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

 

                      Costel Fotea                                                                               Paul Puşcaş 
 

 
 

 

 

 
 

PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 24 aprilie 2017 
 

         Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 211 din 20 aprilie 2017 şi a fost publicată în 
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 21 aprilie 2017, în ziarul „Monitorul de Galaţi” din 21 
aprilie 2017 şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 21 aprilie 2017, şi afişată la sediu, având 
următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea reorganizării Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă 

„Elena” Târgu Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire 

şi asistenţă „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate 

nr. 1 „Cătălina” din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

8. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de 

investiţie: POD DIN BETON ARMAT L = 6,00 m., pe DJ 240 A în localitatea Cerţeşti, 
judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 208 din 29 noiembrie 2016 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico–economici aferenţi 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, 
în perioada 2014–2020”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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10. Modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Modificarea Hotărârii nr. 128/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 
Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea noilor indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei 

TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru 
obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti –Folteşti (DJ 242); 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea indicatorilor tehnico–economici privind realizarea obiectivului de 

investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti – Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci 
–Matca”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea noilor indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei 

TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru 
obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localităţile  Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 
251); 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea noilor indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei 

TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru 
obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
pe traseul  Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea; 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, în cuantum de 349.208 
euro fără TVA, reprezentând 2% din valoarea investiţiilor, aferentă Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluţie a tarifelor) pentru 

implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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19. Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Serviciul Public de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi Asociaţia Persoanelor 
cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării evenimentului „Cupa 
Danubius”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de 

membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2017; 
Iniţiator: Costel Fotea 

21. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul 
2017; 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

23. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către 

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre” Galaţi, pentru anul 2017; 
Iniţiator: Costel Fotea 

24. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Asociaţiei „SMURD” Galaţi pentru anul 2017; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru 

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 
2017; 

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru 

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2017; 
Iniţiator: Costel Fotea 

27. Delimitarea unui teren în suprafaţă de ~ 21,5 ha. din Pădurea Gârboavele în 
vederea realizării unui Parc de Aventură; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Înlocuirea unui membru, din partea organismelor private acreditate care 

desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în Comisia 
pentru Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
29. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 

 

 
 

Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: Doina Cucu – administrator public 
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; George Stoica – director executiv, Direcţia 
economie şi finanţe; Carmen Chirnoagă – director executiv adjunct, Direcţia economie 
şi finanţe; Camelia Epure – director executiv interimar, Direcţia de dezvoltare regională; 
Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare regională; 
Aurelia Domniţeanu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare regională; Mircea 
Diaconeasa  – consilier superior, Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, 
Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
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asigurarea calităţii; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Liviu 
Coman-Kund – consilier, Cabinet preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet 
preşedinte; Elena Parapiru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier 
superior, Compartimentul cancelarie.  
         Au participat ca invitaţi: Gabriel Aurelian Panaitescu – prefectul judeţului Galaţi; 
Carmen Condurache – reprezentant, S.C. APĂ CANAL S.A. Galaţi; Cristea Vasile –
preşedinte, Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi; Florina Zaharia – 
manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie Zanfir – manager, 
Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi;  Cristian Vintilă – reprezentant, Muzeul de Artă Vizuală 
Galaţi; Ciprian Groza – director general adjunct pentru protecţie socială, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; Carmen Mihaela Mironov – 
şef serviciu resurse umane, organizare şi formare profesională, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „IMPARŢIAL”; TV Galaţi; RTV Galaţi-Brăila. 
 

Domnul Preşedinte transmite: «Hristos a Înviat!» şi, adresându-se doamnelor, 
domnilor consilieri şi stimaţilor invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a 
domnului prefect Gabriel Aurelian Panaitescu. 

În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului Puşcaş Paul care va 
face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.  
        Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 33 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 30 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Nechifor Alexandru, Ursu Nicuşor şi 
Zaharia Eugen. 
        Domnul consilier judeţean Nechifor Alexandru a sosit în sală imediat după 
terminarea apelului nominal în vederea stabilirii prezenţei la şedinţă. 

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi, a fost prezentat la mapă  
procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 28 martie 2017.  

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
 

         Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa 
cum a fost transmisă la mapă şi publicată în presa locală. 
         Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi: 

1. Transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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3. Aprobarea reorganizării Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă 

„Elena” Târgu Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire 

şi asistenţă „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate 

nr. 1 „Cătălina” din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

8. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: POD DIN BETON ARMAT L = 6,00 m., pe DJ 240 A în localitatea Cerţeşti, 
judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
 

9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 208 din 29 noiembrie 2016 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico–economici aferenţi 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, 
în perioada 2014–2020”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Modificarea Hotărârii nr. 128/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
 

12. Modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 
Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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13. Aprobarea noilor indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei 

TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru 
obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti –Folteşti (DJ 242); 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea indicatorilor tehnico–economici privind realizarea obiectivului de 

investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti – Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci 
–Matca”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea noilor indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei 

TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru 
obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localităţile  Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 
251); 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea noilor indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei 

TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru 
obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
pe traseul  Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea; 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, în cuantum de 349.208 
euro fără TVA, reprezentând 2% din valoarea investiţiilor, aferentă Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluţie a tarifelor) pentru 

implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Serviciul Public de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi Asociaţia Persoanelor 
cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării evenimentului „Cupa 
Danubius”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de 

membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2017; 
Iniţiator: Costel Fotea 

21. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul 
2017; 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 



Şedinţa din 24 aprilie 2017 
 Pag. nr. 7  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                      Costel Fotea                                                                        Paul Puşcaş 
 

 
 

23. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către 

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre” Galaţi, pentru anul 2017; 
Iniţiator: Costel Fotea 

24. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Asociaţiei „SMURD” Galaţi pentru anul 2017; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru 

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 
2017; 

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru 

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2017; 
Iniţiator: Costel Fotea 

27. Delimitarea unui teren în suprafaţă de ~ 21,5 ha. din Pădurea Gârboavele în 
vederea realizării unui Parc de Aventură; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Înlocuirea unui membru, din partea organismelor private acreditate care 

desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în Comisia 
pentru Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
29. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 

        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului 

Judeţean Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Aprobarea reorganizării Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă 
„Elena” Târgu Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă „Elena” 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
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        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi 
asistenţă „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire 

pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate nr. 1 
„Cătălina” din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 
Modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
         Domnul Iaru Romulus–Lucian, adresându-se domnului preşedinte, menţionează 
că are o observaţie. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
 Domnul Iaru Romulus–Lucian afirmă: „Din păcate, citind nota de fundamentare nu 
rezultă de nicăieri necesitatea… doar posibilitatea legală… în care, într-adevăr, oamenii 
angajaţi acolo au dreptul să-şi ridice nivelul de calificare, iar noi putem, într-adevăr, să 
facem acest upgrade. Problema este că, din expunerea de motive, nu rezultă 
necesitatea instituţiei de a face acest efort. De asemenea, nu este foarte clar impactul 
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economic - ce înseamnă? Presupun că este însoţit de o creştere salarială ori, în cazul 
acesta, ar fi fost bună o fundamentare un pic mai… Am spus asta şi în comisie. Înţeleg 
că, în viitor, vor fi mai bine fundamentate.” 

Domnul Preşedinte susţine că din punct de vedere legal… Fiecare… 
 Domnul Iaru Romulus–Lucian spune că legal într-adevăr este, dar nu… nu 
rezultă… 

Domnul Preşedinte comunică faptul că fiecare angajat are dreptul la o evoluare, o 
evoluţie pe funcţia pe care o deţine. Este normal să treacă la o treaptă superioară. Dacă 
cei din Direcţia Generală de Protecţia Copilului au considerat şi au analizat şi au 
considerat că persoana respectivă merită să treacă la o treaptă superioară, nu crede că 
poate să îngrădească unui om trecerea la o treaptă superioară. Probabil, aşa cum 
spunea domnul consilier judeţean, trebuia mai bine fundamentat.  
 Domnul Iaru Romulus–Lucian intervine, spunând că fundamentat. Exact. 

Domnul Preşedinte continuă: „Şi lucru pe care cei de la Direcţie trebuie să şi-l 
însuşească şi să vină cu completări.”  
 În continuare, întreabă dacă mai sunt observaţii. 
        Nemaifiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 3 „abţineri” (Iaru 
Romulus – Lucian, Melinte Liviu Ionuţ şi Stan Ionel). 

       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie pentru obiectivul de 

investiţie: POD DIN BETON ARMAT L = 6,00 m., pe DJ 240 A în localitatea 
Cerţeşti, judeţul Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 208 din 29 noiembrie 2016 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico–economici 

aferenţi „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Galaţi, în perioada 2014–2020” 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru 
realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 

regional între localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – 
Folteşti (DJ 242)” 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
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        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii nr. 128/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru 

realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – 

Smârdan (DJ 251)” 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru 

realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea” 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 
Aprobarea noilor indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei TVA 

rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru 
obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti –

Folteşti (DJ 242) 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico–economici privind realizarea obiectivului de 

investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti – Târgu Bujor şi DJ 251 
Tecuci –Matca” 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Aprobarea noilor indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei TVA 
rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru 

obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localităţile  Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – 

Smârdan (DJ 251) 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea noilor indicatori tehnico–economici ca urmare a modificării cotei TVA 
rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru 

obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe traseul  Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 

Aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, în cuantum de 349.208 
euro fără TVA, reprezentând 2% din valoarea investiţiilor, aferentă Consiliului 

Judeţean Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Aprobarea Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluţie a tarifelor) pentru 
implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020” 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
 Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
 Domnul Cristovici Viorel afirmă: „Am aici o observaţie, observaţie care am ridicat-o 
şi la şedinţa de comisie şi, pe scurt, vreau să vă spun că preţul final la apă este format 
din două componente şi anume:  cel de costul pe metru cub de apă şi cel de canal  sau 
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apă uzată – cum spuneţi dumneavoastră  – trei optzeci şi cinci metrul cub de apă, în 
prima etapă, şi doi cincizeci cel de canal. Problema se pune că foarte mulţi 
consumatori… utilizatorul final, pe timp de vară, foloseşte apa şi în alte scopuri decât 
cel de… eu ştiu… apă menajeră. Doamna, care ne-a prezentat proiectul, ne-a spus că 
există posibilitatea de introducere a unui nou contor – care, acela, să indice apa care 
este folosită pentru udat grădinile ş.a.m.d. Vreau ca să facem o observaţie şi anume 
aceea ca toţi consumatorii –  e vorba, în primul rând, de cei de la casă – să fie înştiinţaţi 
că există gratuitate din partea «APĂ CANAL» de introducere a acestor aparate de 
măsură şi control –  cel puţin asta  ne-a explicat doamna. Şi să ne îngrijim că există un 
buget pentru montarea suplimentară a apometrelor. În zona noastră, deci în judeţul 
Galaţi, sunt mari nemulţumiri privind această dublă impozitare. Adică, dacă folosim 
pentru stropit grădinile, plătim 2,5 plus T.V.A. canalizarea. Odată cu facturarea se poate 
înştiinţa consumatorul pentru a evita dubla plată. Mulţumesc.” 

Domnul Preşedinte precizează că, acum, din punct de vedere legal, nu ştie. În 
momentul de faţă, nu are cunoştinţe despre cum poate fi rezolvată problema. În 
continuare, afirmă că dacă reprezentantul «APĂ CANAL» poate oferi mai multe detalii 
despre subiectul acesta, îl invită să facă câteva precizări. 
 Doamna Condurache Carmen informează: „… conform Regulamentului Serviciului 
de apă şi canalizare, în condiţiile în care se foloseşte, utilizează apă pentru udat grădini, 
în baza unei solicitări, se montează contor de apă pentru a contoriza apa utilizată la 
udatul grădinilor şi pentru această cantitate de apă facturată nu se facturează 
canalizarea.”  

Domnul Preşedinte spune: „Acum, eu înţeleg că întrebarea colegului nostru este… 
şi dorinţa ca acele contoare să fie montate gratuit cetăţenilor.”  În continuare, întreabă: 
„Există posibilitatea, există sursă finanţare ca acele apometre în plus, pentru că acolo 
va fi montat un apometru pentru apa potabilă şi un apometru pentru apa de canalizare, 
există posibilitatea şi prevedere legală să poată fi montat încă un al treilea apometru 
pentru apa de irigat în curţi?” 
 Doamna Condurache Carmen precizează: „Actualmente, avem contor montat 
pentru apă utilizată uz gospodăresc –  pentru care se percepe canalizare – şi, separat, 
se contorizează un branşament, un robinet pentru grădini. «APĂ CANAL» a onorat 
toate comenzile până… care au fost, toate solicitările până la acest moment şi are 
permanent campanie de contorizare şi bugetat atât anul acesta, cât şi anul viitor, sursă 
de finanţare pentru această contorizare.”  

Domnul Preşedinte spune: Foarte frumos.  
 Doamna Condurache Carmen continuă: „…am luat act la comisie. O să 
transmitem odată cu factura lunii viitoare, următoarea factură, comunicare către clienţi 
cu informaţiile care trebuie să le deţină pentru a face o solicitare în acest sens.”  

Domnul Preşedinte mulţumeşte pentru precizările aduse. 
        În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Supune la vot proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Serviciul 

Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi 
Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării 

evenimentului „Cupa Danubius” 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul.  

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Butunoiu Dorin afirmă: „Mă bucur că, în sfârşit, consiliul judeţean sprijină 

astfel de acţiuni, activităţi organizate de către asociaţiile de tot felul din domeniile 
respective şi sper că nu ne vom opri aici. Dar, totodată, vreau să vă aduc la cunoştinţă 
faptul că, în judeţul Galaţi, sunt foarte multe asociaţii care îşi desfăşoară activitatea – 
asociaţii nonprofit. Şi, mi-aş dori ca pe viitor sau… eu ştiu… poate avem deja în baza 
consiliului judeţean un regulament după care să acordăm astfel de finanţări pentru că 
trebuie să existe o bază legală în spatele luării de astfel de decizii şi dumneavoastră, în 
primul rând, trebuie să vă acoperiţi de documente şi de legislaţie. Şi n-aş vrea să se 
interpreteze, într-un fel sau altul, că este sprijin pentru o anumită asociaţie şi altă 
asociaţie să nu primească, dacă va fi cazul, sau la anumite solicitări. Mulţumesc.” 

Domnul Preşedinte spune: „Aici este vorba despre o asociaţie a persoanelor cu 
handicap. Nu cred că se pune problema să discutăm, mai ales că este vorba de o… 
baza de agrement Zătun unde vor organiza o partidă de pescuit, acolo, un concurs de 
pescuit şi… cinci mii de lei s-a alocat sumă pentru… o ciorbă de peşte. Da, m-aş dori şi, 
probabil, cu toţii ne-am dori să sprijinim mai mult sportul gălăţean, mai ales în mediul 
rural, pentru că de acolo marile valori au plecat şi ştim că toţi cei care ne-au 
reprezentat, şi ne-au reprezentat cu cinste, au plecat din mediul rural. Din fericire, există 
ceva legislaţie, dar este atât de ambiguă, încât dacă ne uităm ce s-a întâmplat la 
Ploieşti, la Iaşi şi la alte consilii judeţene din ţară, sincer nu vreau să trăiesc experienţa 
celor de acolo. Din declaraţiile ministrului Tineretului şi Sportului, se pare că vor scoate 
o hotărâre de guvern şi va fi prevăzut clar de către fiecare autoritate locală, printr-o 
hotărâre de consiliu local sau consiliu judeţean, între un procent de unu şi cinci la sută, 
în funcţie de cât permite bugetul, pentru a aloca cluburilor şi asociaţiilor sportive. Dar, 
deocamdată, nu a apărut acea hotărâre de guvern, iar pentru Asociaţia Persoanelor cu 
Handicap cred că ne putem asuma cu toţii răspunderea asta.”  
 Domnul Butunoiu Dorin doreşte să completeze: „Eu v-am înţeles perfect, numai că 
sunt tot felul de asociaţii – v-am spus în judeţ – care unele nu le ştim şi nu fac punctual 
referire la asociaţia domnului Cristea pe care îl felicit cu această ocazie pentru toată 
activitatea ce a desfăşurat-o şi sunt convins că o să o desfăşoare în continuare, dar mă 
refer la acele asociaţii care vor face tot felul de solicitări şi către consiliu şi poate nu 
îndeplinesc condiţiile. Poate unele asociaţii nu şi-au plătit dările către stat, au datorii la 
stat, nu funcţionează, nu au un consiliu director pentru a lua nişte decizii. Şi mă refer 
strict la a verifica sprijinirea acestor acţiuni şi activităţi cu sume de bani, nu neapărat cu 
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bază materială sau… eu ştiu… ce mai avem la… şi mai putem pune la dispoziţie. Este 
legat doar de aceste sume de bani care se pot imputa, la un moment dat, tuturor 
consilierilor privind decizia luată de către noi. Ştim că noi votăm oportunitatea astăzi şi 
este Ok, dar pe viitor mi-aş dori…” 

Domnul Preşedinte precizează: „Suma asta mi-o asum eu. O să mi-o impute doar 
mie; prefer să mi-o impute mie.”  
 Domnul Butunoiu Dorin intervine: „Da, nu… Pe viitor, mi-aş  dori să avem cu toţii o 
acoperire în spatele unor astfel de decizii.” 

Domnul Preşedinte comunică: „Bine, atunci. Sperăm că se va schimba şi cadrul 
legislativ şi ne vom permite să facem alocări pe lege.” 

În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de membru al 
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2017 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al 
Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru 

anul 2017 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională 
de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de 
hotărâre… 
 Domnul Trandafir Avram, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
 Domnul Trandafir Avram anunţă că, în calitate de vicepreşedinte al Filialei 
judeţene Galaţi Crucea Roşie, o să se abţină la acest vot, să nu intre în conflict de 
interese. 

Domnul Preşedinte îi spune: cu siguranţă. În continuare, supune la vot proiectul de 
hotărâre. 



Şedinţa din 24 aprilie 2017 
 Pag. nr. 15  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                      Costel Fotea                                                                        Paul Puşcaş 
 

 
 

        Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” 
(Trandafir Avram). 

       Se trece la punctul 23 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia 
pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre” Galaţi, pentru anul 2017 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 24 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al 
Asociaţiei „SMURD” Galaţi pentru anul 2017 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 25 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru 

anul 2017 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 26 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2017 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 27 din ordinea de zi: 

Delimitarea unui teren în suprafaţă de ~ 21,5 ha. din Pădurea Gârboavele în 
vederea realizării unui Parc de Aventură 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 28 din ordinea de zi: 

Înlocuirea unui membru, din partea organismelor private acreditate care 
desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în 

Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la persoană, 
adoptarea acesteia se realizează prin vot secret. 

Întrucât la lucrările şedinţei nu este prezent domnul Zaharia Eugen, membru al 
Comisiei de numărare a voturilor aleasă pe întreaga durată mandatului, roagă să se 
facă o propunere de înlocuire temporară în vederea bunei desfăşurări a procedurii de 
vot secret din această şedinţă. În continuare, îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean 
Sandu Viorica. 

Doamna Sandu Viorica o propune pe doamna Cambanache Liliana. 
Domnul Preşedinte supune la vot această propunere. 
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
Domnul Preşedinte 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 procesele-verbale.  
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni. 
 

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

         Domnul IARU Romulus–Lucian face apelul nominal în vederea înmânării 
buletinelor de vot: 

 

ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ 
BĂLAN Viorel 
BURUIANĂ Nataliţa 
BUTUNOIU Dorin  
BUŢURCĂ Octav 
CAMBANACHE Liliana 
CĂLUEAN Anghel–Costel 
CREŢU Sorin 
CRISTOVICI Viorel 
DĂNĂILĂ Sorin  
DIMA Gheorghe  
FOTEA Costel 
GAIU Magdalena  
GASPAROTTI Florinel–Petru 
GOGONCEA Lilion–Dan 
GROSU Elena 
IARU Romulus–Lucian 
ISTUDOR Gigel 
MELINTE Liviu–Ionuţ 
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MIRCEA Iulian 
NAGGAR Andreea–Anamaria 
NECHIFOR Alexandru 
PALADE Cătălin 
RADU Valentin 
RUSU Georgiana–Iuliana 
SANDU Mitică 
SANDU Viorica 
SIMBANU Ionică 
STAN Ionel 
ŞTEFAN Ion 
TRANDAFIR Avram 
URSU Nicuşor - absent 
VICLEANU Marian 
ZAHARIA Eugen - absent 

         
 

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

        Se reiau lucrările. 
 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean Sandu Viorica. 
                   Doamna Sandu Viorica dă citire următorului: 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Înlocuirea 
unui membru, din partea organismelor private acreditate care desfăşoară activităţi în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în Comisia pentru Protecţia 
Copilului Galaţi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni 
prezenţi la şedinţă = 17;  2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 34; 3. Numărul 
consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 32;  

 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

 
 

LĂCĂTUŞ Elisabeta 32 - - 2 

 

CONCLUZIE: Doamna LĂCĂTUŞ Elisabeta, din partea organismelor private 
acreditate, a înlocuit-o pe doamna ROBEA Mariana în Comisia pentru Protecţia 
Copilului Galaţi. 
        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri: 
DIMA Gheorghe, RADU Valentin, CAMBANACHE Liliana; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.  

Domnul Preşedinte mulţumeşte. 
Se trece la punctul 29 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
 Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.             

        S-a luat act de Nota de colaborare a Serviciului contencios şi probleme juridice nr. 
2.900/04.04.2017. 
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        S-a luat act de Adresa Direcţiei economie şi finanţe nr. 2.900/21.04.2017. 
        S-a luat act de „Raport asupra eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie al 
judeţului Galaţi în anul 2016” şi de „Planul Strategic Anual pentru anul 2017 cu privire la 
priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice” transmise de Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Galaţi prin adresa nr. 19.027/12.04.2017. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna martie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna martie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
martie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna martie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna martie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
martie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 martie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna martie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna martie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi 
pe luna martie 2017. 
 Domnul Preşedinte, constatând că nu sunt, le doreşte o zi frumoasă şi speră să nu 
se mai înceapă şedinţa cu evenimente.  
 
 
 

         Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 18 (optsprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de    
26 mai 2017.     
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                       Costel Fotea                                     Paul Puşcaş 


