PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 29 octombrie 2020
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată de îndată
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 457 din 28 octombrie 2020
şi a fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţiile
on-line) din 28 octombrie 2020, respectiv în ediţiile tipărite din 29 octombrie 2020, în
ziarul „Realitatea” Galaţi din 29 octombrie 2020 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 28
octombrie 2020 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 Cristian DIMA;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi la
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere
energetic, 2020-2024 şi asigurarea contribuţiei proprii necesare achiziţionării unui
autovehicul electric hibrid în cadrul programului;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe
anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Şedinţa s-a desfăşurat fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând
mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.
Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, salută consilierii judeţeni, şi îi dă
cuvântul domnului secretar general 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 32 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 27 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: CĂLUEAN Anghel–Costel, MANOLIU
Tiberiu–Codruţ, MOROŞAN Cătălin, POPA Octavian şi RADU Valentin.
S-a conectat la sesiunea video, după votarea ordinii de zi, domnul consilier
judeţean CĂLUEAN Anghel–Costel.
S-a conectat la sesiunea video, după votarea punctului patru de pe ordinea
de zi, domnul consilier judeţean MANOLIU Tiberiu – Codruţ.
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Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15)
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul–verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 26 octombrie 2020.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul–verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul–verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următorul proiect de hotărâre:
- Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Radu COSCA.
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 «Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Radu COSCA».
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte îl întreabă pe domnul ATANASIU Onuţ-Valeriu care a fost
opţiunea dumnealui privind votul asupra proiectului enunţat mai sus.
Domnul ATANASIU Onuţ-Valeriu îi precizează că a votat 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 modificarea solicitată:
1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristian DIMA;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Radu COSCA;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi la
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere
energetic, 2020-2024 şi asigurarea contribuţiei proprii necesare achiziţionării unui
autovehicul electric hibrid în cadrul programului;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe
anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
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Domnul consilier judeţean CĂLUEAN Anghel–Costel s-a conectat la sesiunea
video.
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 Cristian DIMA
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Radu COSCA
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi la
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct
de vedere energetic, 2020-2024 şi asigurarea contribuţiei proprii necesare
achiziţionării unui autovehicul electric hibrid în cadrul programului
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul IOSIF Iulian, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul IOSIF Iulian comunică faptul că grupul consilierilor judeţeni P.N.L.
consideră că această achiziţie, în acest moment, este inoportună. Privitor la situaţia
parcului auto al consiliului judeţean, menţionează că, până în momentul de faţă, nu a
primit niciun răspuns clar şi concret. De aceea, anunţă că vor vota împotriva acestui
proiect. De asemenea, dacă acest proiect de hotărâre va trece de vot, solicită ca la
următorul proiect – cel cu referire la rectificarea bugetară – suma prevăzută pentru
achiziţionarea acestui autovehicul să fie transferată către sistemul sanitar gălăţean.
Afirmă: „Menţionez că suntem de acord cu celelalte componente ale acestui proiect de
rectificare bugetară, mai puţin cu această achiziţie de autovehicul. Considerăm foarte,
foarte important ca aceşti bani pot fi duşi în altă parte spre sistemul de sănătate sau
către alte puncte”.
Domnul STAN Ionel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul STAN Ionel, la acest proiect de hotărâre, anunţă că şi consilierii P.M.P.
vor vota împotrivă.
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Domnul IOSIF Iulian, adresându-se domnului preşedinte, are o completare.
Comunică: „Dacă veţi ţine cont de solicitarea noastră cu privire la redirecţionarea
banilor din proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară, dacă veţi redirecţiona
aceşti bani, noi vom vota pentru. Dacă nu veţi ţine cont de solicitarea noastră, ne vom
abţine de la vot”.
Domnul Preşedinte îi transmite faptul că a înţeles perfect punctul de vedere
exprimat. Afirmă: „Eu, la începutul mandatului şi la prima şedinţă, v-am rugat pe toţi să
încercăm să facem administraţie, să ieşim din registrul politic. Se pare că nu am reuşit.
Într-adevăr, suntem în acelaşi registru politic”. În continuare, le aduce la cunoştinţă că
prin rectificarea bugetară de astăzi, pentru cei care au avut curiozitatea, vor vedea că
pentru toate spitalele din subordinea consiliului judeţean – că este Spitalul Judeţean, că
este Spitalul de Boli Infecţioase, că este Spitalul de Pneumoftiziologie sau Spitalul din
Târgu Bujor – consiliul judeţean a alocat sume de bani. Ar dori ca, consilierii judeţeni
sau grupul consilierilor judeţeni să facă un memorandum împreună cu consiliul judeţean
ca Ministerul Sănătăţii şi Guvernul P.N.L. să aloce mai mulţi bani pentru sănătate, să nu
se considere ca până acum, că doar câţiva bani contează pentru sistemul de sănătate.
Consiliul Judeţean Galaţi, în mandatul anterior, a alocat aproape treizeci de milioane de
lei pentru spitalele şi pentru susţinerea sistemului sanitar. Aceasta înseamnă trei sute
de miliarde. Are rugămintea, ca împreună, să se facă front comun şi să fie rugat
Guvernul să facă un efort şi să se aplece şi spre sistemul de sănătate. În continuare,
referindu-se la acest proiect, menţionează că fiecare îşi poate exprima opţiunea. Vizavi
de parcul auto, poate să le spună că este foarte învechit. Autoturismul, care urmează să
fie înlocuit, este un autoturism de optsprezece ani, cu peste un milion de kilometri la
bord. În al doilea rând, afirmând că „dacă dumneavoastră consideraţi că un astfel de
autoturism nu mai poluează, aceasta este decizia dumneavoastră”, informează că în
anul 2019, Senatul a votat ca instituţiile publice să fie obligate să achiziţioneze minim
10% din maşini electrice sau hibride din parcul auto. Rugămintea este de a fi făcută o
documentare vizavi de lucrurile acestea. Adică şi prin Ordonanţa nr. 80 vine Guvernul şi
adaugă acelaşi lucru. Ba mai mult de atât, prin achiziţia unui autoturism hibrid, consiliul
judeţean beneficiază de cinci mii de euro ajutor din partea statului pentru achiziţia
acestui autoturism.
Domnul IOSIF Iulian doreşte să intervină.
Domnul Preşedinte afirmă că a luat act de opiniile exprimate. Subliniază, pentru
viitor, că fiecare consilier are dreptul la cuvânt, dar acesta este acordat de preşedinte
care conduce şedinţa de consiliu.
În continuare, întreabă dacă mai este cineva care doreşte să ia cuvântul. Îi dă
cuvântul domnului consilier judeţean OPREA Radu-Adrian.
Domnul OPREA Radu-Adrian are un comentariu care nu are legătură cu partea
politică, ci mai mult cu partea administrativă de politici publice. Afirmă: „În materialele de
fundamentare nu am găsit informaţii suficiente cât să îmi formez un punct de vedere
avizat legat de achiziţia acestui autovehicul. Eu sunt cel care am solicitat informaţii
suplimentare. Din păcate, nu am primit. Eu nu ştiu că este oportună sau nu această
achiziţie. Aş fi vrut să ştiu câte autovehicule sunt la consiliul judeţean, cât de vechi sunt,
astfel încât să îmi fac o idee dacă trebuie să fie achiziţionat un autovehicul în plus sau
nu. De asemenea, din formulare, nu îmi dau seama dacă acest autovehicul este
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autoturism sau este dubă sau este motocicletă pentru că nu sunt nişte informaţii tehnice
minime, astfel încât să îmi dau seama despre ce este vorba. Aparent, suma pare prea
mare. … mi-am făcut eu cu cei care discut pe pagina mea oficială de facebook se pare
că şi suma este prea. Eu nu zic… Deci voi vota împotrivă pentru că nu pot să îmi dau
seama dacă se justifică sau nu o astfel de investiţie. Deci nu am informaţii suficiente şi
nici nu am primit şi sperăm să primesc – pentru că, până la urmă, suntem colegi –
informaţii ca să îmi fac un punct de vedere avizat”.
Domnul Preşedinte îi precizează: „Preţul pe care îl aveţi dumneavoastră acolo
este estimativ. Nu acela va fi preţul şi va fi unul cu mult mai mic. Va fi redus şi prin acel
tichet pe care îl va primi consiliul judeţean de cinci mii de euro. Într-adevăr, s-a luat
decizia aceasta pentru că noi mai puteam beneficia, conform unei Dispoziţii date de
către Ministerul Mediului nr. 441, unde noi am fi avut posibilitatea să beneficiem de acel
tichet doar până pe data de 30 octombrie 2020. De aceea a apărut şi acest proiect
astăzi, pentru că ar fi putut să apară foarte bine la sfârşitul lunii noiembrie”. Doar pentru
că această prevedere nr. 441, emisă de către Administraţia Fondului pentru Mediu, era
până pe data de 30 octombrie – adică mâine expira acest ordin, de aceea, au regăsit şi
acest proiect pe ordinea de zi. Susţine: „Am încercat, în ultimii doi ani de zile, pentru că
parcul auto al consiliului judeţean era foarte, foarte vechi – toate maşinile aveau peste
zece-doisprezece, chiar paisprezece ani şi peste cinci sute-şase sute de mii de kilometri
la bord ceea ce însemna costuri de întreţinere, cheltuieli şi, bineînţeles, poluare în mod
excesiv. Şi, de aceea, am încercat, în ultimii doi ani de zile, să reînnoim parcul auto al
consiliului judeţean. Parcul auto al consiliului judeţean înseamnă: şase maşini – şase
autoturisme-autoutilitare care sunt folosite atât de preşedinte, vicepreşedinţi, cât şi de
angajaţii consiliului judeţean pentru a verifica lucrările şi, bineînţeles, investiţiile din
judeţ. Aşa că rugămintea, la dumneavoastră, este să aveţi încredere, că nu ne batem
joc nici de banul public şi suntem destul de maturi să ştim că este nevoie şi de
sprijinirea sistemului sanitar. Şi, până acum, credeţi-mă că lucrul acesta l-am făcut,
chiar dacă nu a trebuit să luăm cinci lei sau zece lei din alt capitol bugetar”.
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 11 voturi „împotrivă” (ANTOFI Eugenia–
Simona, ATANASIU Onuţ–Valeriu, CĂLUEAN Anghel–Costel, COSTEA Tudorel,
DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MOCANU Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian,
CONSTANDACHI Constantina, IŞFAN Dumitru şi STAN Ionel) şi 0 „abţineri”.
Doamna MOCANU Georgia-Cornelia, adresându-se domnului preşedinte, doreşte
să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte are rugămintea ca intervenţiile să fie legate strict legat de
subiect.
Doamna MOCANU Georgia-Cornelia îi confirmă acest lucru.
Domnul Preşedinte, având în vedere că unii dintre consilierii judeţeni abia au
început mandatul, precizează că discuţiile pot avea loc la sfârşitul ordinii de zi, la
punctul care se numeşte Diverse şi unde pot discuta orice.
Doamna MOCANU Georgia-Cornelia, referindu-se că nu sunt pentru Diverse, are
doar o rugăminte, dacă se poate: „Noi v-am solicitat, exact cum spunea domnul
OPREA, mai devreme, am solicitat, prin e-mail, câteva informaţii suplimentare. Şi, vă
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rog, pentru buna colaborare între noi, dacă se poate, şi pentru respectul pe care ar
trebui să ni-l acordăm reciproc, dacă se poate interveni să fim rezolvaţi cu acele
probleme pe care le solicităm fiindcă am fi economisit foarte mult timp acum dacă
aveam acele informaţii despre parcul auto. Doar, vă rog mult de tot, dacă se poate să
ne oferim acelaşi respect şi aceeaşi încredere, tocmai ca să colaborăm mai bine pe
viitor”.
Domnul Preşedinte o asigură că beneficiază de un respect foarte mare. Doar că,
dacă treizeci şi cinci de consilieri – şi este normal şi firesc, dacă vin cu treizeci şi cinci
de solicitări, se blochează tot aparatul consiliului judeţean, cu solicitări. Dar, în fine, o să
ţină cont şi de solicitarea exprimată.
Doamna MOCANU Georgia-Cornelia îi mulţumeşte.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi
estimările pe anii 2021-2023
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 o hotărâre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi „11 abţineri”
(ANTOFI Eugenia–Simona, ATANASIU Onuţ–Valeriu, CĂLUEAN Anghel–Costel,
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MOCANU Georgia–Cornelia,
OPREA Radu–Adrian, CONSTANDACHI Constantina, IŞFAN Dumitru şi STAN
Ionel).
Domnul Preşedinte intervine: „Să ştiţi că în rectificarea bugetară sunt banii prinşi
pentru spitale, pentru şcolile speciale, bineînţeles şi pentru ceea ce înseamnă aparatură
şi pentru ceea ce înseamnă hrana copiilor. De aceea v-am spus, ca să ştiţi”.
Domnul DIACONU Vasile, adresându-se domnului preşedinte, referindu-se la
proiectul de hotărâre anterior, doreşte să cunoască câte voturi au fost pentru şi dacă a
trecut sau nu a trecut.
Domnul Preşedinte îi precizează că au fost 18 pentru, 11 împotrivă.
Domnul DIACONU Vasile are în vedere că 18 şi cu 11 fac 29 şi s-au anunţat că
sunt prezenţi 27 şi cu domnul preşedinte 28.
Domnul Preşedinte menţionează că s-a conectat la sesiunea video şi domnul
CĂLUEAN Anghel-Costel, după cum se poate vedea pe panou, şi că, astfel, sunt 29
prezenţi.
Domnul Preşedinte supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi „11 abţineri” (ANTOFI
Eugenia–Simona, ATANASIU Onuţ–Valeriu, CĂLUEAN Anghel–Costel, COSTEA
Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MOCANU Georgia–Cornelia, OPREA
Radu–Adrian, CONSTANDACHI Constantina, IŞFAN Dumitru şi STAN Ionel).
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Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 11 „abţineri”
(ANTOFI Eugenia–Simona, ATANASIU Onuţ–Valeriu, CĂLUEAN Anghel–Costel,
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MOCANU Georgia–Cornelia,
OPREA Radu–Adrian, CONSTANDACHI Constantina, IŞFAN Dumitru şi STAN
Ionel).
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 11 „abţineri”
(ANTOFI Eugenia–Simona, ATANASIU Onuţ–Valeriu, CĂLUEAN Anghel–Costel,
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MOCANU Georgia–Cornelia,
OPREA Radu–Adrian, CONSTANDACHI Constantina, IŞFAN Dumitru şi STAN
Ionel).
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 11 „abţineri”
(ANTOFI Eugenia–Simona, ATANASIU Onuţ–Valeriu, CĂLUEAN Anghel–Costel,
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MOCANU Georgia–Cornelia,
OPREA Radu–Adrian, CONSTANDACHI Constantina, IŞFAN Dumitru şi STAN
Ionel).
Domnul consilier judeţean MANOLIU Tiberiu – Codruţ s-a conectat la
sesiunea video.
Domnul Preşedinte informează în ce a constat rectificarea bugetară: «Spitalul de
Boli Infecţioase: un milion de lei pentru ceea ce înseamnă materiale de protecţie, pentru
ceea ce înseamnă hrana bolnavilor, bunuri şi servicii, materiale de curăţenie; pentru
Spitalul T.B.C. - astăzi au votat consilierii P.S.D.: zece concentratoare de oxigen, lămpi
de pulverizare cu UV; pentru Târgu Bujor: o parte din dotarea spitalului acolo primiriurgenţe; Spitalul Judeţean: două stimulatoare cardiace, pentru că la Spitalul Judeţean,
după cum ştiţi, am început să montăm să facem coronarografie şi montare de stenturi;
pentru Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului a trebuit să alocăm bani
pentru medicamente şi materiale sanitare, pentru hrana oamenilor, pentru bunuri şi
natură de obiecte de inventar şi alte bunuri; pentru Unitatea Medico-Socială Găneşti:
control de acces la Pavilionul III, sistem de supraveghere şi securitate Pavilion III pentru
că acolo avem o problemă şi bolnavii de acolo trebuiesc supravegheaţi şi curtea; pentru
Şcoala Specială „Constantin Păunescu”: o sută şaizeci de mii de lei necesari pentru
achitarea drepturilor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale; pentru Şcoala Specială
„Emil Gârleanu”: reparaţii curente - nouăzeci de mii de lei, amenajare săli de clasă Corp
vechi, materiale de curăţenie şi materiale sanitare; Şcoala Specială „Constantin Pufan”:
reparaţii curente, materiale pentru curăţenie; la Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi” –
o altă şcoală specială: materiale pentru curăţenie şi alte bunuri şi servicii pentru
întreţinere; şi, bineînţeles, la Muzeul de Istorie şi la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii. De
exemplu, la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, pentru ca acele acvarii să funcţioneze le
trebuiau sare marină şi hrană pentru animale; furaje pentru animale la Grădina
Zoologică. Aceasta a însemnat rectificarea bugetară de astăzi».
Le mulţumeşte celor care au votat şi le doreşte o după-amiază plăcută şi multă
sănătate tuturor!
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel COCA
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Domnul OPREA Radu-Adrian are de făcut un comentariu.
Domnul Preşedinte îi comunică: „dacă vom face noi doi un dialog în şedinţele de
consiliu judeţean să ştiţi că nu acesta este scopul acestor şedinţe. Am rugămintea să vă
concentraţi intervenţiile pentru că, dacă vom face cincizeci de intervenţii şi monopolizăm
discuţia, nu ţin treizeci de oameni ca să facem noi dialog”. În continuare, îi dă cuvântul
domnului consilier judeţean.
Domnul OPREA Radu-Adrian afirmă: „Doar una şi aceasta ar fi a doua… la subiect.
Aş vrea să explic de ce am votat… de ce m-am abţinut la vot. Eu sunt la primul mandat
şi, lăsând tehnica la o parte, pe mine mă interesează partea administrativă mai mult…
Am primit ieri două sute treizeci de pagini să le citesc până astăzi, să înţeleg bugetul
consiliului judeţean. Nici douăzeci şi patru de ore, din care a trebuit să şi dorm opt ore.
Am solicitat ca măcar să am la dispoziţie o săptămână de şapte zile timp, ca să pot
studia documente atât de importante. Înţeleg că a fost o şedinţă de îndată, dar, totuşi,
bănuiesc că a existat un draft de buget, de rectificare de buget şi puteam să îl primesc
mai din timp. Eu nu zic… că poate să fie un buget foarte bun. Mă bucur că aţi explicat în
ce constau aceste modificări. Aş fi vrut să ştiu, dinainte de şedinţă, că poate chiar
votam acest buget. Nu ştiu acum dacă este bun sau nu, dar o să aflu. Numai că îmi
trebuie mai mult timp”.
Domnul Preşedinte aduce următoarele precizări: „Bugetul consiliului judeţean este
aprobat la începutul anului, în luna februarie sau în luna martie, în funcţie de cum îl
aprobă şi Guvernul României. Şi pe acel buget, în timpul anului, se mai fac mici ajustări,
se mai pot… se mai modifică de la un capitol bugetar la un alt capitol bugetar, se
transferă sume. Adică, bugetul, de fiecare dată când îl rectificăm sau de câte ori venim
şi avem rectificare bugetară, aceasta nu înseamnă că refacem bugetul complet. Deci
bugetul rămâne pe aceeaşi structură, doar modificăm la anumite capitole, mici finisaje
aşa. Şi mă bucur că domnul IŞFAN a votat împotriva dotării cu aparatură la spitalele din
Galaţi”.
În închiderea şedinţei, le mulţumeşte, urându-le o zi frumoasă şi sănătate tuturor!
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 8 (opt) pagini şi a fost
prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, convocată de îndată,
din data de 03 noiembrie 2020.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Costel FOTEA

Ionel COCA

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

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel COCA

