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M I N U T A 
ŞEDINłEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEłEAN GALAłI 

DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2017 
 
 
 

 
 

La începerea şedinŃei au fost prezenŃi: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului JudeŃean 
GalaŃi şi 33 de consilieri judeŃeni, din totalul de 34 de consilieri judeŃeni aflaŃi în funcŃie. 
 

          ŞedinŃa este legal constituită. 
 
 
 

          În cadrul şedinŃei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
• Hotărârea nr. 20 din 28 februarie 2017 privind eliberarea licenŃei de traseu pentru 

servicii de transport rutier public judeŃean de persoane prin curse regulate speciale 
pentru operatorul de transport S.C. SARFADUAD S.R.L., pe traseul Tecuci – Drăgăneşti 
(sat Malu Alb), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”. 

• Hotărârea nr. 21 din 28 februarie 2017 privind eliberarea licenŃei de traseu pentru 
servicii de transport rutier public judeŃean de persoane prin curse regulate speciale 
pentru operatorul de transport SC Danixmond Tur SRL, pe traseul Vlădeşti – GalaŃi 
(Şantierul Naval Damen SA, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”. 

• Hotărârea nr. 22 din 28 februarie 2017 privind eliberarea licenŃei de traseu pentru 
servicii de transport rutier public judeŃean de persoane prin curse regulate speciale 
pentru operatorul de transport SC FrăŃia Andronache DV SRL, pe traseul Pechea – 
GalaŃi (Şantierul Naval Damen SA), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”.  

• Hotărârea nr. 23 din 28 februarie 2017 privind eliberarea licenŃei de traseu pentru 
servicii de transport rutier public judeŃean de persoane prin curse regulate speciale 
pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Bereşti – GalaŃi (Şantierul Naval 
Damen SA), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”.  

• Hotărârea nr. 24 din 28 februarie 2017 privind eliberarea licenŃei de traseu pentru 
servicii de transport rutier public judeŃean de persoane prin curse regulate speciale 
pentru operatorul de transport SC Tegaltrans SRL, pe traseul Umbrăreşti – GalaŃi 
(Şantierul Naval Damen SA), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”. 

• Hotărârea nr. 25 din 28 februarie 2017 privind validarea desemnării nominale a 
membrilor AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică GalaŃi, adoptată în unanimitate cu 34 
de voturi „pentru”. 

• Hotărârea nr. 26 din 28 februarie 2017 privind modificarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale aparatului de specialitate al Consiliului JudeŃean GalaŃi, adoptată 
în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”. 
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• Hotărârea nr. 27 din 28 februarie 2017 privind modificarea organigramei şi a 
statului de funcŃii pentru Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” GalaŃi, 
spital din reŃeaua Consiliului JudeŃean GalaŃi, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”. 

• Hotărârea nr. 28 din 28 februarie 2017 privind modificarea organigramei şi a 
statului de funcŃii pentru Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 
GalaŃi, spital din reŃeaua Consiliului JudeŃean GalaŃi, adoptată în unanimitate cu 34 de 
voturi „pentru”. 

• Hotărârea nr. 29 din 28 februarie 2017 privind aprobarea documentaŃiei: Rest de 
executat pentru investiŃia «RK Reabilitare „Laborator Clinic”» pentru Spitalul Clinic 
JudeŃean de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” GalaŃi, adoptată cu 31 de voturi „pentru” și 3 
„abțineri” (Căluean Anghel–Costel, Radu Valentin și Cristovici Viorel). 

• Hotărârea nr. 30 din 28 februarie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizaŃi în urma recalculării Devizului general ca urmare a modificării cotei 
TVA şi întocmirea notelor de renunŃare privind realizarea obiectivului „Reabilitare DJ 
251 G, Km. 6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi”, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”. 

• Hotărârea nr. 31 din 28 februarie 2017 privind aprobarea cheltuielilor 
reprezentând contribuŃia proprie privind realizarea obiectivului „Reabilitare DJ 251 G, 
Km. 6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi”, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”.  

• Hotărârea nr. 32 din 28 februarie 2017 privind aprobarea protocolului de 
colaborare dintre judeŃul GalaŃi, prin Consiliul JudeŃean GalaŃi şi Serviciul de 
TelecomunicaŃii Speciale privind realizarea în comun de activităŃi care să conducă la 
asigurarea de servicii de tehnologie a informaŃiei şi de comunicaŃii, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”. 

• Hotărârea nr. 33 din 28 februarie 2017 privind asocierea JudeŃului GalaŃi, prin 
Consiliul JudeŃean GalaŃi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Cudalbi din 
judeŃul GalaŃi, prin Consiliul Local Cudalbi, în vederea acceptării acesteia din urmă, în 
calitate de membru al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 
Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”. 

• Hotărârea nr. 34 din 28 februarie 2017 privind repartizarea pe unităŃi 
administrativ-teritoriale a sumei de 10.346 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA 
în vederea finanŃării cheltuielilor privind drumurile județene şi comunale  pe anul 2017, 
adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”. 

• Hotărârea nr. 35 din 28 februarie 2017 privind repartizarea pe unităŃi 
administrativ-teritoriale a sumei de 25.245  mii lei din sumele defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din  cota de 18.5% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului 2017 şi estimările pentru anii 2018 
– 2020, adoptată cu 33 de voturi „pentru” şi o „abținere” (Simbanu Ionică).  

• Hotărârea nr. 36 din 28 februarie 2017 privind trecerea unei părŃi (construcŃii şi 
teren) din imobilul situat în municipiul GalaŃi, str. Traian nr. 203 din domeniul public al 
judeŃului GalaŃi şi administrarea Consiliului JudeŃean GalaŃi în domeniul public al 
municipiului GalaŃi şi administrarea Consiliului Local al municipiului GalaŃi, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”. 

• La Hotărârea nr. 37 din 28 februarie 2017 privind constituirea unei comisii de 
analiză şi verificare a documentaŃiilor contractelor de concesiune în care este parte 
Consiliul JudeŃean GalaŃi, precum şi pentru refacerea acestora, în urma votului secret 
au rezultat următoarele: 
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Numele şi prenumele 

candidaŃilor 
Voturi  

„pentru” 
Voturi  

„împotrivă” 
Buletine de 

vot nule 
Buletine de 
vot anulate 

GASPAROTTI Florinel–Petru 34 - - - 

CRISTEA Constantin 34 - - - 

DUMITRESCU Mărioara 34 - - - 

STOICA George 34 - - - 

MIŞURNOV Andrei 33 1 - - 

PUŞCAŞ Paul 34 - - - 

 
 

ŞedinŃa se încheie la ora 1454. 
 

       
 
 
 
 
 

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

             Fotea Costel                                                                  Paul Puşcaş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talabă Mihaela/1 ex./01.03.2017 
 


