PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 23 aprilie 2019
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 250 din 19 aprilie 2019 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 20-21 aprilie 2019, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în
ziarul „Realitatea” Galaţi din 22 aprilie 2019 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din
19 aprilie 2019 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 DEACONESCU Vasile–Daniel;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NĂVĂLICI Ion;
Iniţiator: Comisia de validare
3. Depunerea jurământului;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a
comunei Buciumeni);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a
comunei Griviţa);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin
servicii regulate, cu valabilitate în perioada 03.12.2019 – 03.12.2029, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului de investiţii „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL PECHEA-MĂSTĂCANI-DN26 (DJ 255)”;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului de investiţii „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT REGIONAL ÎNTRE LOCALITĂŢILE COROD – DRĂGUŞENI (DJ 251A)”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de
investiţii ”PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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11. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea
administrativ-teritorială comuna Măstăcani din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local
Măstăcani, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru anul
2019;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru 2019 şi 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru 2019 şi 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru
al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ),
pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi, pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru
anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia
Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a
„Cupei Danubius”, ediţia 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Naţional al
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi şi
Universitatea ”Danubius” Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Conferinţei
Internaţionale „Integrare Europeană. Realităţi şi perspective” şi „Ziua Întreprinzătorilor
din România”;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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23. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi şi Ministerul Apărării
Naţionale, în vederea asigurării reprezentării judeţului Galaţi la Crosul dedicat
veteranilor de război VeteRUN, ediţia IV, Bucureşti, 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în vederea organizării, la
Galaţi, a Evenimentului cultural artistic „Forza ZU”, ediţia a 9-a;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Modificarea si completarea Anexei nr. 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor si tarifelor la nivelul
Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Cons Management
Parc de Soft SRL Galaţi, pe anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2019;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe
anii 2020-2022;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
16/29.01.2019 privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
30. 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; Sorin Hălăşag – director executiv adjunct, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore
– şef serviciu, Serviciul audit public intern; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia
Arhitect Şef; 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; Năvălici Ion –
propus pentru validare în funcţia de consilier judeţean; Marian Filimon – preşedinte,
Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi; Vasile Cristea – preşedinte, Asociaţia
Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi; Alexandru Igor Bejan – administrator,
Societatea Cons Management Parc de Soft SRL Galaţi; Camelia Drăgulin – şef serviciu,
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Geta Eftimie – director adjunct, Biblioteca „V.
A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ Şerban – manager, Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul de Artă
Vizuală Galaţi; Carmen Mihaela Mironov – şef serviciu, Direcţia Generală de Asistenţă
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; Alina Valentina 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.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; Ziarul Regional de
Antreprenoriat; TV Galaţi.
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului prefect Dorin Otrocol.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului Coca Ionel care va face
apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
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: Deaconescu Vasile – Daniel, Radu
Valentin şi Ştefan Ion.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, a fost prezentat la mapă
procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 29 martie 2019.
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:
- asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor /
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei
produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi
stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul şcolar 2019-2020.
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 «Asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor /
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce
vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor
educative aferente pentru anul şcolar 2019-2020».
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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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 DEACONESCU Vasile–Daniel;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NĂVĂLICI Ion;
Iniţiator: Comisia de validare
3. Depunerea jurământului;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a
comunei Buciumeni);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a
comunei Griviţa);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin
servicii regulate, cu valabilitate în perioada 03.12.2019 – 03.12.2029, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului de investiţii „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL PECHEA-MĂSTĂCANI-DN26 (DJ 255)”;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului de investiţii „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT REGIONAL ÎNTRE LOCALITĂŢILE COROD – DRĂGUŞENI (DJ 251A)”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de
investiţii ”PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea
administrativ-teritorială comuna Măstăcani din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local
Măstăcani, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru anul
2019;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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13. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru 2019 şi 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru 2019 şi 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru
al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ),
pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi, pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru
anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia
Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a
„Cupei Danubius”, ediţia 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Naţional al
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi şi
Universitatea ”Danubius” Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Conferinţei
Internaţionale „Integrare Europeană. Realităţi şi perspective” şi „Ziua Întreprinzătorilor
din România”;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi şi Ministerul Apărării
Naţionale, în vederea asigurării reprezentării judeţului Galaţi la Crosul dedicat
veteranilor de război VeteRUN, ediţia IV, Bucureşti, 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în vederea organizării, la
Galaţi, a Evenimentului cultural artistic „Forza ZU”, ediţia a 9-a;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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25. Modificarea si completarea Anexei nr. 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor si tarifelor la nivelul
Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor /
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce
vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor
educative aferente pentru anul şcolar 2019-2020;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Cons Management
Parc de Soft SRL Galaţi, pe anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2019;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe
anii 2020-2022;
Iniţiator: Costel Fotea
30. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
16/29.01.2019 privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
31. 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 DEACONESCU Vasile–Daniel
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”.
Domnul Preşedinte, înainte de a trece la punctul 2 din ordinea de zi, precizează că
fostul coleg al dumnealor care, din motive personale, nu a putut să participe la şedinţa
de astăzi, l-a rugat să citească câteva gânduri aşternute pe hârtie de mulţumire, de
colaborare pentru dumnealor, astfel:
«Stimaţi colegi, deşi mi-aş fi dorit ca în această zi să fiu alături de dumneavoastră
pentru a-mi prezenta public demisia din cadrul consiliului judeţean, motive
independente de voinţa mea mă reţin din a face un onorant act de prezentă. Prin
prezentul mesaj vă asigur de întregul meu respect şi totala mea consideraţie pentru
dumneavoastră, domnule preşedinte, cât şi pentru dumneavoastră, colegii din cadrul
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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consiliului judeţean, cât şi pentru întregul aparat de specialitate al instituţiei. Consider
că, ulterior prezentării demisiei din cadrul A.L.D.E., este un gest firesc acela de a
demisiona din cadrul instituţiei consiliului judeţean, în ciuda evidentei mele aprecieri
pentru toate persoanele enumerate anterior. Vă rog să acceptaţi sintagma „motive
personale”, cu întreaga plajă largă de interpretări, care poate fi dată acesteia. Cu stimă,
Daniel Deaconescu».
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NĂVĂLICI Ion
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”.
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 Năvălici Ion depune următorul jurământ:
«Eu, NĂVĂLICI Ion, 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 îl felicită şi îi urează bun venit în această frumoasă echipă!
Domnul Năvălici Ion îi mulţumeşte.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 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 5 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni
(U.A.T. a comunei Buciumeni)
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.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a
comunei Griviţa)
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 7 din ordinea de zi:
Aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin
servicii regulate, cu valabilitate în perioada 03.12.2019 – 03.12.2029, în judeţul
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 8 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului de investiţii „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL PECHEA-MĂSTĂCANI-DN26 (DJ 255)”
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 Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului de investiţii „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
DE TRANSPORT REGIONAL ÎNTRE LOCALITĂŢILE COROD – DRĂGUŞENI (DJ
251A)”
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 indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de
investiţii ”PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”
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.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea
administrativ-teritorială comuna Măstăcani din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local
Măstăcani, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 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 12 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru
anul 2019
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 plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru 2019 şi
2017
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică, la acest proiect de hotărâre, specifică faptul că,
din articolul 1, grupul P.N.L. este de acord cu alineatul 1 şi sunt împotrivă la alineatul 2.
Deoarece se votează în bloc, o să se abţină la acest proiect.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 11 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian,
Stan Ionel şi Butunoiu Dorin).
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru 2019 şi 2017
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.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi menţionează că este acelaşi lucru.
Domnul Simbanu Ionică, având în vedere aceleaşi argumente de la hotărârea
anterioară, anunţă că se vor abţine şi la acest proiect de hotărâre.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 11 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian,
Stan Ionel şi Butunoiu Dorin).
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al
Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”
(ACTEDJ), pentru anul 2019
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 plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2019
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 17 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2019
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 18 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia
pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi, pentru anul 2019
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.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă
pentru anul 2019
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 20 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2019
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 21 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia Persoanelor
cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a „Cupei
Danubius”, ediţia 2019
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”.
Domnul Preşedinte adresează felicitări Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
„Sporting Club” Galaţi.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Naţional al
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi şi
Universitatea ”Danubius” Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Conferinţei
Internaţionale „Integrare Europeană. Realităţi şi perspective” şi „Ziua
Întreprinzătorilor din România”
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 23 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi şi Ministerul Apărării
Naţionale, în vederea asigurării reprezentării judeţului Galaţi la Crosul dedicat
veteranilor de război VeteRUN, ediţia IV, Bucureşti, 2019
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în vederea organizării,
la Galaţi, a Evenimentului cultural artistic „Forza ZU”, ediţia a 9-a
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică spune: „Ca toţi gălăţenii, suntem mândri că avem un
astfel eveniment în Galaţi şi ne bucurăm că suntem dintre cei care trebuie să
susţinem…”
Domnul Preşedinte roagă, colegii, să înregistreze fraza aceasta…
Domnul Simbanu Ionică continuă: „Dar, în anexă, la alocarea de sume, există
undeva un capitol alocat unor sume: cheltuieli neprevăzute – chiar aşa este numit –
ceea ce ne determină să considerăm că ar fi trebuit specificat despre ce sumă este
vorba. Şi, dacă mai avem în vedere şi data la care se desfăşoară acest eveniment, dată
care nu este decât cu o zi înainte de alegerile europarlamentare…”
Domnul Preşedinte spune: „O să mergem la vot binedispuşi...”
Domnul Simbanu Ionică menţionează că nu ştie dacă era momentul potrivit sau
dacă data era cea mai potrivită, dar a înţeles că se face la nivel naţional şi…
Domnul Preşedinte îi răspunde că aşa este.
Domnul Simbanu Ionică, în aceste condiţii, anunţă că grupul P.N.L. se va abţine de
la vot la acest proiect de hotărâre.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean Iaru Romulus–
Lucian.
Domnul Iaru Romulus–Lucian, din aceleaşi considerente referitoare la data
organizării, comunică: „Deşi înţelegem că este făcută la nivel naţional, considerăm
totuşi că şi alegerile sunt un eveniment absolut special şi ar fi trebuit să ne abţinem,
într-o formă sau alta, să organizăm în această dată. Cu o săptămână înainte, o
săptămână după, ar fi fost în regulă”. Din acest motiv, anunţă că se abţin de la vot.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean Butunoiu Dorin.
Domnul Butunoiu Dorin spune că a întrebat şi în cadrul Comisiei de specialitate
nr. 2 cine este organizatorul principal al acestui eveniment pentru că nu există nicio
adresă în care să se specifice o sumă anume de care este nevoie, o locaţie, o adresă în
care să li se solicite un sprijin din partea cuiva. Pentru că a observat că în expunerea de
motive există acolo nişte obiective de achiziţionat, nişte puncte, exemplificând: pază,
ambulanţă, întreabă cine va coordona toată această activitate. Susţine că, din acest
proiect de hotărâre şi din toate documentele anexate, nu reiese nimic şi nici la şedinţa
de comisie nu li s-a adus niciun argument în acest sens.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Domnul Preşedinte, legat de faptul că sunt gălăţenii implicaţi la mijloc şi pentru că
acest eveniment este un eveniment pentru Galaţi, pentru gălăţeni şi pentru cei care
doresc să vină să ne viziteze, pentru că trebuie să se termine odată cu sintagma „Dar
ce să vadă la Galaţi?”, conchide că: „Au ce să vadă la Galaţi toţi cei care vin. Sunt mulţi
care vin şi rămân impresionaţi şi rămân cu gândul că vor mai reveni la Galaţi”. În
continuare, cu privire la data organizării, precizează că este ediţia a 9-a, că s-a
organizat în mai multe judeţe din ţară, exemplificând: Constanţa, Iaşi, Bucureşti şi Cluj.
Şi peste tot a fost al patrulea weekend din luna mai, când toţi cei care vor fi prezenţi,
artişti şi colaboratori implicaţi în acest eveniment, îşi rezervă weekend-ul de la sfârşitul
lunii mai pentru acest eveniment. Sunt foarte mulţi artişti care vor urca pe scenă. În
momentul de faţă sunt peste treizeci şi cinci de artişti care au confirmat prezenţa la
acest eveniment plus alte persoane. Şi toată lumea îşi face programul cu un an înainte
sau cu opt luni înainte pentru că se cunoaşte faptul că fiecare artist are evenimente,
sunt programate unele evenimente, chiar şi cu un an înainte. Şi, atunci, toţi îşi rezervă
al patrulea weekend din luna mai pentru „Forza ZU”. Afirmă: „Eu, sincer, mă bucur că
am reuşit, prin buna şi frumoasa colaborare pe care o avem cu Primăria Galaţi, să
organizăm acest eveniment. Suntem parteneri. Nu există nimic perfect, totul este
perfectibil. Sunt sigur că, oricât de meticuloşi sau oricât de matematicieni am fi, ceva
neprevăzut apare tot timpul, mai ales la un astfel de eveniment la care sunt aşteptaţi să
participe peste optzeci sau o sută de mii de persoane şi tot timpul sunt şi aspecte
neprevăzute. În afară de dumneavoastră, care sunt sigur că sunteţi foarte riguroşi în
verificarea a ceea ce face aparatul consiliului judeţean cu bugetul, să ştiţi că mai sunt şi
alte instituţii foarte interesate de cum gestionăm aceste sume. Şi nimeni nu-şi permite
să facă vreun act de imprudenţă vizavi de diverse şi neprevăzute – aşa, ca să mai
liniştesc pe unii dintre colegi care ar crede că mai luăm un pachet de biscuiţi în plus”.
În continuare, având în vedere că nu mai sunt alte comentarii şi alte intervenţii,
mulţumeşte tuturor celor care votează pentru, dar, bineînţeles, din respect şi pentru
ceilalţi colegi care se abţin – pentru că este dreptul şi opinia fiecărui coleg să voteze
aşa cum îi dictează conştiinţa şi nu numai – şi, atunci, o să supună la vot acest proiect.
Conchide: „Şi să dea Dumnezeu să fie un eveniment frumos! Aşa cum gălăţenii noştri
au fost şi au vizitat sau s-au distrat în alte judeţe şi alţi participanţi să vină să vorbească
la fel de frumos, cum am vorbit şi noi despre alţii”. Supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Se trece la punctul 25 din ordinea de zi:
Modificarea si completarea Anexei nr. 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor si tarifelor la
nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică îi comunică, apropo de ce spunea anterior, că a observat
din expunerea de motive că la sera de fluturi au fost mai mulţi vizitatori decât turişti în
judeţul Galaţi atât în 2017, cât şi în 2018. În 2018: nouăzeci şi patru de mii, în 2017:
nouăzeci şi patru, cu cinci mii mai puţin.
Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier judeţean, îi spune:
este sigur că oamenii aceştia s-au dus să îi vadă şi pe viu la sera de la Grădina
Botanică. Acum, referindu-se la faptul că sunt date, sunt cifre oferite de către cei de la
Grădina Botanică, nu poate să le pună la îndoială şi să spună: au fost doar
cincisprezece mii sau zece mii sau cinci mii. Afirmă: „Daţi-mi voie să nu pun la îndoială
ce spun colegii noştri. Eu, în naivitatea mea, încă mai cred în oameni”.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, îi spune că a fost
înţeles greşit şi că aprecia lucrul acesta. Vorbea doar de turişti...
Domnul Preşedinte, pentru a nu fi nicio neînţelegere, lămureşte situaţia cu privire
la aprecierea făcută.
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre.
Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi:
Asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor /
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei
produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi
stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul şcolar 2019-2020
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 27 din ordinea de zi:
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Cons Management Parc
de Soft SRL Galaţi, pe anul 2019
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Simbanu Ionică doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică precizează că, la acest punct al ordinii de zi, are o
observaţie de făcut: „Cu toate că şi în 2017 şi în 2018 s-a mărit nivelul cheltuielilor în
buget de la o sută la două sute patruzeci şi cinci şi, ulterior, la două sute cincizeci şi
cinci, am avut şi o creştere de salarii. Şi, totuşi, ţinând cont de toate aceste argumente,
prognozăm un profit mai mic ca anul 2018 – lucru cu care nu putem fi de acord”. Drept
urmare, se vor abţine la votul acestui proiect de hotărâre.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean Iaru Romulus–
Lucian.
Domnul Iaru Romulus–Lucian anunţă că, din aceleaşi motive, şi grupul P.M.P. se
abţine cu atât mai mult cu cât, în şedinţa de comisie, nu a fost prezent nimeni din partea
instituţiei să susţină bugetul.
Domnul Preşedinte crede că a fost o scăpare. Menţionează faptul că la această
şedinţă sunt prezenţi, din partea Societăţii Cons Management Parc de Soft SRL Galaţi,
domnul director şi doamna economist, specificând faptul că şedinţele consiliului
judeţean nu sunt secrete, ci sunt pentru toată lumea. Dar, într-adevăr, crede că a fost o
scăpare. În continuare, îi întreabă dacă au ceva să completeze la ceea au spus domnul
Simbanu Ionică şi domnul Iaru Romulus–Lucian. Nefiind luări de cuvânt, doreşte să
facă dânsul câteva menţiuni. Într-adevăr, Cons Management Parc de Soft este o
instituţie în momentul de faţă care, din fericire, ar fi trebuit să fie una din… sau scopul a
fost să fie pe IT şi de IT se cunoaşte că s-a dezvoltat foarte mult în România. Din
păcate, nu au fost prea mulţi doritori care să vină să îşi desfăşoare activitatea pe zona
de IT în Cons Management Parc de Soft. Şi cei care îşi desfăşoară în momentul de faţă
activitatea acolo, dacă li s-ar mai creşte chiriile sau dacă ar plăti chirie mai mult decât
plătesc acum, nu ar mai dori să mai vină să îşi desfăşoare activitatea acolo. Într-adevăr,
sunt anumite costuri care au mai crescut, inclusiv cu utilităţile – fiindcă au mai crescut
anumite preţuri la utilităţi, iar prin reglementările legislative privind salarizarea pe salariul
minim pe economie, este clar că au mai crescut cheltuielile. Speră ca cei care la ora
actuală conduc Cons Management Parc de Soft, la anul, să vină şi să le spună că au şi
profit. Se doreşte ca acest domeniu să evolueze mai mult şi la Galaţi şi să performeze.
Conchide că aşa stau lucrurile. Doreşte să facă o încă o menţiune şi anume că, în afară
de faptul că suntem acţionari la această instituţie, consiliul judeţean nu alocă niciun ban
pentru funcţionarea acestei instituţii: „Adică doar îi supraveghem, îi veghem şi sunt sub
lupa noastră, că bani nu le dăm”.
În continuare, anunţă că 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 28 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 31.03.2019
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 29 din ordinea de zi:
Aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi
estimările pe anii 2020-2022
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte informează că fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget,
adoptarea acesteia se realizează pe articole.
Domnul Simbanu Ionică are o intervenţie. Spune că este o problemă serioasă
bugetul judeţului cum, de fapt, de fiecare dată a fost. De această dată bugetul a fost
argumentat. Referindu-se la ultimele trei proiecte de hotărâri privind bugetul, ştie că au
fost discuţii pe sume alocate sportului. Afirmând că: „De fiecare dată aţi propus soluţii”,
exemplifică: ultima oară, prin preluarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, cu
menţiunea că ar fi fost bine să îi mai informeze cu privire la ce se mai întâmplă acolo.
În continuare, transmite: „Mai avem în vedere şi un capitol care, de fiecare dată, apare
în buget: Capitolul transporturi cu sume foarte mari, dar nu explicate îndeajuns. Am
apreciat şi raportul pe care l-aţi anexat la acest buget şi am văzut creşterile în ultima
perioadă. Mă bucur că aţi luat cel mai mic nivel posibil al indicatorilor consiliului: anul
2016. Şi, într-adevăr, se vede o schimbare. Probabil, că de această dată consiliul
judeţean s-a aplecat mai mult asupra problemelor…”
Domnul Preşedinte menţionează că de atunci a devenit preşedinte şi dacă era de
trei mandate, se raporta la acel moment.
Domnul Simbanu Ionică continuă: „Nu ştiu, domnule preşedinte. 2016 se
raportează la un alt mandat, al unui coleg de al dumneavoastră. Este bine că aţi luat
acea dată. Şi având în vedere cele expuse, cât şi faptul că acest buget nu îndeplineşte
toate cerinţele pe care ni le-am exprimat de-a lungul timpului, iarăşi suntem nevoiţi să
ne abţinem. Vă mulţumesc”.
Domnul Preşedinte explică, referitor la buget, că nu s-a raportat la anul 2016 ca să
facă comparaţie cu mandatul anterior sau cu mandatele anterioare sau ar fi putut să
facă comparaţie cu anul 1992 de când s-a înfiinţat consiliul. Nu-şi permite aşa ceva. Dar
dânsul s-a raportat la anul 2016 pentru că atunci, cu ajutorul colegilor de faţă, unii, a
devenit preşedinte al consiliului judeţean. Şi se bucură şi le mulţumeşte pentru
încredere şi speră că până acum nu i-a dezamăgit nici pe ei, nici pe cei care l-au
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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cunoscut şi l-au susţinut. Da, este un buget care a plecat de la 200.000 mii lei, adică,
mai pe româneşte, se traduce aşa: de la o mie nouă sute de miliarde şi a ajuns la şase
mii de miliarde bugetul în 2019. Este o bucurie şi o satisfacţie. Nimic nu este perfect,
totul este perfectibil. Şi dumnealui i-ar fi convenit sau i-ar fi plăcut să fi reuşit în 2018 să
fi luat Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ca, astăzi, să fi avut prinse în bugetul
pe 2019 investiţii şi în această Direcţie Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi în sportul
gălăţean. Încă nu a renunţat la această idee şi încă este în discuţii, inclusiv cu Ministrul
Tineretului şi Sportului pentru a prelua această direcţie judeţeană şi speră ca în 2019 să
se preia această direcţie judeţeană. Deci le poate promite un singur lucru, mai ales că
este şi Săptămâna Mare: dacă nu are garanţia şi certitudinea că până la sfârşitul anului
2019 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret va fi în proprietatea, în patrimoniul
consiliului judeţean, atunci va face, va forma o comisie din aparatul consiliului judeţean.
Şi se va vedea cine se mai pricepe la sport să lucreze la un proiect pentru că este bine,
fiind consiliu judeţean, să se acopere tot ce înseamnă judeţ. Dar încă nu a renunţat la
chestiunea cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret. Vizavi de buget şi de
transporturi: „da, din fericire, consiliul judeţean chiar are un buget substanţial, un buget
format din munca a mii de ore a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, din…
datorită sprijinului dumneavoastră că de fiecare dată aţi girat şi, bineînţeles, aţi venit de
câte ori am solicitat în şedinţe extraordinare şi ordinare şi aţi votat proiectele consiliului
judeţean. Bineînţeles, asta înseamnă că, votându-le, aţi văzut că sunt proiecte bune,
sunt proiecte cu finanţare europeană, sunt… Majoritatea sunt proiecte care vor duce la
dezvoltarea judeţului nu numai din punct de vedere rutier, dar şi din punct de vedere
economic pentru că sunt bani care vor fi investiţi în judeţul Galaţi. Şi asta duce la o
dezvoltare şi pe orizontală, o dezvoltare economică. Şi mă bucur. Sincer, mă bucur.
Poate exerciţiul financiar 2020-2024 sperăm să fie şi mai bogat. Dar din moment ce
dintr-un Program de o sută cincizeci de milioane pe SUERD, consiliul judeţean a luat
jumătate din aceşti bani din 12 judeţe riverane Dunării, credeţi-mă că am mulţumirea şi
satisfacţia că toţi aceşti colegi din aparatul de specialitate şi-au făcut treaba cu vârf şi
îndesat cărora le mulţumesc încă o dată – deşi nu sunt perfecţi şi mai greşesc şi ei. Şi,
încă o dată, vă mulţumesc şi dumneavoastră, tuturor, echipei consiliului judeţean că am
reuşit să vorbim astăzi despre un buget aş spune eu record al consiliului judeţean. Cu
bineînţeles… aplecare mai mare din partea colegilor din aparat şi a constructorilor,
sperăm ca aceste sume să fie cheltuite pentru că sunt sume în momentul de faţă
alocate, finanţarea este asigurată. Totul depinde de constructorii care au câştigat
aceste licitaţii să finalizeze lucrările pentru că majoritatea investiţiilor sunt cu fonduri
europene. Şi, în funcţie de cum realizăm lucrările, reuşim să tragem şi banii şi să îi
aducem în Galaţi. Sunt anumite lucruri care nu mai depind strict de… de noi. Dar, încă
o dată, repet: vă mulţumesc şi le mulţumesc tuturor pentru echipa frumoasă pe care o
face Consiliul Judeţean Galaţi pentru că, dacă o să comparaţi cu alte judeţe, o să vedeţi
că, Consiliul Judeţean Galaţi are de ce să fie mândru, pentru că nu mai este pe o
poziţie codaşă”. Conchide că acestea sunt cele prezentate vizavi de buget, cu
menţiunea că de acest subiect ar putea să vorbească ore fără să se oprească, dar este
sigur că mai sunt şi alte subiecte de discutat. În continuare:
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Domnul Preşedinte doreşte să mai facă o menţiune: „Aşa cum mă ştiţi şi cum
m-aţi văzut, nu sunt genul de om care să vând iluzii acestor oameni care practică
sportul în judeţul Galaţi şi sunt şi eu unul dintre oamenii care iubesc sportul; nu este
nimeni care să nu iubească sportul. Credeţi-mă că nu îmi place şi nu pot să vin în faţa
oamenilor să le spun: domnilor, vă dăm nişte bani aşa, pur şi simplu. Dacă nu sunt nişte
condiţii clare, nişte reguli clare, nu îmi place să mint oamenii şi nici nu vând iluzii.
Niciodată nu fac lucrul acesta şi nu l-am făcut”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Supune la vot art. 5 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Supune la vot art. 6 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Supune la vot art. 7 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Supune la vot art. 8 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Supune la vot art. 9 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” (Creţu
Sorin, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu
Ionică, Căluean Anghel – Costel, Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Domnul Preşedinte adresează mulţumiri tuturor celor care susţin acest buget.
Se trece la punctul 30 din ordinea de zi:
Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 16/29.01.2019
privind stabilirea componenţei Colegiului director al 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 şi fiind vorba despre un proiect de hotărâre cu privire la
persoane, adoptarea acesteia se realizează prin procedură de vot secret.
Întrucât de la lucrările şedinţei nu este prezent domnul Radu Valentin, membru al
Comisiei de numărare a voturilor aleasă pe întreaga durată a mandatului, invită să se
facă propunere de înlocuire temporară în vederea bunei desfăşurări a procedurii de vot
secret din această şedinţă.
Domnul Simbanu Ionică anunţă faptul că grupul P.N.L. îl propune pe domnul
consilier Căluean Anghel – Costel.
Domnul Preşedinte supune la vot propunerea.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele
de vot care vor fi predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale.
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Iaru Romulus–Lucian face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor
de vot:
ALEXANDRU Adrian–Dănuţ
BĂLAN Viorel
BUTUNOIU Dorin
BUŢURCĂ Octav
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CREŢU Sorin
CRISTOVICI Viorel
DĂNĂILĂ Sorin
FOTEA Costel
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru
GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Constantin
GROSU Elena
IARU Romulus–Lucian
ISTUDOR Gigel
MELINTE Liviu–Ionuţ
MIRCEA Iulian
NAGGAR Andreea–Anamaria
NĂVĂLICI Ion
NECHIFOR Alexandru
PALADE Cătălin
RADU Valentin - absent
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
SANDU Viorica
SIMBANU Ionică
STAN Ionel
ŞTEFAN Ion - absent
TRANDAFIR Avram
URSU Nicuşor
VICLEANU Marian
VLAD Ionel
ZAHARIA Eugen
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Preşedinte o invită pe doamna Sandu Viorica să prezinte rezultatul votului.
Doamna Sandu Viorica
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 16/29.01.2019 privind
stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor
judeţeni prezenţi=18; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul
consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 33;
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Numele şi prenumele
candidaţilor
membri titulari şi supleanţi
DUMITRACHE Lucica şi
IACOB Ion
DOMINŢEANU Maria şi
NANU Dan Basarab
IONAŞCU Grigore şi
ŞERBAN Mădălin Ionuţ

Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

Buletine
de vot nule

Buletine
de vot
anulate

30

3

-

2

30

3

-

2

30

3

-

2

CONCLUZIE: S-a aprobat modificarea poziţiilor nr. 5, 6 şi 7 din anexa la
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 16/29.01.2019 privind stabilirea
componenţei Consiliului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
CĂLUEAN Anghel–Costel, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.
Se trece la punctul 31 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau
rapoartele ce fost prezentate la mapă.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna martie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
martie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna martie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
martie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna martie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna martie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna martie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 martie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna martie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna martie 2019.
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Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Butunoiu Dorin, la acest punct al ordinii de zi, comunică: „Aş vrea să anunţ
sau să vă spun dumneavoastră că ar fi mai bine să renunţăm la acele CD-uri care tot se
dau înainte de şedinţa de comisie sau de consiliu, pentru că noi primim oricum
proiectele de hotărâri pe e-mail, avem stick-uri. Şi este o muncă inutilă a colegilor din
cadrul consiliului. Şi eu unul, cel puţin, vreau să renunţ a mai primi acel CD”.
Domnul Preşedinte îi transmite că îmbrăţişează ideea, este chiar foarte bună şi
întreabă dacă toată lumea este de acord cu acest lucru. În continuare, îi dă cuvântul
domnului secretar al judeţului.
Domnul secretar al judeţului informează că regulamentul prevede această
obligativitate de a comunica mapa de şedinţă în această formă. Conchide că,
în această situaţie, trebuie să se modifice regulamentul în acest sens…
Domnul Preşedinte spune că, în şedinţa următoare, se va face o propunere şi se
modifică regulamentul şi se rezolvă problema.
Domnul Butunoiu Dorin, referindu-se la un alt subiect, susţine că nu a primit totuşi
un răspuns cu privire la cine organizează evenimentul „Forza ZU” la Galaţi. În mare, ar
vrea să creadă că a înţeles: Primăria Municipiului Galaţi în parteneriat cu Consiliul
Judeţean şi „Forza ZU”… Dar nu ştie cine îşi va asuma toată organizarea acestui
eveniment şi acest lucru a încercat să-l scoată în evidenţă, pentru că nu a găsit nicăieri
precizat: în niciun proiect de hotărâre, expunere, într-un alt document cu referire la
acest eveniment.
Domnul Preşedinte, dacă ar fi să dea un răspuns, mai plastic, aşa, şi într-o familie
dintre un soţ şi o soţie nu-şi asumă responsabilitatea doar bărbatul, îşi asumă şi soţia.
Deci: parteneriatul primărie-consiliu şi cei de la „ZU” – pentru că cei de la „ZU” vin cu
artiştii, consiliul judeţean va susţine o parte din ce au văzut dumnealor acolo pentru a
asigura buna funcţionare, o parte vine consiliul local, inclusiv cu amenajarea Stadionului
„Dunărea” şi o parte din echipamentele tehnice. Adică, în acest parteneriat, fiecare are
foarte bine delimitat cu ce vine. Şi, atunci, nu trebuie să fie cineva moţ în frunte să
spună: „Eu! După mine! Toată lumea, încolonarea!” Conchide că este un parteneriat.
Domnul Butunoiu Dorin susţine că acest fapt s-a înţeles de la început. Dar, din
punctul dumnealui de vedere, cineva trebuie să fie organizator, să preia frâiele acestui
eveniment, fiind, totuşi, un eveniment destul de mare cu o sută şi ceva de mii de
participanţi, de spectatori. Şi se pot întâmpla tot felul de lucruri, pe lângă faptul că noi
gestionăm sau dăm în locaţie nişte echipamente, nişte servicii care se prestează…
Domnul Preşedinte doreşte să aducă lămuriri.
Domnul Butunoiu Dorin intervine şi afirmă că, din câte observă, se evită puţin acest
răspuns, de asta…
Domnul Preşedinte spune: „Dacă iese bine, este meritul nostru, dacă iese prost o
să vedeţi câţi vinovaţi o să se găsească…”
Domnul Butunoiu Dorin, referindu-se la ultimul punct pe care voia să îl supună
atenţiei, comunică: „N-am vrut să mai intervin la proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului. Am apreciat şi am încredere că tot ceea ce aţi spus dumneavoastră astăzi, în
cadrul şedinţei, şi într-o discuţie înainte, împreună, se vor şi realiza, iar sportul gălăţean
va reuşi să aprindă cât de cât lumina şi să ieşim împreună în ţară cu rezultate frumoase
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şi cu sportivii care au tot ce le trebuie. Dacă nu, la sfârşitul anului, să ştiţi că
regulamentul care eu l-am construit, vi l-am… v-am spus despre el, nu este nicio
problemă, stă la dispoziţia consiliului judeţean, poate fi preluat şi adaptat în funcţie de
legislaţie, de nevoi şi de alte lucruri la momentul respectiv”.
Domnul Preşedinte, în continuare, îi dă cuvântul domnului consilier judeţean Iaru
Romulus–Lucian.
Domnul Iaru Romulus–Lucian, tot la acest punct al ordinii de zi, în primul rând,
spune că sunt o grămadă de acţiuni pe care le face consiliul judeţean sau le sprijină şi
bine procedează că le sprijină, respectiv: conferinţe, întâlniri, simpozioane ş.a.m.d.
Ar aprecia dacă la genul acesta de activităţi ar fi anunţaţi şi consilierii să participe.
Având în vedere că unele sunt chiar foarte interesante, este convins că ar avea ce auzi
acolo. În al doilea rând, doreşte, dacă este posibil, ca odată cu solicitarea contribuţiilor
în fel de fel de forumuri, asociaţii şi organizaţii, să se primească şi un raport brief pentru
ceea ce s-a întâmplat în anul precedent pentru a se înţelege mai bine rostul participării
la astfel de asocieri, comisii etc. Conchide că, sigur, unele sunt evidente, de genul
Asociaţiei consiliilor judeţene, dar altele sunt mai puţin vizibile şi poate chiar este un
subiect interesant.
Domnul Preşedinte, în închiderea şedinţei, având în vedere că mai sunt câteva zile
şi vin Sfintele Sărbători Pascale, adresează tuturor: „Sărbători liniştite, cu pace în suflet,
să ne revedem sănătoşi şi voioşi. Multă sănătate dumneavoastră şi familiilor
dumneavoastră şi un Paşte liniştit, cu bucurie!”
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 24 (douăzecişipatru)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
31 mai 2019.
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