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PROCES–VERBAL 
al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi 

din data de 21 decembrie 2016 
 

         ŞedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi a fost convocată prin DispoziŃia 
Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 555 din 16 decembrie 2016 şi a fost 
publicată în ziarul „ViaŃa liberă” GalaŃi din 17-18 decembrie 2016 şi în ziarul      
„Monitorul de GalaŃi” din 19 decembrie 2016, şi afişată la sediu, având următorul proiect 
al ordinii de zi: 
        1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Aurora” din 
cadrul Compartimentului case nr. 1 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Ştefan” din 
cadrul Compartimentului case nr. 1 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Tudor” din 
cadrul Compartimentului case nr. 1 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Floare de colŃ” 
din cadrul Compartimentului case nr. 1 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Ana” din cadrul 
Compartimentului case nr. 2 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Andrei” din 
cadrul Compartimentului case nr. 2 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Cireşarii” din 
cadrul Compartimentului case nr. 2 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Miruna” din 
cadrul Compartimentului case nr. 2 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Monica” din 
cadrul Compartimentului case nr. 2 al 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 protecŃie 
a victimelor traficului de persoane adulte din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Căminului pentru 
persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor din cadrul  DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 
recuperare a victimelor violenŃei domestice „Şansa” Tg. Bujor din cadrul DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       14. Aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului JudeŃean GalaŃi, DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a Persoanelor 
GalaŃi şi DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru anul 
2017; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       15. Completarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Serviciului Public 
JudeŃean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al JudeŃului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       16. Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       17. 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; Camelia Epure – director executiv interimar, DirecŃia de dezvoltare 
regională; Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, DirecŃia de dezvoltare 
regională; Aurelia DomniŃeanu – director executiv adjunct, DirecŃia de dezvoltare 
regională; Constantin Cristea – director executiv, DirecŃia patrimoniu; 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; 
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; Tudorel Chirnoagă 
– director executiv, DirecŃia JudeŃeană de EvidenŃă a Persoanelor GalaŃi; Viorel Vali 
Sandu – director general, Serviciul Public JudeŃean de Administrare a Domeniului 
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Public şi Privat GalaŃi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă 
„Sf. Apostol Andrei” GalaŃi. 
         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”; ziarul „REALITATEA”; TV GalaŃi; RTV GalaŃi-Brăila. 
 

         Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinŃei, pentru că se apropie cu paşi repezi 
sărbătorile de Crăciun, pentru că deja s-a intrat în febra sărbătorilor de iarnă şi spiritul 
Crăciunului bate la uşă, afirmă că au şi dumnealor un grup de colindători care bat la uşă 
şi, în continuare, adresează întrebarea: «PrimiŃi cu colindul?» Ca urmare, invită 
colindătorii. MenŃionează că este vorba despre Grupul „DoiniŃa Covurluiului” de la 
Centrul Cultural – tinerii care ne reprezintă cu cinste în toate concursurile.  
 
        Urmează un program de colinde. 
…………………………………………………………………………………………….............. 
 Se reiau lucrările şedinŃei. 
 

Domnul Preşedinte mulŃumeşte Grupului Folcloric „DoiniŃa Covurluiului”, 
mulŃumeşte şi doamnei director. MulŃumeşte lui Moş Crăciun că toată săptămâna a fost 
alături de dumnealor şi a avut grijă de toŃi copiii care au venit şi i-au colindat.  
        În continuare, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi invitaŃilor, doreşte să 
salute prezenŃa la această şedinŃă a domnului prefect Gabriel Aurelian Panaitescu. 
         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 30 consilieri judeŃeni în 
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean, deci şedinŃa poate începe, fiind întrunite 
condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeŃeni: Cristache Cătălin, Dobrovici – 
Bacalbaşa Nicolae şi Gaiu Magdalena. 
        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 ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi din 29 noiembrie 2016.  

Întreabă dacă sunt observaŃii în legătură cu procesul-verbal. 
Nefiind observaŃii, supune la vot procesul-verbal. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte, în legătură cu ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 

� Repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei de 3.729 mii lei din 
sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2016; 

� Desemnarea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean GalaŃi în cadrul AutorităŃii 
Teritoriale de Ordine Publică GalaŃi. 
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         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 «Repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei de 3.729 mii lei 
din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2016». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Desemnarea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean GalaŃi în cadrul 
AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică GalaŃi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la ordinea de zi aşa 
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.    
        Nefiind observaŃii, supune la vot ordinea de zi în întregime: 
        1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Aurora” din 
cadrul Compartimentului case nr. 1 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Ştefan” din 
cadrul Compartimentului case nr. 1 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Tudor” din 
cadrul Compartimentului case nr. 1 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Floare de colŃ” 
din cadrul Compartimentului case nr. 1 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Ana” din cadrul 
Compartimentului case nr. 2 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Andrei” din 
cadrul Compartimentului case nr. 2 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Cireşarii” din 
cadrul Compartimentului case nr. 2 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
        8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Miruna” din 
cadrul Compartimentului case nr. 2 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
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        9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Monica” din 
cadrul Compartimentului case nr. 2 al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
      10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de protecŃie 
a victimelor traficului de persoane adulte din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

  IniŃiator: Costel Fotea 
       11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Căminului pentru 
persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor din cadrul  DirecŃiei Generale de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de 
recuperare a victimelor violenŃei domestice „Şansa” Tg. Bujor din cadrul DirecŃiei 
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       14. Aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului JudeŃean GalaŃi, DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a Persoanelor 
GalaŃi şi DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru anul 
2017; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       15. Completarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Serviciului Public 
JudeŃean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al JudeŃului GalaŃi; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       16. Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016; 

IniŃiator: Costel Fotea 
       17. Repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei de 3.729 mii lei din 
sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ca 
urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2016; 
                                                                                                      IniŃiatori: Costel Fotea 

Florinel-Petru Gasparotti  
Viorica Sandu  
Mitică Sandu  

       18. Desemnarea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean GalaŃi în cadrul AutorităŃii 
Teritoriale de Ordine Publică GalaŃi; 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Aurora” din 
cadrul Compartimentului case nr. 1 al 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 31 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Ştefan” din 

cadrul Compartimentului case nr. 1 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 31 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Tudor” din 

cadrul Compartimentului case nr. 1 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 31 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Floare de colŃ” 
din cadrul Compartimentului case nr. 1 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 31 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Ana” din cadrul 

Compartimentului case nr. 2 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 31 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Andrei” din 

cadrul Compartimentului case nr. 2 al 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 31 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Cireşarii” din 
cadrul Compartimentului case nr. 2 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 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Miruna” din 
cadrul Compartimentului case nr. 2 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 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Casei „Monica” din 
cadrul Compartimentului case nr. 2 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 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de protecŃie a 
victimelor traficului de persoane adulte 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 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Căminului pentru 
persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor 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 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de recuperare 
a victimelor violenŃei domestice „Şansa” Tg. 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 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a 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 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului JudeŃean GalaŃi, DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a 

Persoanelor GalaŃi şi DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
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 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Completarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Serviciului Public 
JudeŃean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al JudeŃului 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 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 16 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. 
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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 31 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 
Repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei de 3.729 mii lei din sumele 

defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ca 
urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2016 

                                                           IniŃiatori: Costel Fotea       
                                                                                                 Florinel-Petru Gasparotti 

                                                                              Viorica Sandu 
                                                                             Mitică Sandu                                  

Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un 
amendament. Îl roagă pe domnul director executiv George Stoica să îl prezinte.  

Domnul Stoica George prezintă următorul: 
 
 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi                 
administrativ-teritoriale a sumei de 3.729 mii lei din sumele defalcate din taxa pe 

valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ca urmare a rectificării 
bugetului de stat pe anul 2016 

(înregistrat la Consiliul JudeŃean GalaŃi cu nr. 9.819/20.12.2016) 
 
 

Prin acest amendament propun ca Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi privind 
repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei de 3.729 mii lei din sumele 
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ca urmare a 
rectificării bugetului de stat pe anul 2016 să reflecte micşorarea sumei alocate UAT 
FrumuşiŃa de la 253 mii lei la 241 mii lei concomitent cu alocarea sumei de 12 mii lei 
UAT Oancea. 

Semnează: IniŃiator, Preşedinte, Costel Fotea». 
 

Domnul Preşedinte anunŃă, din partea iniŃiatorilor, că se acceptă amendamentul.  
        Supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 

Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
                   Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Desemnarea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean GalaŃi în cadrul AutorităŃii 
Teritoriale de Ordine Publică 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 şi fiind vorba de un proiect de hotărâre cu privire la persoane, 
pentru aprobarea acestuia este necesară procedura de 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 procesul-verbal.  

Întrucât domnii consilieri judeŃeni Dima Gheorghe, Iaru Romulus–Lucian şi Zaharia 
Eugen sunt membri ai Comisiei de numărare a voturilor aleasă pe întreaga durată a 
mandatului şi sunt, totodată, propuşi spre desemnare ca reprezentanŃi ai Consiliului 
JudeŃean GalaŃi în cadrul AutorităŃii Teritoriale de Ordine Publică GalaŃi, roagă să se 
facă propunere de înlocuire temporară a dumnealor în Comisia de numărare a voturilor 
în vederea bunei desfăşurări a procedurii de vot secret din această şedinŃă. Întreabă ce 
propuneri sunt. 

Domnul Dima Gheorghe o propune pe doamna Buruiană NataliŃa. 
Domnul Preşedinte întreabă ce propunere este în locul domnului Zaharia Eugen. 
Domnul Zaharia Eugen o propune pe doamna Naggar Andreea–Anamaria. 
Domnul Preşedinte anunŃă această propunere. În continuare, întreabă ce 

propunere este în locul domnului Romulus-Lucian Iaru. 
Domnul Iaru Romulus-Lucian îl propune pe domnul Butunoiu Dorin. 
Domnul Preşedinte anunŃă această propunere. 
Domnul Butunoiu Dorin mulŃumeşte, dar nu acceptă. 
Domnul Preşedinte conchide că domnul Butunoiu Dorin nu acceptă. În continuare, 

solicită o altă propunere. 
Domnul Iaru Romulus-Lucian îl propune pe domnul Ionel Stan. 
Domnul Preşedinte anunŃă această propunere. Supune la vot propunerile. 
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
Domnul Preşedinte roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuŃiuni. 
 
 

Pauză. 
....................................................................................................................................... 
        Se reiau lucrările. 
 

 

        Domnul RADU Valentin 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 - absent 
CRISTOVICI Viorel 
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DĂNĂILĂ Sorin  
DIMA Gheorghe  
DOBROVICI–BACALBAŞA Nicolae - absent 
FOTEA Costel 
GAIU Magdalena - absent 
GASPAROTTI Florinel–Petru 
GOGONCEA Lilion–Dan 
GROSU Elena 
IARU Romulus–Lucian 
ISTUDOR Gigel 
MIRCEA Iulian 
NAGGAR Andreea–Anamaria 
NECHIFOR Alexandru 
PALADE Cătălin 
RADU Valentin 
SANDU Mitică 
SANDU Viorica 
SIMBANU Ionică 
STAN Ionel 
ŞTEFAN Ion 
TRANDAFIR Avram 
URSU Nicuşor 
VICLEANU Marian 
ZAHARIA Eugen 

 
 

        Se ia o pauză pentru numărarea voturilor. 
...........................................................................................................................................           

        Se reiau lucrările. 
 

        Doamna Naggar Andreea-Anamaria informează că au rezultatele şi că se poate 
relua şedinŃa. 

Domnul Preşedinte anunŃă că se reia şedinŃa. 
        Doamna Naggar Andreea-Anamaria dă citire următorului:  

� Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Desemnarea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean GalaŃi în cadrul AutorităŃii Teritoriale 
de Ordine Publică GalaŃi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor 
judeŃeni prezenŃi = 16; 2. Numărul consilierilor judeŃeni în funcŃie: 34; 3. Numărul 
consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă: 31;  
 

Numele şi prenumele 
candidaŃilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Gogoncea Lilion–Dan 31 - - 3 

Zaharia Eugen 30 1 - 3 
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Sandu Mitică 30 1 - 3 

Iaru Romulus–Lucian 30 1 - 3 

Dima Gheorghe 29 2 - 3 

CreŃu Sorin 30 1 - 3 

 
      CONCLUZIE 
      Domnii: Gogoncea Lilion–Dan, Zaharia Eugen, Sandu Mitică, Iaru Romulus–
Lucian, Dima Gheorghe şi CreŃu Sorin au fost desemnaŃi în calitate de 
reprezentanŃi ai Consiliului JudeŃean GalaŃi în cadrul AutorităŃii Teritoriale de 
Ordine Publică GalaŃi. 

 

       Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri: 
BURUIANĂ NataliŃa, RADU Valentin, NAGGAR Andreea–Anamaria; Secretar: STAN 
Ionel. 
          Domnul Preşedinte, adresându-le felicitări stimaŃilor colegi, afirmă: „Sper ca 
Autoritatea Teritorială să îşi facă treaba, să ne apere, să ne păzească şi să ne 
ocrotească.” 
 

Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la informările sau 
rapoartele prezentate. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase „Sf. Cuv. 
Parascheva” GalaŃi la data de 30 noiembrie 2016. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie GalaŃi 
pentru luna noiembrie 2016. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf. 
Apostol Andrei” GalaŃi pentru luna noiembrie 2016. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi 
pentru luna noiembrie 2016. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al UnităŃii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna noiembrie 2016. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru luna 
noiembrie 2016. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru luna noiembrie 2016. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a 
Persoanelor GalaŃi pentru luna noiembrie 2016. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii JudeŃene „V.A. Urechia” GalaŃi pe 
luna noiembrie 2016. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
noiembrie 2016. 
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        S-a luat act de Raportul de activitate al Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi în luna 
noiembrie 2016. 
        Domnul Preşedinte, nefiind observaŃii, transmite: „permiteŃi-mi să vă mulŃumesc, să 
vă salut pe toŃi, să vă mulŃumesc pentru colaborare, chiar dacă uneori poate punctele 
de pe ordinea de zi nu au fost convergente şi nu am gândit cu toŃii la fel, dar se pare că 
lucrurile au început să meargă într-o direcŃie bună. Vă mulŃumesc.” MulŃumeşte şi 
domnului prefect pentru prezenŃă. În continuare, comunică: „MulŃumesc şi presei care 
de multe ori ne critică şi, ca atare, am ajuns la performanŃa de a avea şedinŃele atât de 
liniştite şi, bineînŃeles, cu unanimitate. Vreau să vă doresc şi vă doresc tuturor: multă 
sănătate, un an nou cu bucurie, sănătate dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră, 
un Crăciun cu pace şi linişte sufletească. Iar 2017 - multe proiecte ale consiliului 
judeŃean pentru judeŃul GalaŃi cu fonduri europene, cu fonduri guvernamentale, cu 
fonduri proprii şi să ne găsească 2017 în aceeaşi echipă plină de entuziasm şi cu chef 
de muncă.” Înainte de a ciocni un pahar de şampanie, doreşte să îi dea cuvântul 
domnului Cristian Dragoş Căldăraru, directorul Muzeului de Istorie, deoarece voia să 
facă un anunŃ.  
        Domnul Căldăraru Cristian Dragoş îi mulŃumeşte domnului preşedinte. Afirmă:    
„... graŃie votului pe care l-aŃi dat acum două luni de a se reintroduce în Muzeul de 
Istorie din acel spaŃiu sistemul de căldură, sistemul de încălzire. Centralele termice au 
fost montate, instalaŃia a fost realizată. După ce s-a aprobat proiectul în octombrie, în 
noiembrie am realizat proiectul, iar mâine la ora 13 redeschidem acest spaŃiu muzeal cu 
două expoziŃii de arheologie, parter şi etaj. Vă invităm - aŃi primit şi o invitaŃie scrisă - vă 
invităm mâine la ora 13 la redeschiderea spaŃiului muzeal din Domnească 25; spaŃiu 
care n-ar fi funcŃional astăzi dacă domniile voastre n-aŃi fi dat votul favorabil. MulŃumesc 
domnule preşedinte încă o dată, mulŃumesc domnilor consilieri.” 
       Domnul Preşedinte îi spune că mulŃumesc şi dumnealor şi îi adresează felicitări. În 
continuare, invită să ciocnească un pahar de şampanie, transmiŃând următoarele: „La 
mulŃi ani stimaŃi colegi şi un an 2017 mai rodnic şi mai bun!” 
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 13 (treisprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi din data de    
26 ianuarie 2017.     
  
 

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

                       Costel Fotea                                     Paul Puşcaş 


