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M I N U T A 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 
DIN DATA DE 28 IUNIE 2017 

 
 
 

 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi şi 31 de consilieri judeţeni, din totalul de 33 de consilieri judeţeni aflaţi în funcţie. 

A lipsit domnul consilier judeţean Dănăilă Sorin. 

Şedinţa este legal constituită. 
 

         În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea nr. 112 din 28 iunie 2017 privind modificarea anexelor Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind aprobarea monografiei 

economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016, adoptată în unanimitate cu 
32 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 113 din 28 iunie 2017 privind validarea mandatului de consilier 

judeţean al domnului Deaconescu Vasile-Daniel, adoptată în unanimitate cu 31 de 
voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 114 din 28 iunie 2017 privind validarea mandatului de consilier 
judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa, adoptată în unanimitate cu 31 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 115 din 28 iunie 2017 privind validarea mandatului de consilier 

judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia, adoptată în unanimitate cu 31 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 116 din 28 iunie 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 Hanu Conachi – Tecuci (SC 

Baldi Conf SRL), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”.  
 Hotărârea nr. 117 din 28 iunie 2017 privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru 

obiectivul Demolare Staţie de Oxigen – Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”.   

 Hotărârea nr. 118 din 28 iunie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Societăţii Comerciale Cons Management Parc Soft SRL Galaţi, pe anul 2017, 
s-a adoptat astfel: art.1 – în unanimitate cu 34 voturi „pentru”, art.2 – în unanimitate 
cu 34 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre în ansamblu a fost adoptat în 
unanimitate cu 34 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 119 din 28 iunie 2017 privind participarea Judeţului Galaţi la 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017, adoptată în unanimitate 
cu 34 de voturi „pentru”. 
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 Hotărârea nr. 120 din 28 iunie 2017 privind aprobarea parteneriatului între 

Consiliul Județean Galaţi, Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Galaţi şi Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană 

Galaţi în vederea organizării unui concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun, 
adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 121 din 28 iunie 2017 privind asocierea Judeţului Galaţi, prin 

Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Suceveni din 
judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Suceveni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în 

calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 
Galaţi”, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 122 din 28 iunie 2017 privind aprobarea unor obligaţii ce revin 

Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare 
Europe Direct Galaţi” pentru anul 2018, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 123 din 28 iunie 2017 privind trecerea suprafeţei de teren de 53.668 

m2 din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în 
domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului 
Galaţi, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 124 din 28 iunie 2017 privind aprobarea dării în administrarea 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Galați a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Județean Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”.  

 Hotărârea nr. 125 din 28 iunie 2017 privind eliberarea licenţei de traseu pentru 
servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

pentru operatorul de transport Sterian Alexandru Întreprindere Individuală, pe traseul 
Pechea-Independenţa (DJ 251 Galaţi-Pechea, km 22, punct de lucru al SC Confind SRL 
Câmpina, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 126 din 28 iunie 2017 privind aprobarea caietului de obiective pentru 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada 

septembrie 2017 – septembrie 2020, adoptată cu 32 de voturi „pentru” și două 
„abțineri” (Gaiu Magdalena și Căluean Anghel Costel). 

 Hotărârea nr. 127 din 28 iunie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului 

de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi,  
adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”.   

 Hotărârea nr. 128 din 28 iunie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului 
de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital 
din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 129 din 28 iunie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului 

de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”.  

 La Hotărârea nr. 130 din 28 iunie 2017 privind încetarea raportului de muncă a 

domnului Sandu Vali Viorel, director general al Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, ca urmare a demisiei, în 
urma votului secret au rezultat următoarele: 
 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de 
vot nule 

Buletine de 
vot anulate 

27 7 - 1 
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 La Hotărârea nr. 131 din 28 iunie 2017 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de observator în cadrul comisiei de concurs pentru 
concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de director adjunct al Şcolii Gimnaziale 

Speciale “Emil Gârleanu” Galaţi, în urma votului secret au rezultat următoarele: 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de 
vot nule 

Buletine de 
vot anulate 

COCA Ionel 30 4 - 1 

 
 
 

Şedinţa se încheie la ora 1452. 
 

      

 
 
 

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

             Fotea Costel                                                                  Paul Puşcaş 
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