuns că: „vom aloca fonduri
financiare imediat ce vom identifica o sursă de finanţare”. Vreau să vă reamintesc că,
acum şapte luni, am discutat despre evenimentul important al anului, despre Centenar,
despre România 100 – un proiect foarte important. La acea dată m-aţi asigurat că veţi
avea în vedere tot felul de acţiuni care vor celebra acest eveniment. De asemenea, am
primit ulterior o informare cu activităţile instituţiilor subordonate consiliului judeţului. Am
urmărit, în bugetul pe anul 2018, o alocare bugetară dedicată acestui proiect –
bineînţeles că nu am găsit-o. Iată că acum ne trezim la şapte luni după… sau poate
termenul este prea dur, ne dăm seama, la şapte luni după aprobarea bugetului sau
şase luni, că nu avem sursă de finanţare pentru reabilitarea unui monument care ar fi
făcut parte din acest proiect: „Centenar România 100”. Vă rog să aveţi în vedere surse
de la bugetul consiliului judeţean şi nu neapărat o sursă de finanţare pe fonduri, să
ducem la îndeplinire acest obiectiv care este important şi pentru noi, consiliul, nu numai
pentru comună, având în vedere că este punct de trecere de frontieră şi este important
şi pentru nivel naţional. Vă mulţumesc.»
Domnul Preşedinte îi răspunde că sunt două aspecte care trebuie luate în calcul.
Referindu-se la primul aspect, îi comunică: „am promis şi am spus că acolo unde voi
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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găsi sursă de finanţare, în afară de bugetul propriu al consiliului judeţean, vom încerca
să accesăm.” Semnalează apariţia pe data de 19.07.2018, mai exact acum câteva zile
în urmă, a unei ordonanţe de urgenţă (OUG nr. 76/2018) şi menţionează că o va trimite
şi primarului de la Oancea şi primarului de la Băneasa care are Monumentul Istoric
Statuia lui Vodă cel Cumplit, o statuie care necesită peste cinci sute de mii de euro
investiţie şi nu se putea să se facă investiţie la Oancea şi la Băneasa… nu?... sau alte
monumente să fie lăsate în paragină. Şi, având în vedere faptul că în această
ordonanţă se prevede cam aşa: „realizarea de lucrări de intervenţie, reabilitare şi/sau
modernizare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice,
definite la art. 3…”, menţionează că aici ordonanţa spune clar că sunt bani alocaţi prin
Ministerul Culturii, doar că primarul trebuie să o clasifice. Şi, dacă o clasifică, primeşte
finanţare de la Ministerul Culturii. Îi comunică faptul că îi va da ordonanţa…
Domnul Simbanu Ionică crede că este clasificat monumentul acesta pentru că l-a
văzut în…
Domnul Preşedinte îi precizează că dacă este clasificat, cu atât mai simplu.
Depune conform acestei ordonanţe; depune documentaţia la Ministerul Culturii şi
imediat primeşte finanţare pentru a fi reabilitată şi restaurată.
Domnul Simbanu Ionică susţine că n-ar fi rău să fie ajutat prin Direcţia de
dezvoltare, care se ocupă cu asta…
Domnul Preşedinte îi răspunde că nu Direcţia de dezvoltare, nefiind cu fonduri
europene. În continuare, precizează că U.A.T.-ul este independent şi, conform acestei
ordonanţe, trebuie să facă doar documentaţia sau să solicite la Ministerul Culturii şi va
primi finanţare, ceea ce va face şi primarul de la Băneasa şi alţi primari.
Domnul Simbanu Ionică intervine: „De acord cu monumentul de la Băneasa, dar nu
se încadra în Centenar, ceea ce doream noi.”
Domnul Preşedinte îi spune: „Dacă nu-i P.N.L., nu se încadrează la…”
Domnul Simbanu Ionică îi răspunde: „Nu vorbiţi aşa, domnule preşedinte, că nu are
nicio legătură. Ştiţi foarte bine.”
Domnul Preşedinte îi precizează că mai glumeşte, îşi mai descreţesc frunţile.
Domnul Simbanu Ionică, dacă tot discutau, îi zice că are deviz pentru monumentul
de la Băneasa care nu se ridică la cinci sute de mii de euro.
Domnul Preşedinte îi răspunde că nu ştie la cât se ridică, pentru că nici nu l-a
introdus în bugetul consiliului judeţean. Nu l-a prins. Susţine: „Aţi văzut că nu am venit
cu el în faţa dumneavoastră, tocmai pentru că aveam informaţii că va apărea această
ordonanţă şi monumentele istorice din ţară vor fi reabilitate cu fonduri alocate de către
Guvern pentru Ministerul Culturii.”
Domnul Simbanu Ionică, precizând că mai are o singură menţiune, spune: „Dacă
pe data de 17 am fi fost înştiinţaţi de această ordonanţă, n-ar mai fi fost nevoie de
intervenţia mea de astăzi. Mulţumesc.”
Domnul Preşedinte spune că, dacă informa, „deliciul, astăzi, unde era?”
Domnul Simbanu Ionică îi răspunde: „Păi, nu cred că doriţi deliciu. Nu cred.”
Domnul Preşedinte informează că are un răspuns pozitiv şi pentru colegul
dumnealor Ştefan Ion. Comunică: „Şi podul de la Ghidigeni are sumă alocată şi o să
facem procedură de achiziţie şi o să-l băgăm în reparaţie şi pe acesta anul acesta –
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probabil nu va fi finalizat în 2018, dar în 2019 va fi finalizat. Deci, are buget alocat. Şi,
bineînţeles, şi 240A are şi acela buget aprobat pentru reparaţii.”
Domnul Radu Valentin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să formuleze o
întrebare.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Radu Valentin îi spune că dacă tot a găsit soluţii, ar dori…
Domnul Preşedinte îi răspunde că nu are soluţii pentru orice.
Domnul Radu Valentin, referindu-se la faptul că dacă ar găsi soluţii şi pentru ţânţarii
de pe malul Siretului, întrucât este o problemă acolo, aspect sesizat şi de către U.A.T.urile locale, ar dori să ştie dacă îi pot ajuta cu dezinsecţie…
Domnul Preşedinte îi comunică faptul că, în primul rând, în momentul de faţă,
consiliul judeţean nu are forma legală de a face dezinsecţie. Precizând faptul că a vorbit
şi cu domnul prefect, se încearcă să se vadă, în funcţie şi de cât costă, să ne comunice
şi specialiştii care este procedura, cum se poate să se facă o astfel de intervenţie,
pentru că, din ce ne-au spus şi primarii, inclusiv cel de la Şendreni, inclusiv cel de la
Nămoloasa şi toată zona Valea şi Lunca Siretului şi pe Valea Prutului, toţi au probleme
cu ţânţarii, nu doar pe zona asta. Afirmă: „Dacă găsim o soluţie tehnică care să permită
dezinsecţie, vom încerca să o facem pentru că avem mari probleme; gândiţi-vă ce ar
însemna să mergem să facem tratament avio şi să fie vreo câţiva apicultori cu albinele
date drumul şi noi să dăm cu insecticid.” Conchide că, în momentul de faţă, din punct
de vedere tehnic, a solicitat celor de la Fitosanitar să explice dacă este posibil aşa ceva
şi să fie văzut şi cât costă.
Doamna Gaiu Magdalena intervine: «În urma tuturor analizelor care s-au făcut pe
plan naţional, cunoaştem faptul că, după absolvirea gimnaziului, un număr destul de
mare de elevi, mai ales din mediul rural, renunţă la continuarea studiilor. Pentru a
încerca să încurajăm elevii care doresc să-şi continue studiile liceale, am iniţiat o
expunere de motive şi am discutat cu domnul preşedinte şi, în acest sens, ţin să
subliniez că dumnealui a fost destul de deschis şi depun mărturie faţă de deschiderea
dumnealui către propunerile noastre. Am propus, în luna septembrie, organizarea unei
şedinţe cu un aspect festiv; şedinţă în care să felicităm şi să premiem elevii din mediul
rural care au obţinut la examenul de admitere note între 9,50 şi 10. Este vorba despre
un număr de treizeci şi unu de elevi din mediul rural; foarte mulţi elevi sau… mă rog, un
număr destul de mare de elevi fiind din comuna Cudalbi, comună care de-a lungul
timpului a dat un număr important de elevi cu medii mari care şi-au continuat studiile la
liceu – Colegiul „Vasile Alecsandri”. Şi, în această şedinţă, aceşti elevi să fie felicitaţi, să
li se înmâneze diplome şi premii. Domnul preşedinte mi-a promis că va încerca să
găsească toate căile legale pentru a duce la bun sfârşit această acţiune. Aş dori să
reamintesc colegilor consilieri judeţeni mai vechi că, în timpul legislaturii domnului
preşedinte Bacalbaşa, s-a organizat un asemenea eveniment pentru elevii care au intrat
cu media 10 la Colegiul „Vasile Alecsandri”. Vă mulţumesc.»
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte şi îi spune că ideea este foarte bună, trebuie
analizată. Din punctul dânsului de vedere, crede că ar fi bine împreună, doamna
consilier judeţean cu, colegii de la Comisia de specialitate nr. 4, să facă demersurile
necesare. Se va solicita Inspectoratului Şcolar Judeţean o situaţie clară, pentru a fi
siguri că nu se va omite niciun elev, şi, în continuare, precizează: „şi noi, în paralel, aşa
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cum am vorbit şi v-am promis, găsim, căutăm soluţia legală să facem treaba aceasta”.
În continuare, se referă la faptul că, acum, cineva, aici, i-a zis: „domnule, ceva nu-i în
regulă dacă te laudă colegii liberali. Ceva nu-i în regulă”.
Doamna Gaiu Magdalena intervine şi spune că atunci când sunt „cuvinte de laudă,
nu contează partidul din care facem parte.”
Domnul Preşedinte încuviinţează.
Doamna Gaiu Magdalena, aşa cum a promis, până miercuri, îi poate pune la
dispoziţie lista cu cei treizeci şi unu de elevi.
Domnul Preşedinte adresează rugămintea de a se da curs participării la o şedinţă
extraordinară a consiliului judeţean care este posibil a se desfăşura, în funcţie de
primirea unui răspuns de la Ministerul Sănătăţii, pe data de opt, zece august „pe nişte
proiecte retrospective ale Spitalului judeţean; bani pe care i-am investit din fondul
spitalului şi al consiliului judeţean şi pe care poate reuşim să-i recuperăm din fonduri
europene.”
Domnul Cristovici Viorel îi spune că apreciază faptul că a reuşit performanţa ca,
într-o lună, să le fie oferit un răspuns la cele două proiecte iniţiate de grupul dumnealor.
În schimb, îi aduce la cunoştinţă că mai sunt proiecte de hotărâri pe care dânşii le-au
depus la registratură şi nu au decât un an – din 2017. În continuare, referindu-se la
adresa care le-a fost trimisă şi anume la proiectul privind reabilitarea şi modernizarea
drumului judeţean 240A, precizează că dânşii făceau referire la cu totul alte suprafeţe şi
lungimi. Spune: „Dumneavoastră ne-aţi răspuns cu… referitor la acest proiect, cu o
suprafaţă de aproximativ opt sute de metri liniari şi anume: de la treisprezece şase sute
– vorbesc de drumul DJ 240A – de la treisprezece şase sute la paisprezece patru sute.
Deci, noi, cu totul, făceam referire la cu totul alte suprafeţe. Este vorba de faptul că între
Ghidigeni şi Cerţeşti există un drum judeţean care este asfaltat, dar o porţiune este încă
pietruit sau pământ şi ar fi păcat ca cele două suprafeţe asfaltate… drumul acesta,
240A, să nu fie asfaltat în întregime. Mulţumesc.”
Domnul Preşedinte îi comunică faptul că, este vorba, într-adevăr, de opt sute,
aproape un kilometru de drum, că atât a constatat comisia acolo că a fost afectat de
inundaţii. În rest, drumul este acceptabil, este accesibil. Precizează: „Şi în şedinţa
anterioară v-am spus şi repet: ca să asfaltăm din fonduri proprii acum, să scot vreo
patru-cinci milioane de euro doar pe porţiunea respectivă – nu sunt. Mai sunt încă –
v-am spus şi atunci – încă mulţi kilometri de drum de pământ şi de piatră, unde toţi
primarii solicită şi nu ne permite bugetul să asfaltăm toate drumurile pietruite. Dar, zic
eu, aşa cum aţi văzut şi în proiecte, sunt proiecte mari, proiecte care vor acoperi, în
mare, necesităţile judeţului Galaţi cu drumuri asfaltate.”
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Butunoiu Dorin doreşte să spună câteva cuvinte, tot de bine: „Vă ştiu un
om de cuvânt şi de foarte multe ori dumneavoastră v-aţi ţinut promisiunile şi sunt
convins că şi de această dată, la fel va fi. Acum vreo două-trei şedinţe în urmă, aţi adus
un subiect în şedinţă legat de finanţarea sportului gălăţean şi aţi spus că aţi şi identificat
soluţia şi aţi găsit cea mai bună variantă pentru ca sportul din judeţ să fie sprijinit aşa
cât poate consiliul judeţean. Ne mai puteţi spune ceva legat de ceea ce s-a mai
întâmplat? Pentru că încep competiţiile, multe cluburi îşi încep activitatea pentru un nou
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an competiţional şi aşteaptă un răspuns din partea consiliului judeţean şi, în special, din
partea dumneavoastră. Mulţumesc.”
Domnul Preşedinte îi răspunde că, acum vreo două şedinţe în urmă, a spus vizavi
de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret: „mai vrea şi consiliul local de acolo o
clădire - două pe care vor să o utilizeze, să o folosească, nu ştiu pentru ce au ei nevoie
şi vom da o hotărâre de consiliu judeţean prin care să luăm de la Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret, să luăm de acolo…”. Conchide: „şi atunci vom investi în sport, în
zona aceasta.”
Domnul Butunoiu Dorin îi comunică: „Mi-aş dori ca atunci când mai faceţi discuţii
sau eu ştiu… înaintaţi tot felul de oportunităţi de a sprijini anumite activităţi din cadrul
consiliului să invitaţi şi ceilalţi consilieri care au experienţă pe anumite domenii şi,
împreună, să găsim soluţiile cele mai bune. Din câte am înţeles – poate că mesajul nu a
fost transmis cum trebuie sau eu ştiu… dumneavoastră n-aţi primit informaţia la
momentul respectiv, aşa cum trebuia – în prima fază, s-a înţeles că Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret va fi preluată în totalitate de către consiliul judeţean.”
Domnul Preşedinte îi răspunde că da.
Domnul Butunoiu Dorin susţine că, ulterior, unii dintre colegi au înţeles că doar o
parte din patrimoniul direcţiei va fi preluat pentru a interveni în anumite locaţii care sunt
degradate sau lăsate în paragină în urma faptului că nu s-au făcut investiţii în acele
obiective. Spune: „Mai exact, dumneavoastră şi consiliul judeţean doreşte să preia în
integralitate acest… această instituţie, implicit a tuturor obiectivelor care le are în
patrimoniu direcţia. Asta să înţelegem, da?”
Domnul Preşedinte îi precizează că o fie prezentat, în concret, proiectul de
hotărâre. Acum, pentru că vede că este prea aplicat tehnic, nu poate să îi răspundă la
toate detaliile acestea şi îi menţionează că, în momentul în care se va întocmi proiectul
de hotărâre şi se va configura, cu siguranţă, o să convoace majoritatea consilierilor şi o
să discute cu dumnealor.
Domnul Butunoiu Dorin îi mulţumeşte.
Domnul Preşedinte, în închiderea şedinţei, având în vedere faptul că Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi realizează un album fotografic şi istoric,
anunţă consilierii judeţeni, pentru următoarea şedinţă a consiliului judeţean, că se vor
face fotografii pentru a face parte din structura acestui album. Conchide: „albumul este
finanţat, singurul aport al nostru este doar să dăm o pată de culoare acestui album.”
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 15 (cincisprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data
de 08 august 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

