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PROCES – VERBAL 
 

al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi 
din 8 iulie 2016 

 
 
 
 

         ŞedinŃa extraordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi a fost convocată prin 
DispoziŃia Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 165 din 6 iulie 2016 şi a fost 
publicată în ziarul „ViaŃa liberă” din 7 iulie 2016 şi în ziarul „Monitorul de GalaŃi” din 7 
iulie 2016 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Stabilirea componenŃei comisiilor de specialitate ale Consiliului JudeŃean GalaŃi; 
IniŃiator: Costel Fotea 

     2. Rapoarte, informări, interpelări, diverse. 
 

         Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: George Stoica - director 
executiv, DirecŃia economie şi finanŃe; Manuela Panaitescu - director executiv 
adjunct, DirecŃia de dezvoltare regională;  Constantin Cristea - director executiv, 
DirecŃia patrimoniu; Florin Grigore - şef serviciu, Serviciul audit public intern; Ionel 
Coca - şef serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităŃii; Mărioara Dumitrescu - arhitect şef, DirecŃia 
Arhitect Şef; Daniela TecuŃă - consilier superior, Compartimentul cancelarie. 
        Au participat ca invitaŃi: Dorin Otrocol - prefectul judeŃului GalaŃi; Florina Zaharia 
- manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” GalaŃi; Cristian Dragoş 
Căldăraru - manager, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi; Floricel Maricel Dima 
- director executiv, Camera Agricolă a JudeŃului GalaŃi; Cătălin Vădană - director 
general adjunct economic şi administrativ, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanŃi de la următoarele instituŃii de 
presă: reprezentant de la S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. GalaŃi; ziarul „ViaŃa 
liberă”. 
 

        Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinŃei, adresându-se doamnelor şi 
domnilor consilieri, stimaŃilor invitaŃi, salută şi prezenŃa la această şedinŃă a domnului 
prefect al judeŃului GalaŃi, domnul Dorin Otrocol. 
        În continuare, dă cuvântul domnului Secretar Puşcaş Paul pentru a face apelul 
nominal în vederea stabilirii prezenŃei la şedinŃă. 
        Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 33 consilieri judeŃeni în 
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi sunt prezenŃi 30 consilieri judeŃeni 
în funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean, deci şedinŃa poate începe, fiind 
întrunite condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
       Au lipsit următorii consilieri judeŃeni: Dima Cristian, Gaiu Magdalena şi 
Iaru Romulus–Lucian. 
        A sosit în sală, după efectuarea apelului nominal, domnul consilier 
judeŃean Iaru Romulus – Lucian. 
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        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare şi FuncŃionare al Consiliului JudeŃean GalaŃi, a fost prezentat la mapă  
procesul-verbal al şedinŃei de constituire a Consiliului JudeŃean GalaŃi din 27 iunie 
2016.  

Întreabă dacă sunt observaŃii în legătură cu procesul-verbal. 
Nefiind observaŃii, supune la vot procesul-verbal. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.  
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la ordinea de zi aşa 
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presă.    
        Nefiind observaŃii, supune la vot ordinea de zi: 

1. Stabilirea componenŃei comisiilor de specialitate ale Consiliului JudeŃean GalaŃi; 
IniŃiator: Costel Fotea 

     2. Rapoarte, informări, interpelări, diverse. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.  

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Stabilirea componenŃei comisiilor de specialitate ale Consiliului JudeŃean 

GalaŃi 
                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte precizează că la acest proiect de hotărâre a formulat şi un 
amendament pe care îl prezintă în continuare.  

 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre a Consiliului JudeŃean GalaŃi privind stabilirea  
componenŃei comisiilor de specialitate ale Consiliului JudeŃean GalaŃi 

(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 5.315/8.07.2016) 
 

 FaŃă de conŃinutul proiectului de hotărâre sus-arătat şi cu privire la 
componenŃa nominală propusă a comisiilor de specialitate ale Consiliului JudeŃean 
GalaŃi, în calitate de iniŃiator formulez următorul amendament: 

– propun plenului Consiliului JudeŃean GalaŃi să aprobe ca din Comisia de 
specialitate nr. 1 de buget–finanŃe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, în 
locul domnului consilier judeŃean ADUMITROAIEI Răzvan–IonuŃ, să facă parte 
domnul consilier judeŃean IARU Romulus–Lucian; 
 – totodată, domnul ADUMITROAIEI Răzvan–IonuŃ va face parte din Comisia 
de specialitate nr. 4 pentru asistenŃă şi protecŃie socială, învăŃământ, sănătate, 
cultură, activităŃi ştiinŃifice, sportive şi de agrement, în locul domnului consilier 
judeŃean IARU Romulus–Lucian. 

Semnează: Preşedinte, Costel Fotea». 
 

Domnul Preşedinte anunŃă că, în calitate de iniŃiator, bineînŃeles că îşi acceptă 
amendamentul.  

În continuare, întreabă dacă sunt alte observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
 Nefiind alte observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 
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        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.  
Domnul Preşedinte informează că, conform art. 26 din Regulamentul de 

organizare şi funcŃionare a Consiliului JudeŃean GalaŃi, comisiile de specialitate vor fi 
convocate în primă şedinŃă de către preşedintele consiliului judeŃean, ocazie cu care 
îşi vor alege preşedintele şi secretarul. Propune ca prima şedinŃă de constituire a 
comisiei şi de alegere a preşedintelui Comisiei nr. 1 să fie: luni,11 iulie, ora 1000; 
Comisia nr. 2: la ora 1030; Comisia nr. 3: la ora 1100; Comisia nr. 4: la ora 1130; 
Comisia nr. 5: la ora 1200 şi Comisia nr. 6: la ora 1230. 

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

Domnul Preşedinte, informând că ordinea de zi fiind epuizată, declară închisă 
şedinŃa. MulŃumeşte pentru participare şi pentru contribuŃia adusă la buna 
desfăşurare a lucrărilor şi le doreşte un weekend plăcut.  
 
 
        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 3 (trei) pagini şi a 
fost prezentat în şedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi din data de 21 iulie 
2016.         
 
 
 
 

                      PREŞEDINTE                                            SECRETARUL JUDEłULUI 
 

                      Costel Fotea                                       Paul Puşcaş 


