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

DIN DATA DE 26 MAI 2017 
 
 
 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Galaţi şi 28 de consilieri judeţeni, din totalul de 34 de consilieri judeţeni aflaţi în funcţie. 
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Butunoiu Dorin, Căluean Anghel-Costel, Cristovici 

Viorel, Mircea Iulian şi Nechifor Alexandru. 

          Domnul consilier judeţean Mircea Iulian a sosit în sală înainte de votarea punctului 19 
de pe ordinea de zi. 

Şedinţa este legal constituită. 
 

         În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 Hotărârea nr. 89 din 26 mai 2017 privind eliberarea licenţei de traseu pentru 

servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
pentru operatorul de transport SC Agro-Edy 2008 SRL, pe traseul  Fârţăneşti – Galaţi 

(Bădălan), adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”.  
 Hotărârea nr. 90 din 26 mai 2017 privind eliberarea licenţei de traseu pentru 

servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
pentru operatorul de transport SC TRANSDAN SRL, pe traseul Galaţi – Vânători        
(SC CMD SAS SRL, Tarlaua 61, Parcela 837), adoptată în unanimitate cu 29 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 91 din 26 mai 2017 privind eliberarea licenţei de traseu pentru 

servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
pentru operatorul de transport SC Amarilia RA SRL, pe traseul Galaţi (METRO) – Folteşti 
(S.P.F. – Poliţia de Frontieră), adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 92 din 26 mai 2017 privind eliberarea licenţei de traseu pentru 
servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Lieşti (Halta Şerbăneşti) – 
Tecuci (SC Pandora Prod SRL), adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 93 din 26 mai 2017 privind eliberarea licenţei de traseu pentru 

servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
pentru operatorul de transport SC Goleanu Tour SRL, pe traseul  Galaţi (METRO) – 

Oancea (S.P.F. – Poliţia de Frontieră), adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”.  
 Hotărârea nr. 94 din 26 mai 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de 

funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi, adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”.   

 Hotărârea nr. 95 din 26 mai 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de 

funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului 
Judeţean Galaţi, adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 
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 Hotărârea nr. 96 din 26 mai 2017 privind modificarea statului de funcţii pentru 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi, adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 97 din 26 mai 2017 privind modificarea statului de funcţii al 
Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi, adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 98 din 26 mai 2017 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului 
de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru” . 

 Hotărârea nr. 99 din 26 mai 2017 privind aprobarea contului de încheiere al 

exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţean Galaţi, pe anul 2016, adoptată cu 22 de 
voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă” (Creţu Sorin, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, 
Radu Valentin, Simbanu Ionică, Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

 Hotărârea nr. 100 din 26 mai 2017 privind rectificarea bugetului local al Consiliul 

Judeţean Galaţi pe anul 2017, s-a adoptat astfel: art.1 – în unanimitate cu 29 voturi 
„pentru”, proiectul de hotărâre în ansamblu a fost adoptat în unanimitate cu 29 
voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 101 din 26 mai 2017 privind reevaluarea activelor fixe corporale de 
natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Galaţi, 

adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”.   
 Hotărârea nr. 102 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor 

legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI 
AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAŢI, adoptată în unanimitate cu 29 
de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 103 din 26 mai 2017 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-
economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de 

Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Consolidare, Restaurare şi 
Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi, adoptată în unanimitate cu 29 de 
voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiect pentru realizarea obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL 

„CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI, adoptată în unanimitate 
cu 29 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 105 din 26 mai 2017 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-

economici ca urmare a modificării cotei TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Restaurare şi amenajare 

muzeul „Casa Colecţiilor” (Fosta Farmacia Tinc) din Galaţi, adoptată în unanimitate cu 
29 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 106 din 26 mai 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 42 din 28 martie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei 
energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva”, adoptată 
în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 107 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 

«Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei”», adoptată în unanimitate cu 30 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 108 din 26 mai 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind 
realizarea obiectivului de investiţii Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi, adoptată în unanimitate cu 30 de voturi 
„pentru”. 
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 Hotărârea nr. 109 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului „B2B-ADVENTURE 

- Network of Recreation Centers in Lower Danube Euroregion” şi a obligaţiilor ce revin 
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat pentru 

implementarea acestuia, adoptată în unanimitate cu 30 de voturi „pentru”. 
 Hotărârea nr. 110 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului „Turism şi istorie 

în Bazinul Mării Negre – oportunităţi şi provocări” şi a obligațiilor ce revin Muzeului de 
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru implementarea acestuia, adoptată în unanimitate 
cu 30 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 111 din 26 mai 2017 privind însuşirea inventarului actualizat al 
bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului 

Galaţi, adoptată în unanimitate cu 30 de voturi „pentru”. 
 
 
 

Şedinţa se încheie la ora 1128. 
 

      
 

 
 

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

             Fotea Costel                                                                  Paul Puşcaş 
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