
 
 

1 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI  
Str. Eroilor nr. 7 A, municipiul Galaţi – 800119   
Fax: 0236 – 46.07.03 
Tel: 0236 – 41.10.99; 0236 – 30.25.20                                                                                  Nr. 7.482/24.08.2017 
Web: www.cjgalati.ro                                  Dosar nr. X – 1 
E-mail: conducere@cjgalati.ro 
 
 
 
 

M I N U T A 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 

DIN DATA DE 24 AUGUST 2017 
 

 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi, şi 30 de consilieri judeţeni, din totalul de 35 de consilieri judeţeni aflaţi în funcţie. 

Au lipsit următorii consilieri judeţeni: BUTUNOIU Dorin, DĂNĂILĂ Sorin, CĂLUEAN Anghel–
Costel şi URSU Nicuşor.  

Domnul consilier județean CĂLUEAN Anghel–Costel a sosit în sală după votarea procesului–
verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Galaţi din data de 27 iulie 2017. 

Şedinţa a fost legal constituită. 
 

Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte de hotărâri: 
 Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului al Tecuci pentru trecerea 

suprafeței de teren de 216.432 m2 din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul 
public al judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Județean Galați; 

 Rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017; 

 

         În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 Hotărârea nr. 166 din 24 august 2017 privind aprobarea plăţii, din bugetul local al 

judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de 
Jos” Galaţi, pentru anul 2017, adoptată în unanimitate cu 32 de voturi „pentru”.    

 Hotărârea nr. 167 din 24 august 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 157/27.07.2017 privind atribuirea în folosință gratuită, către 
Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata execuției investiției, în vederea construirii de 
locuințe destinate închirierii specialiștilor din sănătate, a unei părți din imobilul situat în 
municipiul Galați, str. Brăilei nr. 177, adoptată în unanimitate cu 32 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 168 din 24 august 2017 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 111/26.05.2017 privind însuşirea inventarului 
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public 
al judeţului Galaţi,  adoptată în unanimitate cu 32 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 169 din 24 august 2017 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, adoptată în unanimitate cu 32 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 170 din 24 august 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici din cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi,  adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi 3 „abțineri” (CĂLUEAN Anghel–Costel, CRISTOVICI 
Viorel şi ȘTEFAN Ion). 

 Hotărârea nr. 171 din 24 august 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, adoptată în unanimitate 
cu 32 de voturi „pentru”.   

 Hotărârea nr. 172 din 24 august 2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului 
Local al municipiului Galaţi pentru trecerea suprafeței de teren de 706,86 m.p. din domeniul 
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public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea 
Consiliului Județean Galați, adoptată în unanimitate cu 32 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 173 din 24 august 2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului 
Local al oraşului Tg. Bujor pentru trecerea suprafeței de teren de 9.200 m.p. din domeniul 
public al orașului Tg. Bujor, în domeniul public al judeţului Galaţi și administrarea 
Consiliului Judeţean Galaţi, adoptată în unanimitate cu 32 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 174 din 24 august 2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri 
şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Județean 
Galați şi aprobarea contractului de dare în administrare, adoptată în unanimitate cu 32 de 
voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 175 din 24 august 2017 privind aprobarea Acordului între Centrul Militar 
Județean Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei 
„Sistem de încălzire Centrul Militar Județean Galați, str. Domnească nr. 92”, adoptată în 
unanimitate cu 32 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 176 din 24 august 2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri 
şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă) şi 
aprobarea contractului de dare în administrare, adoptată în unanimitate cu 32 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 177 din 24 august 2017 privind aprobarea Acordului între Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă) şi 
Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de 
încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecția Civilă)”, adoptată în unanimitate cu 32 de 
voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 178 din 24 august 2017 privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi privind derularea investiţiei „Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, adoptată în unanimitate cu 32 
de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 179 din 24 august 2017 privind aprobarea predării proiectului tehnic şi a 
documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. 
Blaj nr. 11 către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, adoptată în 
unanimitate cu 32 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 180 din 24 august 2017 privind aprobarea predării proiectului tehnic şi a 
documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. 
Regiment 11 Siret nr. 7 către Şcoala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu” Galaţi, adoptată în 
unanimitate cu 32 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 181 din 24 august 2017 privind aprobarea predării proiectului tehnic şi a 
documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. 
Eroilor nr. 6 către Muzeul de Artă Vizuală Galați, adoptată în unanimitate cu 32 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 182 din 24 august 2017 privind aprobarea predării proiectului tehnic şi a 
documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. 
Maior Iancu Fotea nr. 2  către Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, adoptată în 
unanimitate cu 32 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 183 din 24 august 2017 privind aprobarea predării proiectului tehnic şi a 
documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de investiţii SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. 
Furnaliștilor nr. 7 către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 
adoptată în unanimitate cu 32 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 184 din 24 august 2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului 
Local al municipiului al Tecuci pentru trecerea suprafeței de teren de 216.432 m2 din 
domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi și 
administrarea Consiliului Județean Galați, adoptată în unanimitate cu 32 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 185 din 24 august 2017 privind rectificarea bugetului local al judeţului 
Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
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venituri proprii pe anul 2017 s-a adoptat astfel: art.1 – în unanimitate cu 32 de voturi 
„pentru”, art.2 – în unanimitate cu 32 de voturi „pentru”, art.3 – în unanimitate cu 32 de 
voturi „pentru”, iar proiectul de hotărâre în ansamblu a fost adoptat în unanimitate cu 32 
de voturi „pentru”. 

 La Hotărârea nr. 186 din 24 august 2017 privind constatarea încetării de drept a 
raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin, director executiv al Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, în urma votului secret au rezultat următoarele: 
  

 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de vot 
anulate 

31 1 – 3 

 
 La Hotărârea nr. 187 din 24 august 2017 privind constatarea încetării exercitării 

temporare a funcţiei publice de conducere temporar vacante de director executiv al 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi de către dl. Chirnoagă Tudorel, consilier 
juridic, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului juridic şi contencios din cadrul 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, în urma votului secret au rezultat 
următoarele: 
  

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de vot 
anulate 

30 2 – 3 
 

 La Hotărârea nr. 188 din 24 august 2017 privind numirea d-lui Popa Cătălin în funcţia de 
conducere de director general al  Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Galaţi, în urma votului secret au rezultat următoarele: 
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

31 1 – 3 

 
 La Hotărârea nr. 189 din 24 august 2017 privind: aprobarea rezultatului final al evaluării 

noului proiect de management pentru Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan 
Angheluță” Galați pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020, a proiectului de 
management pentru Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați 
pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 şi numirea domnului Șerban Mădălin 
Ionuț în funcția de manager al Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” 
Galați pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020, în urma votului secret au 
rezultat următoarele: 
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

32 – – 3 
 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1309. 
 

     
PREŞEDINTELE  

CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
 

SECRETARUL  
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Paul PUŞCAŞ 
 
 
 

 
Talabă Mihaela/1 ex./24.08.2017 


