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PROCES–VERBAL 
al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi 

din data de 31 octombrie 2016 
 

         ŞedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi a fost convocată prin DispoziŃia 
Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 496 din 26 octombrie 2016 şi a fost 
publicată în ziarul „ViaŃa liberă” GalaŃi din 28 octombrie 2016 şi în ziarul „Monitorul de 
GalaŃi” din 28 octombrie 2016, şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de 
zi: 

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeŃean 
al doamnei BOGDAN Tania–Iuliana; 

IniŃiator: Costel Fotea 
2. Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeŃean 

al domnului STAN Marius; 
IniŃiator: Costel Fotea 

3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 
asistenŃă pentru copilul cu cerinŃe educative speciale GalaŃi din cadrul DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „SperanŃa” din 

cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de zi 

pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 

pregătire pentru o viaŃă independentă „Elena” Târgu Bujor din cadrul DirecŃiei Generale 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de zi 

pentru persoane adulte cu handicap „Pentru voi” din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de zi 

pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul 
DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
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10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 

plasament nr. 3 din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Adăpostului de zi şi 

de noapte pentru copiii străzii din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului maternal 

din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 
IniŃiator: Costel Fotea 

13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 
recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 din cadrul  DirecŃiei Generale 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
 14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 
recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul DirecŃiei Generale 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
 15. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 
reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 

pregătire pentru o viaŃă independentă „Dragoş” GalaŃi din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 

primire copii în regim de urgenŃă „Irene şi Stuart” din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a LocuinŃei protejate 

nr. 1 „Cătălina” din cadrul  DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
19. Modificarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru Spitalul Clinic 

JudeŃean de UrgenŃă  „Sf. Apostol Andrei” GalaŃi, spital din reŃeaua Consiliului JudeŃean 
GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
20. Modificarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie GalaŃi, spital din reŃeaua Consiliului JudeŃean GalaŃi; 
IniŃiator: Costel Fotea 
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21. Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „ReparaŃii capitale 
Bloc Naşteri şi Internări” din cadrul Spitalului Clinic de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” 
GalaŃi, judeŃul GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „ReparaŃii capitale 

pentru reabilitare etaj 1 corpurile C, D, E” din cadrul Spitalului Clinic de UrgenŃă „Sf. 
Apostol Andrei” GalaŃi, judeŃul GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea unor obligaŃii de revin Consiliului JudeŃean GalaŃi în vederea 

implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct GalaŃi” pentru anul 2017; 
IniŃiator: Costel Fotea 

24. Aprobarea Actului AdiŃional nr. 2 la ConvenŃia de asociere între Consiliul 
JudeŃean GalaŃi, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi şi 
FundaŃia SERA România, în vederea construirii şi amenajării a două case de tip 
familial; 

IniŃiator: Costel Fotea 
25. Preluarea în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi a imobilului situat în 

municipiul GalaŃi, str. Traian nr. 203, imobil aflat în domeniul public al judeŃului GalaŃi; 
IniŃiatori: Costel Fotea 

Florinel-Petru Gasparotti 
26. Rectificarea bugetului local al judeŃului GalaŃi pe anul 2016; 

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

Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: Doina Cucu – administrator public 
la nivelul Consiliului JudeŃean GalaŃi; George Stoica – director executiv, DirecŃia 
economie şi finanŃe; Carmen Chirnoagă – director executiv adjunct, DirecŃia economie 
şi finanŃe; Camelia Epure – director executiv, DirecŃia de dezvoltare regională; Manuela 
Panaitescu – director executiv adjunct, DirecŃia de dezvoltare regională; Aurelia 
DomniŃeanu – director executiv adjunct, DirecŃia de dezvoltare regională; 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; Liviu Coman-Kund – consilier, 
Cabinet preşedinte; Daniela TecuŃă – consilier superior, Compartimentul cancelarie.  

Au participat ca invitaŃi: Gabriel Aurelian Panaitescu – prefectul judeŃului GalaŃi; 
CreŃu Sorin – propus pentru validare în funcŃia de consilier judeŃean; Aurica Vîrgolici – 
trezorier şef, DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice GalaŃi; Florina Zaharia – 
manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” GalaŃi; Ilie Zanfir – manager, 
Biblioteca „V. A. Urechia” GalaŃi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul de 
Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi; Floricel Maricel Dima – director executiv, Camera 
Agricolă a JudeŃului GalaŃi; Ciprian Groza – director general adjunct, DirecŃia Generală 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; Viorel Vali Sandu – director general, 
Serviciul Public JudeŃean de Administrare a Domeniului Public şi Privat GalaŃi; Mihaela 
Debita – manager, Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” GalaŃi; 
Claudia Manea – reprezentant, Spitalul de Pneumoftiziologie GalaŃi. 
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          De asemenea, au mai participat reprezentanŃi de la următoarele instituŃii de 
presă: S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. GalaŃi; ziarul „ViaŃa liberă” GalaŃi; ziarul 
„MONITORUL DE GALAłI”; TV GalaŃi; RTV GalaŃi-Brăila. 
         Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinŃei, adresându-se doamnelor şi domnilor 
consilieri, stimaŃilor invitaŃi, doreşte să salute prezenŃa la această şedinŃă a domnului 
prefect Panaitescu Gabriel. 
         În continuare, îi 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 31 consilieri judeŃeni în 
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean, deci şedinŃa poate începe, fiind întrunite 
condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeŃeni: Bogdan Tania–Iuliana şi Stan Marius. 
        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 21 octombrie 
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, faŃă de ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 

� Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „Amenajare 
împrejmuire lac Zătun” GalaŃi; 

� Atribuirea în folosinŃă gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, FundaŃiei „Inimă de 
Copil” a unei părŃi din imobilul situat în municipiul GalaŃi, str. Traian nr. 203, 
imobil aflat în domeniul public al judeŃului GalaŃi şi în administrarea Consiliului 
JudeŃean GalaŃi; 

� Modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 159/22.12.2015 privind 
aprobarea Programului de dezvoltare al judeŃului GalaŃi 2016 – 2021; 

� Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului CreŃu Sorin şi depunerea 
jurământului; 

� Aprobarea unor obligaŃii ce revin Consiliului JudeŃean GalaŃi în legătură cu 
AsociaŃia „SMURD” GalaŃi. 

        În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „Amenajare 
împrejmuire lac Zătun” GalaŃi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Atribuirea în folosinŃă gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, FundaŃiei 
„Inimă de Copil” a unei părŃi din imobilul situat în municipiul GalaŃi, str. Traian nr. 203, 
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imobil aflat în domeniul public al judeŃului GalaŃi şi în administrarea Consiliului JudeŃean 
GalaŃi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 159/22.12.2015 
privind aprobarea Programului de dezvoltare al judeŃului GalaŃi 2016 – 2021». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului CreŃu Sorin». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Aprobarea unor obligaŃii ce revin Consiliului JudeŃean GalaŃi în 
legătură cu AsociaŃia „SMURD” GalaŃi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaŃii cu privire la ordinea de zi.   
        Nefiind alte observaŃii, supune la vot ordinea de zi cu modificările solicitate: 

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeŃean 
al doamnei BOGDAN Tania–Iuliana; 

IniŃiator: Costel Fotea 
2. Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeŃean 

al domnului STAN Marius; 
IniŃiator: Costel Fotea 

3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 
asistenŃă pentru copilul cu cerinŃe educative speciale GalaŃi din cadrul DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „SperanŃa” din 

cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de zi 

pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 

pregătire pentru o viaŃă independentă „Elena” Târgu Bujor din cadrul DirecŃiei Generale 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
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8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de zi 

pentru persoane adulte cu handicap „Pentru voi” din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de zi 

pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul 
DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 

plasament nr. 3 din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Adăpostului de zi şi 

de noapte pentru copiii străzii din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului maternal 

din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 
IniŃiator: Costel Fotea 

13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 
recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 din cadrul  DirecŃiei Generale 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
 14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 
recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul DirecŃiei Generale 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
 15. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 
reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 

pregătire pentru o viaŃă independentă „Dragoş” GalaŃi din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 

primire copii în regim de urgenŃă „Irene şi Stuart” din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a LocuinŃei protejate 

nr. 1 „Cătălina” din cadrul  DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 



ŞedinŃa din 31 octombrie 2016 
 Pag. nr. 7  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei. 
 

 
                P R E Ş E D I N T E,                                                      SECRETARUL JUDEłULUI, 

 

                      Costel Fotea                                                                        Paul Puşcaş 
 

 

 

19. Modificarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru Spitalul Clinic 
JudeŃean de UrgenŃă  „Sf. Apostol Andrei” GalaŃi, spital din reŃeaua Consiliului JudeŃean 
GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
20. Modificarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie GalaŃi, spital din reŃeaua Consiliului JudeŃean GalaŃi; 
IniŃiator: Costel Fotea 

21. Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „ReparaŃii capitale 
Bloc Naşteri şi Internări” din cadrul Spitalului Clinic de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” 
GalaŃi, judeŃul GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „ReparaŃii capitale 

pentru reabilitare etaj 1 corpurile C, D, E” din cadrul Spitalului Clinic de UrgenŃă „Sf. 
Apostol Andrei” GalaŃi, judeŃul GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea unor obligaŃii de revin Consiliului JudeŃean GalaŃi în vederea 

implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct GalaŃi” pentru anul 2017; 
IniŃiator: Costel Fotea 

24. Aprobarea Actului AdiŃional nr. 2 la ConvenŃia de asociere între Consiliul 
JudeŃean GalaŃi, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi şi 
FundaŃia SERA România, în vederea construirii şi amenajării a două case de tip 
familial; 

IniŃiator: Costel Fotea 
25. Preluarea în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi a imobilului situat în 

municipiul GalaŃi, str. Traian nr. 203, imobil aflat în domeniul public al judeŃului GalaŃi; 
IniŃiatori: Costel Fotea 

Florinel-Petru Gasparotti 
           26. Rectificarea bugetului local al judeŃului GalaŃi pe anul 2016; 

IniŃiator: Costel Fotea 
          27.Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „Amenajare 
împrejmuire lac Zătun” GalaŃi; 

    IniŃiatori: Gigel Istudor 
Florinel-Petru Gasparotti 

          28. Atribuirea în folosinŃă gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, FundaŃiei „Inimă de 
Copil” a unei părŃi din imobilul situat în municipiul GalaŃi, str. Traian nr. 203, imobil aflat 
în domeniul public al judeŃului GalaŃi şi în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi; 

IniŃiatori: Costel Fotea 
Florinel-Petru Gasparotti 

     29. Modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 159/22.12.2015 privind 
aprobarea Programului de dezvoltare al judeŃului GalaŃi 2016 – 2021; 

IniŃiator: Costel Fotea 
     30. Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului CreŃu Sorin; 

IniŃiator: Comisia de validare 
     31. Depunerea jurământului; 
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     32. Aprobarea unor obligaŃii ce revin Consiliului JudeŃean GalaŃi în legătură cu 
AsociaŃia „SMURD” GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
          33. 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, a mandatului de consilier judeŃean al 

doamnei BOGDAN Tania–Iuliana 
                                                                                                       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: 

Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeŃean al 
domnului STAN Marius 

                                                                                                       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 3 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de asistenŃă 
pentru copilul cu cerinŃe educative speciale GalaŃi din cadrul DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi 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, 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 Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „SperanŃa” din 

cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
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, 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 Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 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 6 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de pregătire 

pentru o viaŃă independentă „Elena” Târgu Bujor din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi 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, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi 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, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu handicap „Pentru voi” din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi 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, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de zi pentru 

integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul 
DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 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, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de plasament 
nr. 3 din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

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 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Adăpostului de zi şi de 
noapte pentru copiii străzii din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

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, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului maternal din 
cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 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, 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 Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de recuperare 
şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 din cadrul  DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi 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, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de recuperare 
şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi 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, 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: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de reabilitare 
şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 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 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de pregătire 
pentru o viaŃă independentă „Dragoş” GalaŃi din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi 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, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de primire 
copii în regim de urgenŃă „Irene şi Stuart” din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi 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, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a LocuinŃei protejate nr. 1 
„Cătălina” din cadrul  DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 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, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru Spitalul Clinic JudeŃean 
de UrgenŃă  „Sf. Apostol Andrei” GalaŃi, spital din reŃeaua Consiliului JudeŃean 

GalaŃi 
                                                                                                       IniŃiator: Costel Fotea                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaŃia de fundamentare. 

Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului preşedinte, spune: „Sigur că suntem 
de acord cu modificările solicitate de cei care conduc acest spital, dar trebuie să 
analizăm un subiect care a fost expus de către mine în mai multe conferinŃe de presă. 
La Consiliul JudeŃului GalaŃi au venit, tot timpul, adrese de modificare de organigramă. 
Acolo avem un număr de aproximativ trei mii două sute, pe această organigramă, de 
persoane cu diferite specialităŃi, cu tot ceea ce este necesar în acest spital. Analizând 
această organigramă, vedem că Spitalul JudeŃean GalaŃi funcŃionează cu 60% din 
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personal. Indiferent de investiŃiile pe care noi le vom face acolo, ne dăm seama că, 
dacă lipsa de personal va fi la fel de mare, serviciile nu vor creşte calitativ. De aceea, 
trebuie să analizăm foarte bine ce este de făcut, să venim cu o organigramă care să 
asigure funcŃionarea corectă şi la standarde europene a acestui spital. Şi cred că acest 
lucru trebuie făcut de urgenŃă pentru că toŃi cei care merg în acest spital au de 
comentat, din diferite motive. Şi este un subiect foarte sensibil; cred că sănătatea 
trebuie să fie pe primul plan şi trebuie să fie o prioritate a noastră în acest mandat. Vă 
mulŃumesc.”  

Domnul Preşedinte este întru totul de acord, până la un anumit punct. Comunică: 
„Şi anume, îmi aduc aminte că, în 2010, când cineva era la guvernare - adică P.D.L.-ul - 
spunea că nu avem nevoie de medici şi pot să plece din Ńară. Vă mai aduceŃi aminte? 
Sunt de acord că acolo ar trebui să reuşim să angajăm personal pentru cât prevede 
schema de personal, cea dată de Ministerul SănătăŃii. Pentru că noi, în şedinŃa de 
astăzi, aprobăm modificarea organigramei, astfel încât unii dintre angajaŃi să treacă de 
la studii medii la studii superioare - la asistente; unde într-o secŃie sunt medici care 
trebuie să fie angajaŃi, în loc de primar să fie cu... să fie medic primar. Sunt întru totul de 
acord că ar trebui şi avem nevoie de personal mai mult, doar că sistemul sanitar 
funcŃionează, la ora actuală, după o lege a Ministerului SănătăŃii. Şi, aici, putem spune 
că, Casa de Asigurări de Sănătate finanŃează serviciile medicale şi, la ora actuală, sunt 
subfinanŃate aceste spitale. Adică, spitalele produc servicii medicale, iar când spun: 
serviciu medical - orice caz care intră într-un  spital înseamnă un serviciu medical. Iar 
Casa NaŃională de Asigurări de Sănătate decontează doar 60, 70 sau chiar 80% maxim 
- este un caz fericit când 80% din serviciile medicale sunt decontate de către Casa 
NaŃională de Sănătate. Noi, ca şi consiliu judeŃean, putem să finanŃăm acolo ceea ce 
înseamnă investiŃii, putem să asigurăm finanŃare pentru funcŃionare - ce înseamnă 
utilităŃi. Dar, dacă aceste spitale nu vor fi finanŃate la numărul de servicii medicale pe 
care le produc de către Casa NaŃională de Asigurări, vom avea o problemă. Şi 
problema aceasta nu-i numai la Spitalul JudeŃean, toate spitalele din România au 
această problemă. Este o problemă gravă, este o problemă acută, pe care o ştiu foarte 
bine. Din păcate, aceasta este situaŃia la ora actuală. Mi-ar conveni şi mi-ar plăcea şi 
mie acolo să avem, în loc de o mie şapte sute - o mie şase sute de angajaŃi, să avem 
trei mii două sute de angajaŃi ca serviciile medicale să fie asigurate la cel mai înalt nivel. 
Dar, din păcate, subfinanŃarea de la Casa NaŃională de Asigurări de Sănătate - şi aici 
avem reprezentanŃii spitalelor, pot să confirme - este, aşa cum am spus, proporŃie de 
60, 70% din serviciile medicale oferite. Şi aici am să dau un exemplu: cu banii pe care-i 
primesc de la Casa de Sănătate, spitalele - primesc pentru 60% din... 70% din servicii - 
trebuie să asigure pentru toate serviciile. Şi aici exemplific: dacă, Spitalul JudeŃean... la 
Spitalul JudeŃean nu poŃi şi la niciun spital din Ńară nu poŃi să nu primeşti un pacient, dar 
internezi o mie de pacienŃi şi primeşti bani doar pentru opt sute de pacienŃi sau pentru 
şapte sute. Da, sunt de acord, că şi eu mi-aş dori să avem acolo schema de personal 
completă.”  

În continuare, îi dă cuvântul domnului doctor Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae. 
Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae doreşte să reamintească faptul că spitalele 

din România, inclusiv Spitalul JudeŃean, sunt finanŃate pe baza contribuŃiei populaŃiei; 
contribuŃie care este girată de Casa de Asigurări de Sănătate care, cu încălcarea unei 
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legi organice, a devenit - dintr-o bancă independentă - o structură dependentă prin 
asimilarea preşedintelui casei cu secretar de stat în Ministerul SănătăŃii, de către 
Ministerul SănătăŃii. În continuare, transmite: „Sunt şocat că un reprezentant al 
Partidului Liberal ridică problema - care Partid Liberal înseamnă P.N.L. plus P.D. - 
acestui spital, după ce am fost unul care m-am zbătut şi am pupat clanŃele pe la 
Ministerul SănătăŃii, cu mare greutate restabilind Spitalul din Iveşti, desfiinŃat, după 
părerea mea, abuziv şi împotriva intereselor populaŃiei de către „portocalii”, şi am reuşit 
să îl restabilim ca secŃie exterioară a Spitalului JudeŃean. Trăim într-o lume aberantă în 
care Ministerul SănătăŃii nu finanŃează necesităŃi obiective ale actului sanitar, iar ceea 
ce dă consiliul judeŃean nu este o obligaŃie juridică, ci este o hotărâre a noastră, a 
tuturor consilierilor, care au fost până acum şi sunt şi în acest moment, prin care 
sprijinim activitatea sanitară. Deci, la ora actuală, în condiŃiile în care Guvernul Cioloş 
este sprijinit, pe faŃă, de către Partidul Liberal, o asemenea remarcă a unui consilier al 
Partidul Liberal mi se pare strigătoare la cer. Vă mulŃumesc.”  

Domnul Preşedinte, în continuare, nemaifiind alte intervenŃii, observaŃii cu privire 
la proiectul de hotărâre, la documentaŃia de fundamentare, supune la vot proiectul de 
hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie GalaŃi, spital din reŃeaua Consiliului JudeŃean 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”. 
       Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „ReparaŃii capitale 
Bloc Naşteri şi Internări” din cadrul Spitalului Clinic de UrgenŃă „Sf. Apostol 

Andrei” GalaŃi, judeŃul 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”. 
       Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „ReparaŃii capitale 
pentru reabilitare etaj 1 corpurile C, D, E” din cadrul Spitalului Clinic de UrgenŃă 

„Sf. Apostol Andrei” GalaŃi, judeŃul 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 23 din ordinea de zi: 

Aprobarea unor obligaŃii de revin Consiliului JudeŃean GalaŃi în vederea 
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct GalaŃi” pentru anul 

2017 
                                                                                                       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 24 din ordinea de zi: 

Aprobarea Actului AdiŃional nr. 2 la ConvenŃia de asociere între Consiliul 
JudeŃean GalaŃi, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

GalaŃi şi FundaŃia SERA România, în vederea construirii şi amenajării a două case 
de tip familial 

                                                                                                       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 25 din ordinea de zi: 

Preluarea în administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi a imobilului situat în 
municipiul GalaŃi, str. Traian nr. 203, imobil aflat în domeniul public al judeŃului 

GalaŃi 
                                                           IniŃiatori: Costel Fotea 

                                                                                                 Florinel-Petru Gasparotti 
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 26 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 art. 2 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 3 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”. 
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       Se trece la punctul 27 din ordinea de zi: 
Aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiŃie „Amenajare 

împrejmuire lac Zătun” GalaŃi 
                                                            IniŃiatori: Gigel Istudor 

                                                                                                 Florinel-Petru Gasparotti 
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 28 din ordinea de zi: 

Atribuirea în folosinŃă gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, FundaŃiei „Inimă de 
Copil” a unei părŃi din imobilul situat în municipiul GalaŃi, str. Traian nr. 203, 

imobil aflat în domeniul public al judeŃului GalaŃi şi în administrarea Consiliului 
JudeŃean GalaŃi 

                                                           IniŃiatori: Costel Fotea 
                                                                                                 Florinel-Petru Gasparotti 

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 29 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 159/22.12.2015 privind 
aprobarea Programului de dezvoltare al judeŃului GalaŃi 2016 – 2021 

                                                                                                       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 30 din ordinea de zi: 

Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului CreŃu Sorin 
                                                                                           IniŃiator: Comisia de validare 

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 31 din ordinea de zi: 

Depunerea jurământului                                                                                               
        Domnul Preşedinte îl invită pe domnul CreŃu Sorin să depună jurământul. Acesta 
se depune cu mâna stângă pe ConstituŃie şi, după caz, pe Biblie. Consilierii judeŃeni 
care refuză să depună jurământul sunt consideraŃi demisionaŃi de drept. Jurământul 
poate fi depus şi fără formula religioasă.  
        Domnul CreŃu Sorin depune următorul jurământ: 
        «Eu, CREłU Sorin, consilier în cadrul Consiliului JudeŃean GalaŃi, în conformitate 
cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun următorul 
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jurământ: „Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac, cu bună-credinŃă, tot ceea ce 
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeŃului GalaŃi. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu!".» 
        Domnul Preşedinte, adresându-i felicitări, îi spune: „Bine aŃi venit!” 
        Domnul CreŃu Sorin îi mulŃumeşte domnului preşedinte. 

       Se trece la punctul 32 din ordinea de zi: 
Aprobarea unor obligaŃii ce revin Consiliului JudeŃean GalaŃi în legătură cu 

AsociaŃia „SMURD” 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. 

În continuare, 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 
BURUIANĂ NataliŃa 
BUTUNOIU Dorin  
BUłURCĂ Octav 
CAMBANACHE Liliana 
CĂLUEAN Anghel–Costel 
CREłU Sorin 
CRISTACHE Cătălin 
CRISTOVICI Viorel 
DĂNĂILĂ Sorin  
DIMA Gheorghe  
DOBROVICI–BACALBAŞA Nicolae 
FOTEA Costel 
GAIU Magdalena 
GASPAROTTI Florinel–Petru 
GOGONCEA Lilion–Dan 
GROSU Elena 
IARU Romulus–Lucian 
ISTUDOR Gigel 
MIRCEA Iulian 
NAGGAR Andreea–Anamaria 
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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 dă citire următorului: 
� Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 

«ADOPTAREA HOTĂRÂRII PRIVIND APROBAREA UNOR OBLIGAłII CE REVIN 
CONSILIULUI JUDEłEAN GALAłI ÎN LEGĂTURĂ CU ASOCIAłIA „SMURD” GALAłI 
ŞI PENTRU ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI ISTUDOR GIGEL, VICEPREŞEDINTE AL 
CONSILIULUI JUDEłEAN GALAłI, SĂ REPREZINTE INSTITUłIA ÎN CADRUL 
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAłIEI, PRECUM ŞI SĂ REALIZEZE DEMERSURILE 
NECESARE ÎNDEPLINIRII OBLIGAłIILOR CONSILIULUI JUDEłEAN GALAłI ÎN 
CALITATE DE MEMBRU AL ASOCIAłIEI „SMURD” GALAłI». 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: 33;  

 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

ISTUDOR Gigel 30 3 - - 
 

 

CONCLUZII:  
— s-a aprobat hotărârea privind aprobarea unor obligaŃii ce revin 

Consiliului JudeŃean GalaŃi în legătură cu AsociaŃia „SMURD” GalaŃi; 
— domnul Istudor Gigel, vicepreşedinte al Consiliului JudeŃean GalaŃi, a 

fost împuternicit să reprezinte instituŃia în cadrul adunării generale a asociaŃiei, 
precum şi să realizeze demersurile necesare îndeplinirii obligaŃiilor Consiliului 
judeŃean GalaŃi în calitate de membru al AsociaŃiei „SMURD” GalaŃi. 
         Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri: 
DIMA Gheorghe, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian. 
 
         Domnul Preşedinte mulŃumeşte comisiei. 
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Se trece la punctul 33 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la rapoartele şi 
informările transmise la mapă. 
        S-a luat act de adresa Camerei de Conturi GalaŃi nr. 2900/2013/30.09.016, 
înregistrată la Consiliul JudeŃean GalaŃi sub nr. 7764/05.10.2016, referitoare la 
Biblioteca JudeŃeană „V.A. Urechia” GalaŃi, precum şi de Raportul Camerei de Conturi 
GalaŃi privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de 
follow-up), înregistrat la Biblioteca JudeŃeană „V.A. Urechia” GalaŃi sub nr. 
3327/09.09.2016, şi de Decizia Camerei de Conturi GalaŃi nr. 106/2013/3/30.09.2016 de 
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 106 din 07 
ianuarie 2014, transmise de către Biblioteca JudeŃeană „V.A. Urechia” GalaŃi Consiliului 
JudeŃean GalaŃi prin adresa înregistrată sub nr. 3729/13.10.2016. 
        S-a luat act de Raportul domnului Costel Fotea – Preşedinte şi al doamnei Aurelia 
DomniŃeanu – director executiv adjunct, DirecŃia de Dezvoltare Regională, privind 
deplasarea la Chişinău, R. Moldova, din perioada 20-21 septembrie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de audit intern nr. 8.222/21.10.2016, transmis de Serviciul 
audit public intern prin nota de colaborare nr. 8.222/26.10.2016. 
        S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Serviciului Public JudeŃean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat GalaŃi pe lunile august 2016 şi septembrie 
2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
septembrie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a 
Persoanelor GalaŃi pentru luna septembrie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al UnităŃii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna septembrie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase „Sf. 
Cuv. Parascheva” GalaŃi la data de 30 septembrie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru luna 
septembrie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi 
pentru luna septembrie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie GalaŃi 
pentru luna septembrie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii JudeŃene „V.A. Urechia” GalaŃi 
pe luna septembrie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf. 
Apostol Andrei” GalaŃi pentru luna septembrie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi în luna 
septembrie 2016. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru luna septembrie 2016. 
 



ŞedinŃa din 31 octombrie 2016 
 Pag. nr. 19  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei. 
 

 
                P R E Ş E D I N T E,                                                      SECRETARUL JUDEłULUI, 

 

                      Costel Fotea                                                                        Paul Puşcaş 
 

 

 

        Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
        Domnul Butunoiu Dorin precizează că a primit astăzi, înainte de începerea 
şedinŃei, această notă de colaborare privind întocmirea raportului de audit - aşa cum a 
rugat într-o şedinŃă anterioară. Comunică: „L-am studiat foarte puŃin, vă rog să îmi lăsaŃi 
câteva zile la dispoziŃie pentru a-l studia mai în amănunt şi o să purtăm o discuŃie legată 
de acest raport. Dintr-o analiză, aşa... superficială, pentru două-trei-cinci minute care 
am făcut-o asupra acestui raport, lucrurile să ştiŃi că nu... nu se întrevăd a merge într-o 
direcŃie bună. Să nu credeŃi că eu, dacă am făcut acest... am intervenit asupra unei 
lucrări sau asupra unei stări de fapt, ceea ce s-a întâmplat la Spitalul JudeŃean, nu am 
intervenit pentru a duce imaginea unei instituŃii în derizoriu sau aduce prejudicii 
consiliului judeŃean, am intervenit pentru că îmi doresc ca ceea ce noi, toŃi consilierii, 
votăm aici şi aprobăm banii din bani publici pentru a merge către investiŃii, pentru a 
merge într-o direcŃie bună şi a avea lucruri clare şi concrete şi, totodată, utile pentru 
cetăŃenii judeŃului GalaŃi să se ducă şi la bun sfârşit. Ceea ce s-a întâmplat cu această 
lucrare, sunt convins că s-a întâmplat şi cu mai multe lucrări în judeŃul GalaŃi şi, de 
aceea, acest judeŃ şi această Ńară se află într-o astfel de situaŃie - că multe lucrări au 
primit finanŃare, dar au fost duse la final de medie şi poate proastă calitate. Şi, rog ca 
astfel de analize, care se fac, să se facă, în primul rând, cu specialişti. Am văzut că 
acest raport a fost făcut de către Auditul intern al consiliului judeŃean, o persoană 
desemnată de către dumneavoastră: şef serviciu Grigore Florin. Nu contest calităŃile 
dumnealui, dar acolo au fost lucrări care Ńin de o experienŃă a unui inginer constructor, 
unui arhitect şi cred că aceste persoane ar fi trebui intervină asupra unor constatări 
legate de finalizarea unor lucrări. În rest, daŃi-mi voie să studiez în continuare acest 
raport şi să discutăm pe marginea acestui raport.” 
        Domnul Preşedinte îi menŃionează că tocmai asta voia să îi spună că este bine să 
îl studieze trei-patru zile sau cât este nevoie. SusŃine: „Pentru că o să găsiŃi acolo că şi 
ingineri din cadrul DirecŃiei tehnice, ingineri constructori, au participat la... au fost, au 
făcut parte din această comisie, au participat la acest audit. Şi, ca atare, acolo sunt şi 
ingineri constructori, care ştiu mai bine decât noi ce înseamnă o lucrare şi dacă a fost 
făcută sau n-a fost făcută de calitate. Dar aveŃi dreptate, peste trei-patru zile o să putem 
să discutăm.”  
        Domnul Butunoiu Dorin doreşte să facă o mică paranteză. 
        Domnul Preşedinte invită să nu se transforme chestia aceea în ping-pong, pentru 
că cineva face semn că vrea să ajungă... 
        Domnul Butunoiu Dorin îi precizează că nu transformă... În continuare,  
adresându-se domnului preşedinte, îi spune că n-a intervenit. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean. 
        Domnul Butunoiu Dorin doreşte să i se dea voie să îşi expună punctul de vedere. 
Deci, un paragraf din acest raport: «având în vedere starea precară a instalaŃiilor de 
alimentare cu apă şi canalizare ale etajelor inferioare şi superioare, împreună cu 
reabilitarea instalaŃiilor aferente etajului şase, SecŃia oftalmologie, se va proceda la 
înlocuirea tuturor racordurilor şi traseelor de legătură între cele trei nivele». Tuturor. Şi 
apoi se intervine asupra... menŃionând că trebuie să vadă unde s-a specificat. 
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        Domnul Preşedinte intervine: „Domnule Butunoiu, haideŃi să studiaŃi raportul acela 
acasă şi după aceea venim şi veniŃi cu el pregătit....” 
        Domnul Butunoiu Dorin menŃionează că nu, spune faptul că... 
        Domnul Preşedinte îi precizează că dacă spicuieşte acum şi le spune exact ce... 
        Domnul Butunoiu Dorin se referă la acea poză... În continuare, spune că da... 
spicuieşte ceea ce a apucat în două-trei minute. 
        Domnul Preşedinte afirmă că a înŃeles. Amintindu-i că i-a spus că are nevoie de 
trei zile, îl întreabă: „Acuma avem nevoie de trei ore să stăm să îl dezbatem în şedinŃă?” 
        Domnul Butunoiu Dorin îi răspunde că, dacă este necesar, da. 
        Domnul Preşedinte îi comunică: „Păi da, dar uitaŃi că nu am să stau aici trei ore, să 
îmi povestiŃi dumneavoastră cum vreŃi să faceŃi campanie electorală.” 
        Domnul Butunoiu Dorin îi spune că are aceeaşi...  
        Domnul Preşedinte înŃelege foarte bine problema dumnealui şi... Dar, invită să se 
treacă la subiect pentru că sunt oameni care mai au şi alte probleme.  
        Domnul Butunoiu Dorin precizează faptul că erau la punctul Diverse al ordinii de zi. 
        Domnul Preşedinte confirmă.  
        Domnul Butunoiu Dorin doreşte să scoată în evidenŃă faptul că acea poză, pe care 
dânsul a prezentat-o, face parte dintr-o lucrare. În continuare, menŃionează că, la un 
moment dat, în acest raport, se spune că acea Ńeavă nu face parte din reparaŃia 
respectivă. 
        Domnul Preşedinte îi spune domnului Butunoiu că acea poză nu era concludentă 
şi nu indica exact dacă la etajul cinci, şase, şapte sau unu.  
        Domnul Butunoiu Dorin susŃine: „Da' nu sunt anchetator de meserie.” 
        Domnul Preşedinte spune: exact. Atunci o să facă... 
        Domnul Butunoiu Dorin afirmă: „Dar, totuşi, am relatat o problemă şi voiam să fie 
scoasă pe tapet măcar în interiorul instituŃiilor pe care le reprezentăm.” 
        Domnul Preşedinte, în continuare, îi dă domnului doctor Dobrovici-Bacalbaşa 
Nicolae cuvântul, dar pe scurt, menŃionând: „pentru că ne întindem cu copilării şi nu-i 
cazul să...” 
        Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae afirmă: „Vreau să spun că domnul Butunoiu 
tocmai a pierdut un proces, în cadrul consiliului judeŃean, în care cu aceeaşi vehemenŃă 
îşi susŃinea dreptatea. Deci, dreptatea, până la urmă, se stabileşte nu de către 
persoana interesată cu pasiunea, poate cu îndreptăŃirea indignării nefundamentate a 
persoanei, ci pe criterii clare, exterioare, public recunoscute.” 
        Domnul Butunoiu Dorin spune: „Domnule Bacalbaşa, vă rog frumos să vă mai 
abŃineŃi de la tot felul de afirmaŃii legate de persoana mea. Nu m-am adresat niciodată 
la persoana domnului preşedinte sau actual consilier judeŃean Bacalbaşa. Şi vă rog 
frumos să vă reŃineŃi.” 
        Domnul Preşedinte, adresându-se domnului Butunoiu, îi precizează că mai sunt şi 
alŃii care vor să vorbească. 
        Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae comunică: „Eu am lucrat patruzeci de ani în 
spitalul acela, n-am fost şofer de taxi, şi nu o să admit niciodată să vă bateŃi joc de 
acest spital din motive politicianiste.” 
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        Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului doctor Dobrovici-Bacalbaşa 
Nicolae, îi spune că nu şi-a bătut niciodată joc de acel spital. Chiar acel spital i-a salvat 
viaŃa. 
        Domnul Preşedinte îi atrage atenŃia domnului Butunoiu că mai sunt şi alŃii care vor 
să vorbească. 
        Domnul Butunoiu Dorin afirmă că a înŃeles. În continuare, îi spune că trebuia să-l 
oprească de domnul Bacalbaşa. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean Cristache Cătălin. 
        Domnul Butunoiu Dorin doreşte să îi fie dat voie să răspundă. Spune: „Nu mai 
băgaŃi pumnul în gură.” În continuare, adresându-se domnului Bacalbaşa, îi comunică: 
„nu v-am contestat niciodată calităŃile pe care le aveŃi de profesionist medic, da? 
Niciodată n-am vorbit la adresa dumneavoastră de aşa ceva. V-am spus de atâtea ori: 
calitatea de preşedinte al consiliului judeŃean necesită altceva. Dumneavoastră n-aŃi 
înŃeles lucrul acesta şi aŃi pornit un război împotriva mea. Nu cred că este corect faŃă de 
meseriile pe care le purtăm. AruncaŃi... AruncaŃi...” 
        Domnul Preşedinte, adresându-se domnului Butunoiu, îi spune că, dacă dumnealui 
îşi face impresia că o să transforme şedinŃele de consiliu judeŃean într-o circotecă, se 
înşeală amarnic.  
        Domnul Butunoiu Dorin continuă: AruncaŃi cu... 
        Domnul Preşedinte anunŃă că, din momentul de faŃă, cuvântul îl dă dânsul, ca şi 
preşedinte de consiliu. MulŃumeşte. 
        Domnul Butunoiu Dorin doreşte să se ştie că şi meseria de taximetrist este o 
meserie curată. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeŃean Cristache Cătălin. 
        Domnul Cristache Cătălin afirmă: „Domnilor, problemele astea rezolvaŃi-vi-le la 
partid. N-are rost să veniŃi cu ele aici. SunteŃi colegi de atâŃia ani, n-are rost ca să veniŃi 
cu problemele astea în consiliul judeŃean. Vă rog mult.” 
        Domnul Preşedinte le doreşte o zi frumoasă şi o după-amiază plăcută.  
 
        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 21 (douăzecişiunu) 
pagini şi a fost prezentat în şedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi din data de  
29 noiembrie 2016.     
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