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PROCES – VERBAL 
 

al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi 
din 21 iulie 2016 

 

         ŞedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi a fost convocată prin DispoziŃia 
Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 181 din 15 iulie 2016 şi a fost publicată 
în ziarul „ViaŃa liberă” din 16 - 17 iulie 2016 şi în ziarul „Monitorul de GalaŃi” din       
16 - 17 iulie 2016 (ediŃia on-line), respectiv în 18 iulie 2016 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 judeŃean al domnului Dima Cristian; 

IniŃiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 

Avizare Lucrări de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităŃile Vârlezi-
Tg.Bujor-Umbrăreşti-Viile-FârŃăneşti-Folteşti (DJ242); 

IniŃiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 

Avizare Lucrări de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităŃile  Matca - 
Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251); 

IniŃiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 

Avizare Lucrări de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea si 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul  BUCIUMENI – 
NICORESTI – COSMESTI – MOVILENI – BARCEA; 

IniŃiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului 

de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităŃile Vîrlezi – Tg. Bujor – 
Umbrăreşti – Viile – FîrŃăneşti – Folteşti (DJ 242)”; 

IniŃiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului 

de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităŃile Matca - Valea Mărului - 
Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”; 

IniŃiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului 

de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – 
Cosmeşti – Movileni – Barcea”; 

IniŃiator: Costel Fotea 
8. Stabilirea unor sarcini pentru Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
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9. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 
avizare lucrări de intervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Consolidare 
Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 

avizare lucrări de intervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Restaurare şi 
amenajare Muzeul „Casa ColecŃiilor” (fostă Farmacia łinc) din GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL 
”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAłI; 

IniŃiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECłIILOR” 
(FOSTA FARMACIE łINC) DIN GALAłI; 

IniŃiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea preluării în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi a imobilului 

„Casa Cuza Vodă”, situat în municipiul GalaŃi, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 80, 
aflat în domeniul public al judeŃului GalaŃi şi în administrarea Muzeului de 
Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea preluării în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi a imobilului 

„Casa ColecŃiilor”, situat în municipiul GalaŃi, str. Eroilor nr. 64, aflat în 
domeniul public al judeŃului GalaŃi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea solicitării Consiliului JudeŃean GalaŃi adresată Consiliului local al 

oraşului Tîrgu Bujor de trecere din administrarea Consiliului local al oraşului 
Tîrgu Bujor în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi a suprafeŃei de drum 
judeŃean de 103.616 mp din DJ 242, corespunzătoare numerelor cadastrale 
101653 şi 102060, situat în intravilanul oraşului Tîrgu Bujor şi aflat în domeniul 
public al judeŃului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
16. Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016; 

IniŃiator: Costel Fotea 
17. Înlocuirea unor membri ai Comisiei pentru ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
18. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 

         Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: George Stoica - director 
executiv, DirecŃia economie şi finanŃe; Carmen Chirnoagă - director executiv adjunct, 
DirecŃia economie şi finanŃe; Manuela Panaitescu - director executiv adjunct, DirecŃia 
de dezvoltare regională; Aurelia DomniŃeanu - 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, 
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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; Aurora 
Vârgolici - director, Trezoreria JudeŃului GalaŃi; Zaharia Florina - manager interimar, 
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” GalaŃi; Ilie Zanfir - manager, Biblioteca “V. A. 
Urechia” GalaŃi; Dan Basarab Nanu - manager, Muzeul de Artă Vizuală GalaŃi; 
Cristian Dragoş Căldăraru - manager, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” GalaŃi; Viorel 
Vali Sandu - director general, Serviciul Public JudeŃean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat 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”; TV GalaŃi; RTV GalaŃi - Brăila; TV EXPRES; VOX TV. 
 

        Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinŃei, adresându-se doamnelor şi 
domnilor consilieri, stimaŃilor invitaŃi, doreşte să salute prezenŃa alături de dumnealor 
şi a domnului prefect Dorin Otrocol. 
        În continuare, dă cuvântul domnului secretar al judeŃului 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: Căluean Anghel – Costel, Dima 
Cristian şi Dănăilă Sorin. 
        A sosit în sală, după efectuarea apelului nominal, domnul consilier 
judeŃean Căluean Anghel – Costel. 
        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 extraordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi din 8 iulie 
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, în calitate de iniŃiator, retrage de pe ordinea de zi Punctul 
cu nr. 8: «Stabilirea unor sarcini pentru Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi». 
Afirmă că o să roage managerii de spitale să rezolve problema aceasta cu grupul 
P.N.L. 
        În continuare, întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la ordinea de zi aşa cum a 
fost transmisă la mape şi publicată în presa locală. 
        Nefiind observaŃii, 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 judeŃean al domnului Dima Cristian; 

IniŃiator: Costel Fotea 
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2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 
Avizare Lucrări de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităŃile Vârlezi-
Tg.Bujor-Umbrăreşti-Viile-FârŃăneşti-Folteşti (DJ242); 

IniŃiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 

Avizare Lucrări de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităŃile  Matca - 
Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251); 

IniŃiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 

Avizare Lucrări de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea si 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul  BUCIUMENI – 
NICORESTI – COSMESTI – MOVILENI – BARCEA; 

IniŃiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului 

de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităŃile Vîrlezi – Tg. Bujor – 
Umbrăreşti – Viile – FîrŃăneşti – Folteşti (DJ 242)”; 

IniŃiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului 

de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităŃile Matca - Valea Mărului - 
Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”; 

IniŃiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului 

de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – 
Cosmeşti – Movileni – Barcea”; 

IniŃiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 

avizare lucrări de intervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Consolidare 
Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 

avizare lucrări de intervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Restaurare şi 
amenajare Muzeul „Casa ColecŃiilor” (fostă Farmacia łinc) din GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL 
”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAłI; 

IniŃiator: Costel Fotea 
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11. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECłIILOR” 
(FOSTA FARMACIE łINC) DIN GALAłI; 

IniŃiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea preluării în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi a imobilului 

„Casa Cuza Vodă”, situat în municipiul GalaŃi, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 80, 
aflat în domeniul public al judeŃului GalaŃi şi în administrarea Muzeului de 
Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea preluării în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi a imobilului 

„Casa ColecŃiilor”, situat în municipiul GalaŃi, str. Eroilor nr. 64, aflat în 
domeniul public al judeŃului GalaŃi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 

14. Aprobarea solicitării Consiliului JudeŃean GalaŃi adresată Consiliului local al 
oraşului Tîrgu Bujor de trecere din administrarea Consiliului local al oraşului 
Tîrgu Bujor în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi a suprafeŃei de drum 
judeŃean de 103.616 mp din DJ 242, corespunzătoare numerelor cadastrale 
101653 şi 102060, situat în intravilanul oraşului Tîrgu Bujor şi aflat în domeniul 
public al judeŃului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
15. Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016; 

IniŃiator: Costel Fotea 
16. Înlocuirea unor membri ai Comisiei pentru ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
17. 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 judeŃean al domnului Dima Cristian 

                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 
Avizare Lucrări de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităŃile Vârlezi-

Tg.Bujor-Umbrăreşti-Viile-FârŃăneşti-Folteşti (DJ242) 
                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
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Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 
Avizare Lucrări de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităŃile  Matca - 

Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251) 
                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 
Avizare Lucrări de IntervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Reabilitarea si 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul  BUCIUMENI – 

NICORESTI – COSMESTI – MOVILENI – BARCEA 
                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului 
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităŃile Vîrlezi – Tg. Bujor – 

Umbrăreşti – Viile – FîrŃăneşti – Folteşti (DJ 242)” 
                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un 
amendament şi o roagă pe doamna director executiv adjunct Manuela Panaitescu 
să-l prezinte.  

Doamna Panaitescu Manuela prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT  
                             

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 

obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localităŃile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – FîrŃăneşti – Folteşti  

(DJ 242)” 
(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 5.621/19.07.2016) 

 
Potrivit recomandării AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Est Brăila privind 
obligativitatea prevederii cuantumului valorii neeligibile în cadrul proiectelor depuse 
în vederea finanŃării prin Programul OperaŃional Regional 2014 – 2020, propun 
modificarea art. 4 alin. (1) la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului, a 
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cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităŃile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – FîrŃăneşti – Folteşti (DJ 242)”, 
precum şi a art. 3 alin. (2) din Acordul de Parteneriat, anexă la Proiectul de Hotărâre 
mai sus menŃionat, după cum urmează: 
 

Art. 4 alin. (1) din Proiectul de Hotărâre va avea următorul conŃinut: 
 

„Se aprobă alocarea sumei de 1.398.438,61 lei, reprezentând contribuŃia proprie de 
2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi valoarea neeligibilă în cuantum 
de 2.895.470,05 lei în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
de transport regional între localităŃile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – 
FîrŃăneşti – Folteşti (DJ 242).” 
 
Art. 3 alin. (2) din Acordul de Parteneriat, paragraful despre contribuŃia la                
co-finanŃarea cheltuielilor totale ale proiectului ce revin UnităŃii Administrativ 
Teritoriale JudeŃul GalaŃi, va avea următorul conŃinut: 
 

      „ContribuŃia la co-finanŃarea cheltuielilor totale ale proiectului 
       Partenerii vor asigura contribuŃia la co-finanŃarea cheltuielilor totale ale 
proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanŃare şi în prezentul acord. 

OrganizaŃia ContribuŃia (unde este cazul)  
Lider de parteneriat Valoarea contribuŃiei la total cheltuieli eligibile 
(Partener 1) (1.398.438,61 lei şi 2% din valoarea cheltuielilor eligibile) 
Unitatea Administrativ Valoarea contribuŃiei la total cheltuieli neeligibile 
Teritorială JudeŃul (2.895.470,05 lei şi 3,976% din valoarea totală a proiectului) 
GalaŃi Valoarea contribuŃiei la valoarea totală a proiectului  
 (4.293.908,66 lei şi 5,896% din valoarea totală a proiectului)” 

 

Data: 19.07.2016 Semnează: Preşedinte al Consiliului JudeŃean GalaŃi, Costel 
Fotea». 
 

Domnul Preşedinte, anunŃând bineînŃeles că acceptă amendamentul, 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. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului 
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităŃile Matca - Valea Mărului - 

Cudalbi -Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)” 
                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte precizează că la acest proiect de hotărâre există un 
amendament şi o roagă pe doamna director executiv adjunct Manuela Panaitescu 
să-l prezinte.  

Doamna Panaitescu Manuela prezintă următorul: 
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«AMENDAMENT  
                             

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 

„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităŃile  Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan  

(DJ 251)” 
(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 5.622/19.07.2016) 

 
Potrivit recomandării AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Est Brăila privind 
obligativitatea prevederii cuantumului valorii neeligibile în cadrul proiectelor depuse 
în vederea finanŃării prin Programul OperaŃional Regional 2014 – 2020 şi având în 
vedere că, în redactarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităŃile  Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”, 
s-a identificat o eroare materială, propun modificarea Proiectului de Hotărâre după 
cum urmează: 
 

Art. 2, alin. (1) va avea următorul conŃinut: 
 

„Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială JudeŃul 
GalaŃi – lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Matca, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Valea Mărului, Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Cudalbi, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Schela, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Smârdan – parteneri, în vederea implementării în 
comun a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localităŃile  Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 
251)”. 
 

Art. 4, alin. (1) va avea următorul conŃinut: 
 

„Se aprobă alocarea sumei de 1.376.960,25 lei, reprezentând contribuŃia proprie de 
2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi valoarea neeligibilă în cuantum 
de 0,00 lei în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport regional între localităŃile Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi 
- Smârdan (DJ 251).” 
 

Data: 19.07.2016 Semnează: Preşedinte al Consiliului JudeŃean GalaŃi, Costel 
Fotea». 
 

Domnul Preşedinte anunŃă, în calitate de iniŃiator, că acceptă amendamentul.  
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia 

cuvântul. 
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Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
        Domnul Cristovici Viorel are o întrebare. Precizează că, de fapt, a ridicat-o şi în 
cadrul şedinŃei de comisie. Spune: „Nu ştiu dacă s-a avut în vedere în acest proiect 
de hotărâre, faptul că noi, de fapt, nu legăm toate localităŃile, prin acest proiect, şi mă 
refer la Tecuci - Matca, tronsonul de drum care este relativ doi-trei kilometri. 
Spuneam... un tronson scurt, poate patru, nu ştiu exact să vă spun lungimea lui, dar 
acest tronson este unul dintre tronsoanele cele mai circulate din zona noastră, a 
judeŃului GalaŃi, mai puŃin drumul naŃional Tecuci - GalaŃi. Dacă este adevărat ce am 
aflat la... în cadrul comisiei şi anume faptul că vom găsi sursă de finanŃare din 
fondurile proprii ale consiliului, din bugetul propriu al consiliului, să modernizăm şi să 
legăm, să încheiem dacă... acest inel. M-a surprins faptul că, Cudalbi - Slobozia-
Conachi drumul a mai fost reabilitat; în schimb, tronsonul acesta de Tecuci - Matca, 
repet: care este cel mai circulat, nu s-a intervenit şi nu s-a modernizat niciodată. 
Vreau să vă spun că dacă ne înjură pe noi consilierii, vă înjură şi pe dumneavoastră 
toŃi cei care circulă pe acolo şi nu numai din judeŃul GalaŃi, ştiŃi prea bine că este o 
zonă circulată de toŃi cei care cumpără produse din acea zonă: Matca - Cudalbi - 
Corod. MulŃumesc.” 

Domnul Preşedinte comunică: „Am înŃeles problema. Din punct de vedere 
tehnic, există o problemă acolo. Şi anume: ştiŃi că porŃiunea aceea de drum a fost 
mărul discordiei, a fost o problemă, datorită faptului că U.A.T. Tecuci a modificat în 
nenumărate rânduri P.U.Z.-ul pe cei 4,5 kilometri de drum judeŃean în interiorul 
localităŃii Tecuci. Şi ştim cum este fărâmiŃată acea porŃiune, unde: cinci sute de metri 
aparŃin U.A.T. Tecuci, opt sute de metri aparŃin consiliului judeŃean; practic, nu s-a 
putut  face proiectare. ŞtiŃi că la intrarea în Matca, doi kilometri de drum de covor 
asfaltic a fost turnat acum doi ani de zile, astfel că nu se poate face o altă investiŃie 
peste acea porŃiune. Iar zona aceea de acolo, va trebui să luăm o decizie. Ori intră în 
totalitate, cei 4,5 kilometri în administrarea U.A.T. Tecuci, pentru că, conform H.G. 
43: drumurile din interiorul municipiilor şi oraşelor intră în administrarea municipiilor şi 
oraşelor. Dacă nu ar fost problema asta, şi porŃiunea aceea de drum ar fi fost 
introdusă. Cu siguranŃă, vom găsi o soluŃie împreună cu cei de la Tecuci, să 
rezolvăm problema de acolo, pentru că, aşa cum spuneaŃi şi dumneavoastră,       
într-adevăr este o zonă cu trafic şi trebuie să asigurăm condiŃii optime de trafic. Ar fi 
fost perfect dacă nu ar fi fost această problemă. O să avem în vedere atât pe fonduri 
proprii sau poate, după ce rezolvăm problema, pe un fond guvernamental pe O.G. 28 
- pe Programul naŃional de dezvoltare locală.” 
        În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului 
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – 
Cosmeşti – Movileni – Barcea” 

                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          
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Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un 
amendament şi o roagă pe doamna director executiv adjunct Manuela Panaitescu 
să-l prezinte.  

Doamna Panaitescu Manuela prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT  
                             

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 

„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul  
Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea” 

(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 5.624/19.07.2016) 
 
Potrivit recomandării AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Est Brăila privind 
obligativitatea prevederii cuantumului valorii neeligibile în cadrul proiectelor depuse 
în vederea finanŃării prin Programul OperaŃional Regional 2014 – 2020, propun 
modificarea art. 4 alin. (1) la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”. 
 

În concluzie, art. 4 alin. (1) va avea următorul conŃinut: 
 

„Se aprobă alocarea sumei de 859.986,96 lei, reprezentând contribuŃia proprie de 
2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi valoarea neeligibilă în cuantum 
de 0,00 lei în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe traseul  Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea.” 
 

Data: 19.07.2016 Semnează: Preşedinte al Consiliului JudeŃean GalaŃi, Costel 
Fotea». 
 

Domnul Preşedinte anunŃă, în calitate de iniŃiator, că 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. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 
avizare lucrări de intervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Consolidare 

Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din GalaŃi 
                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 

avizare lucrări de intervenŃie), pentru obiectivul de investiŃie Restaurare şi 
amenajare Muzeul „Casa ColecŃiilor” (fostă Farmacia łinc) din GalaŃi 

                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          
Domnul Preşedinte precizează că la acest proiect de hotărâre există un 

amendament şi o roagă pe doamna arhitect şef Mărioara Dumitrescu să îl prezinte.  
Doamna Dumitrescu Mărioara prezintă următorul: 

 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre al Consiliului JudeŃean GalaŃi privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de Avizare 

Lucrări de IntervenŃie) pentru obiectivul de investiŃie Restaurare şi Amenajare 
Muzeul „Casa ColecŃiilor” (Fosta Farmacia łinc) din GalaŃi 
(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 5.567/18.07.2016) 

 
        FaŃă de conŃinutul proiectului de hotărâre al Consiliului JudeŃean GalaŃi privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaŃi din DALI (DocumentaŃie de 
Avizare Lucrări de IntervenŃie) pentru obiectivul de investiŃie Restaurare şi 
Amenajare Muzeul „Casa ColecŃiilor” (Fosta Farmacia łinc) din GalaŃi, vă facem 
cunoscut că dintr-o eroare materială la Art. 1 – se modifică valoarea totală a 
investiŃiei de 3.287.060 lei, inclusiv TVA cu valoarea de 3.337.970 lei, inclusiv TVA. 
 

Semnează: Preşedinte, Costel Fotea». 
 

Domnul Preşedinte anunŃă, în calitate de iniŃiator, că 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. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL ”CASA 

CUZA VODĂ” DIN GALAłI 
                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECłIILOR” 

(FOSTA FARMACIE łINC) DIN GALAłI 
                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          
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Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un 
amendament şi o roagă pe doamna director executiv adjunct Manuela Panaitescu 
să-l prezinte.  

Doamna Panaitescu Manuela prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT  
                             

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor 
legate de proiect pentru realizarea obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE 
MUZEUL „CASA COLECłIILOR” (FOSTA FARMACIE łINC) DIN GALAłI 

(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 5.623/19.07.2016) 
 

Având în vedere că în redactarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECłIILOR” (FOSTA 
FARMACIE łINC) DIN GALAłI s-a identificat o eroare materială privind valoarea 
totală a proiectului şi a contribuŃiei proprii, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, propun modificarea proiectului de hotărâre menŃionat, după cum 
urmează: 
 

Art. 2 va avea următorul conŃinut: 
 

„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului RESTAURARE ŞI AMENAJARE 
MUZEUL „CASA COLECłIILOR” (FOSTA FARMACIE łINC) DIN GALAłI, în 
cuantum de 3.480.570,00 lei (inclusiv TVA).” 
 

Art. 3 alin. (1) va avea următorul conŃinut: 
 

„Art. 3. (1) Se aprobă contribuŃia proprie în proiect în cuantum de 65.007,60 lei, 
reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi achitarea cheltuielilor 
neeligibile în valoare de 230.190,00 lei aferente proiectului RESTAURARE ŞI 
AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECłIILOR” (FOSTA FARMACIE łINC) DIN 
GALAłI”. 
 

Data: 19.07.2016 Semnează: Preşedinte, Consiliul JudeŃean GalaŃi, Costel 
Fotea». 
 

Domnul Preşedinte anunŃă, în calitate de iniŃiator, că acceptă amendamentul. 
În continuare, întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre 

sau la documentaŃia de fundamentare. 
 Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea preluării în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi a imobilului 
„Casa Cuza Vodă”, situat în municipiul GalaŃi, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 80, 

aflat în domeniul public al judeŃului GalaŃi şi în administrarea Muzeului de 
Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi 

                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea preluării în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi a imobilului 
„Casa ColecŃiilor”, situat în municipiul GalaŃi, str. Eroilor nr. 64, aflat în 

domeniul public al judeŃului GalaŃi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” GalaŃi 

                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia 

cuvântul. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
Domnul Butunoiu Dorin menŃionează că, înainte de a supune la vot acest ultim 

proiect de hotărâre, legat de aceste cinci proiecte ce vor fi depuse pe un Program 
OperaŃional din România, vrea să spună că se bucură foarte mult că... şi îşi dorea ca 
să mai asiste la astfel de şedinŃe de consiliu. Transmite: „Demult n-am mai asistat la 
astfel de şedinŃe în care consiliul judeŃean, nu ştiu dacă ştiŃi, toŃi ceilalŃi colegi, astăzi 
am aprobat patruzeci şi unu de milioane două sute de mii de euro pentru dezvoltarea 
judeŃului GalaŃi. Mi-aş fi dorit ca şi în ultimii ani să fi participat la astfel de şedinŃe. Şi 
de asta vreau să vă felicit şi să îi felicit pe toŃi consilierii şi îmi doresc şi sunt convins 
că acest mandat de patru ani va fi unul foarte util şi benefic pentru judeŃul GalaŃi. 
Felicitări echipei şi vreau să continuaŃi în astfel de... astfel de mod de a conduce 
consiliul judeŃean.” 

Domnul Preşedinte mulŃumeşte domnului Butunoiu. MulŃumeşte tuturor pentru 
susŃinere. Afirmă: „Vreau să vă spun că aceste proiecte, într-adevăr, sunt şi rezultatul 
muncii din ultimii doi ani de zile, pentru că un studiu de fezabilitate nu se face în doi 
ani de zile. Şi, să ştiŃi că şi în ultimii doi ani de zile şi în cei patru ani de zile, din 
păcate şi din nefericire, n-au fost fonduri europene, dar îmi doresc ca, climatul de 
cooperare şi de colaborare în consiliul judeŃean să fie cel de astăzi.”    
         În continuare, mulŃumind mult încă o dată, supune la vot proiectul de hotărâre. 

 Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea solicitării Consiliului JudeŃean GalaŃi adresată Consiliului local al 
oraşului Tîrgu Bujor de trecere din administrarea Consiliului local al oraşului 
Tîrgu Bujor în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi a suprafeŃei de drum 

judeŃean de 103.616 mp din DJ 242, corespunzătoare numerelor cadastrale 
101653 şi 102060, situat în intravilanul oraşului Tîrgu Bujor şi aflat în domeniul 

public al judeŃului GalaŃi 
                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
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        Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 
Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016 

                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
Nefiind observaŃii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea 

acesteia se realizează pe articole. 
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 
Înlocuirea unor membri ai Comisiei pentru ProtecŃia Copilului GalaŃi 

                                                                                                   IniŃiator: Costel Fotea                          
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de 

hotărâre sau la documentaŃia de fundamentare. 
Nefiind observaŃii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la persoană, 

adoptarea acesteia se realizează prin vot secret. 
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 atribuŃiuni. 
 

Pauză. 
....................................................................................................................................... 
        Se reiau lucrările. 
 

 

        Domnul IARU Romulus–Lucian  face  apelul nominal în vederea înmânării 
buletinelor de vot: 

 

ADUMITROAIEI Răzvan–IonuŃ 
BĂLAN Viorel 
BOGDAN Tania–Iuliana 
BURUIANĂ NataliŃa 
BUTUNOIU Dorin 
BUłURCĂ Octav 
CAMBANACHE Liliana 
CĂLUEAN Anghel–Costel 
CRISTACHE Cătălin 
CRISTOVICI Viorel 
DĂNĂILĂ Sorin - absent 
DIMA Gheorghe 
DOBROVICI–BACALBAŞA Nicolae 
FOTEA Costel 
GAIU Magdalena 
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GASPAROTTI Florinel–Petru 
GOGONCEA Lilion–Dan 
GROSU Elena 
IARU Romulus–Lucian 
ISTUDOR Gigel 
MIRCEA Iulian 
NAGGAR Andreea–Anamaria 
NECHIFOR Alexandru 
PALADE Cătălin 
RADU Valentin 
SANDU Mitică 
SANDU Viorica 
SIMBANU Ionică 
STAN Ionel 
ŞTEFAN Ion 
TRANDAFIR Avram 
URSU Nicuşor 
ZAHARIA Eugen 

 

         Se ia o pauză pentru numărarea voturilor. 
........................................................................................................................................           

         Se reiau lucrările. 
 

         Doamna Sandu Viorica, adresându-se domnului Preşedinte, dă citire 
următorului: 

� Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Înlocuirea unor membri ai Comisiei pentru ProtecŃia Copilului GalaŃi». 1.Cvorumul 
necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeŃeni prezenŃi = 17; 2.Numărul 
consilierilor judeŃeni în funcŃie: 33; 3.Numărul consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă: 
32;  
 
 
 

Numele şi prenumele candidaŃilor Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Voturi  
„nule” 

Buletine de vot 
neîntrebuinŃate 

PANĂ Cristina 30 2 0 1 
BULAI Diamanta LuminiŃa 29 3 0 1 

 
CONCLUZIE: (1) Doamna PANĂ Cristina l-a înlocuit pe domnul Dura 

Adrian în Comisia pentru ProtecŃia Copilului GalaŃi; 
(2) Doamna BULAI Diamanta LuminiŃa l-a înlocuit pe domnul Lazăr 

Maricel Nicolae în Comisia pentru ProtecŃia Copilului GalaŃi. 
 

         Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Viorica, DIMA Gheorghe, 
RADU Valentin, ZAHARIA Eugen, IARU Romulus–Lucian. 
         Domnul Preşedinte mulŃumeşte comisiei.  
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Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate la mapă. 
        S-a luat act de Raportul domnului Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa privind 
deplasarea la Istanbul, Turcia, în perioada 29 mai – 1 iunie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe 
luna iunie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru 
luna iunie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a 
Persoanelor GalaŃi pentru luna iunie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii JudeŃene „V.A. Urechia” GalaŃi 
pe luna iunie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
GalaŃi pe iunie 2016. 
        S-a luat act de Raportul activităŃilor de consultanŃă, extensie şi formare 
profesională în luna mai 2016 al Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi. 
        S-a luat act de Raportul activităŃilor de consultanŃă, extensie şi formare 
profesională în luna iunie 2016 al Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi în 
luna iunie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 
şi ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru luna mai 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 
şi ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru luna iunie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase „Sf. 
Cuv. Parascheva” GalaŃi la data de 30 iunie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă 
„Sf. Apostol Andrei” GalaŃi pentru luna iunie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al UnităŃii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna iunie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public JudeŃean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat GalaŃi pe luna iunie 2016. 
        S-a luat act de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei 
Economie şi FinanŃe nr. 4.552/16.06.2016 cu privire la continuarea implementării 
proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2016. 
        S-a luat act de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei 
Economie şi FinanŃe nr. 5.203/12.07.2016 cu privire la continuarea implementării 
proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2016. 
        S-a luat act de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei 
Economie şi FinanŃe nr. 4.678/16.06.2016 privind stadiul proiectului „Casă deschisă 
pentru bătrânii străzii”. 



ŞedinŃa din 21 iulie 2016 
 Pag. nr. 17  

 

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei. 
 

 
                      PREŞEDINTE,                                                                SECRETARUL JUDEłULUI, 

 

                      Costel Fotea                                                                               Paul Puşcaş 
 

 

 

        S-a luat act de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei 
Economie şi FinanŃe nr. 5.289/12.07.2016 privind stadiul proiectului „Casă deschisă 
pentru bătrânii străzii”. 
        Domnul Preşedinte constată că ordinea de zi fiind epuizată... 
        Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia cuvântul 
la Diverse. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
        Domnul Ştefan Ion comunică: „M-aş fi aşteptat ca, în şedinŃa de astăzi, să ne 
vorbiŃi despre strategia de dezvoltare a acestui judeŃ; dar, după cum ştiŃi, noi nu 
avem o strategie de dezvoltare. Ne-am chinuit vreo trei ani de zile să facem o 
strategie şi ştiŃi foarte bine rezultatul. Deci, noi, la acest moment, trebuie să depunem 
proiecte pe fonduri europene şi depunem aceste proiecte în lipsa unei strategii. De 
fapt, suntem singurul consiliu judeŃean din România care nu are o strategie aprobată. 
În acelaşi timp, aş vrea să mulŃumesc celor care au lucrat la direcŃiile de dezvoltare 
pentru a încerca să peticească ceea ce n-a făcut cel care s-a ocupat de elaborarea 
acestei strategii şi se ştie foarte bine că, în vreo trei zile, colegii noştri au reuşit să 
încropească nişte direcŃii de dezvoltare; dar, aceste direcŃii de dezvoltare, cu 
siguranŃă, nu reprezintă o strategie. Consider că acest mandat trebuie să înceapă cu 
demararea unei proceduri pentru elaborarea unei strategii profesioniste, o strategie 
care să aibă toate direcŃiile de dezvoltare: drumuri, sănătate; aş vrea să amintesc aici 
faptul că nu avem un management al deşeurilor. Se ştie foarte clar că s-a ratat un 
proiect de cincizeci şi două de milioane de euro în mandatul trecut. Sunt lucruri foarte 
grave care s-au întâmplat şi ar trebui ca, la început de mandat, să pornim cu dreptul. 
Eu atrag atenŃia, pentru că rolul nostru este să venim cu propuneri pentru ca acest 
consiliu să funcŃioneze, ca acest judeŃ să se dezvolte, şi cred că este imperios 
necesară demararea unei proceduri pentru elaborarea unei strategii. De asemenea, 
cred că mai este necesar un lucru şi anume faptul că noi suntem reprezentaŃi la nivel 
regional, prin A.D.R. Sud – Est, de către preşedinte. Şi nu am fost informaŃi de 
fiecare dată sau aproape deloc ce se întâmplă la colegiile directoare din aceste 
întâlniri, pentru că acolo se elaborează strategiile şi se negociază diverse puncte de 
dezvoltare din fiecare judeŃ şi, după cum s-a observat, lipsesc porŃiuni importante, 
aşa cum şi domnul Cristovici a arătat; adică, în momentul în care demarăm şi 
modernizăm un drum e bine să îl prindem tot, nu pe bucăŃele, în funcŃie de interesul 
nostru politic. Preşedintele, consider că ar trebui să aibă un mandat de reprezentare 
la aceste întâlniri şi, în acelaşi timp, ar trebui să ne informeze cu ce mandat pleacă la 
aceste întâlniri, pentru că noi ne trezim că depunem nişte proiecte care sunt 
complete sau mai puŃin complete - vedem că la fiecare proiect de hotărâre s-a venit 
cu câte un amendament, chiar dacă cu o zi înainte s-a prezentat proiectul. Deci, 
trebuie să ne gândim foarte bine, trebuie să gândim strategic dezvoltarea acestui 
judeŃ şi consider că nu mai trebuie să repetăm greşelile care s-au făcut în mandatul 
trecut.”  
        Domnul Preşedinte spune: «Cred că, vizavi de strategia de dezvoltare, eu am 
să vă spun un singur lucru: că nu consider şi nu este cineva vinovat. Din păcate, aşa 
sunt legile în România; din păcate, nu poŃi să restricŃionezi o firmă sau alta să vină la 
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achiziŃii. Dacă acea firmă, care a venit, nu a reuşit să facă, într-adevăr, ne-a Ńinut pe 
loc. Faptul că, împreună cu domnul Preşedinte la acea oră, am găsit o soluŃie de un 
plan de dezvoltare care acoperă, la ora actuală, cam toate domeniile şi putem 
depune proiecte cu finanŃare europeană pe toate axele şi pe toate programele.     
Într-adevăr, subiectul strategia de dezvoltare este un subiect pe care îl vom relua şi 
vom scoate, din nou, la licitaŃie; sperăm ca de data asta să vină o firmă serioasă şi 
să facă strategia de dezvoltare a judeŃului. Vizavi de „ECOSERV”, într-adevăr, este 
un proiect care implică absolut toate localităŃile din judeŃul GalaŃi şi aici vorbim 
despre şaizeci şi patru de localităŃi; din păcate, comuna Matca nu a dorit să intre în 
A.D.I. „ECOSERV” - asta e. Şi, din cauză că mai bine construieşti un bloc turn decât 
să scoŃi din fondul forestier cinci hectare de pădure, am găsit soluŃie, la ora actuală, 
împreună cu colegii, o să venim să vă prezentăm, pentru că am găsit o altă locaŃie, 
un alt teren unde vom construi acea... nu groapă de gunoi... da, groapa de gunoi de 
la GalaŃi o vom reloca, astfel încât să putem, în noiembrie sau până la sfârşitul lui 
decembrie, să depunem proiectul pe „ECOSERV”. Vizavi de A.D.R., pot să vă spun 
un lucru: eu am participat la vreo două discuŃii acolo şi chiar pot să-l felicit pe domnul 
Preşedinte Bacalbaşa cum s-a prezentat şi cum a prezentat interesele GalaŃiului. 
Dar, pe viitor, vedem... la întâlnirile de la A.D.R. Brăila unde vor fi şi ceilalŃi membri 
din Regiunea Sud-Est, o să informez şi consiliul judeŃean cu subiectele discutate şi 
analizate la A.D.R. Brăila.» În continuare, întreabă dacă altcineva doreşte să ia 
cuvântul. 
        Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, solicită să ia 
cuvântul. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
        Domnul Butunoiu Dorin afirmă că tot circulă un zvon prin oraş că, zilele trecute, 
a fost organizat un concurs pentru ocuparea funcŃiei de county manager al judeŃului 
GalaŃi. Spune: „Aş vrea, dacă doriŃi şi dumneavoastră, să aduceŃi câteva lămuriri la 
acest aspect şi să ne spuneŃi dacă a avut loc un concurs, nu a avut, care este 
viziunea dumneavoastră pentru această... această funcŃie pentru că este o funcŃie 
destul de importantă pentru dumneavoastră, în primul rând, că reprezentaŃi judeŃul, şi 
importantă pentru dezvoltarea judeŃului, pentru că o să trebuiască să îi daŃi nişte 
sarcini care să fie duse la îndeplinire şi împreună veŃi răspunde. ÎnŃeleg că trebuie să 
fiŃi foarte atent cu această funcŃie, dar totuşi dorim să fim şi noi informaŃi legat de 
acest aspect, nu să aflăm din presă.” 
        Domnul Preşedinte, menŃionând că acuma modalitatea este presa, este    
mass-media, informează că a fost publicat anunŃul în presă, s-a prezentat la 
concurs... la interviu, a fost susŃinut interviul. Avea dreptul să vină la interviu oricine 
îndeplinea condiŃiile respective, deci nu a interzis nimeni nimănui să nu vină la 
interviu. Transmite: „Da, într-adevăr, funcŃia de administrator public implică o 
responsabilitate, iar eu, sincer, am mare încredere în persoana care, la ora actuală, 
m-a înlocuit.” 
        Domnul Butunoiu Dorin spune că nu vrea să...  
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului Preşedinte Dobrovici-Bacalbaşa 
Nicolae. 
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        Domnul Butunoiu Dorin susŃine că nu vrea să se înŃeleagă greşit... Dânsul voia 
doar să li se spună... 
        Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae doreşte să ia cuvântul. 
        Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Bacalbaşa, doreşte să îşi ducă 
ideea până la capăt. 
        Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae îi precizează că i-a dat cuvântul domnul 
Preşedinte şi probabil că, după aceea, o să intervină şi dumnealui. Afirmă: „Deci, de 
la bun început, să ne înŃelegem despre ce discutăm: discutăm despre un concurs. 
Un concurs este o procedură legală, care are termeni foarte precişi. Şi, în afara 
procedurii legale cu termeni precişi, toate armonicile şi toate subînŃelesurile 
strecurate, susurate sau nu de unii din cei care iau cuvântul aici nu-şi au rostul. Să 
terminăm odată cu susuratul şi să ne încadrăm în lege!” 
        Domnul Preşedinte mulŃumeşte. 
        Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului Preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
        Domnul Butunoiu Dorin conchide că nu vrea să fie înŃeles greşit, ceea ce s-a 
dovedit că nu-i aşa. SusŃine: „Am vrut doar să vă ascult punctul dumneavoastră de 
vedere, pentru că această funcŃie va fi în permanenŃă lângă dumneavoastră. 
Dumneavoastră aŃi ocupat această funcŃie timp de patru ani şi ştiŃi ce a trebuit să 
faceŃi atunci. Şi nu vreau să... n-am vrut să interpretez faptul că legea a fost sau nu 
respectată, nici pe departe. Am vrut doar să ascultăm punctul dumneavoastră de 
vedere legat de o funcŃie importantă a judeŃului GalaŃi. Atât. Nimic mai mult.” 
        Domnul Preşedinte îi comunică faptul că i-a răspuns la întrebare. Afirmă că 
dânsul are mare încredere în cea care va ocupa postul lăsat liber de dumnealui. Din 
punct de vedere legal, s-au respectat şi termene şi lege. În continuare, întreabă dacă 
sunt alte probleme. Nefiind alte probleme, mulŃumeşte mult, dorindu-le o zi şi o  
după-amiază frumoasă. 
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 19 (nouăsprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi din data de 
24 august 2016.     
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