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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 27 iulie 2017 
 

         Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 319 din 21 iulie 2017 şi a fost publicată în 
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 22 - 23 iulie 2017, în ziarul „Monitorul de Galaţi” din 24 
iulie 2017 şi în presadegalati.com (ediţia on-line) din 21 iulie 2017, şi afişată la sediu, 
având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 

august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu 
modificările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea parteneriatului cu Ministerul Turismului în vederea creşterii 

vizibilităţii ca destinaţie turistică a României în general, a judeţului Galaţi în special; 
Iniţiator: Costel Fotea 

3. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Corni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Corni, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Cuca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Cuca, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Griviţa din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Griviţa, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad în cadrul proiectului 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod 
– Drăguşeni (DJ251A)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. 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 Corod – Drăguşeni (DJ251A)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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8. Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul proiectului 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – 
Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 

Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie CALAMITĂŢI OCTOMBRIE  
2016, JUDEŢUL GALAŢI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 44 din 28 martie 2017 

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: PARCARE SUPRAETAJATĂ - Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. 
Apostol Andrei, Galaţi;   
                                                                                                      Iniţiator: Costel Fotea 

11. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuție pentru 
obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Blaj nr. 11; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Traian nr. 203; 
Iniţiator: Costel Fotea 

13. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 
obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecţia 
Civilă); 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. 
Domnească nr. 92; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Şcoala Gimnazială Specială „Paul Popescu 
Neveanu” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

17. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

18. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 
obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 4, bloc L, str. Maior 
Iancu Fotea nr. 3 GALAŢI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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19. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 15, bloc B4, str. N. 
Alexandrescu nr. 2, GALAŢI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 18, bloc B4, str. N. 
Alexandrescu nr. 2 GALAŢI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. FURNALIŞTILOR nr. 7; 
Iniţiator: Costel Fotea 

22. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia 
de Avizare Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului de investiţii „Extindere şi 
reamenajare secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol 
Andrei Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia 

de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod-Drăguşeni (DJ 
251A)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 

privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul 
Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din 
cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe 

durata execuţiei investiţiei, în vederea construirii de locuinţe destinate închirierii 
specialiştilor din sănătate, a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Brăilei 
nr. 177; 

Iniţiator: Costel Fotea 
27. Aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea 
evaluării noului proiect de management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 
2020 pentru managerul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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29. Validarea desemnării nominale a domnului Manoliu Mihai, subprefect al 

Judeţului Galaţi, şi a domnului Deaconescu Vasile-Daniel, consilier judeţean în cadrul 
Consiliului Judeţean Galaţi, ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
30. 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; 
Constantin Cristea – director executiv, Direcţia patrimoniu; Elena Mocanu – auditor, 
Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 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; 
Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi, propus pentru validare ca membru în 
A.T.O.P.; Florina Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi; Ilie Zanfir – manager, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ Şerban – 
manager, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răzvan Angheluţă” Galaţi; Dan 
Basarab Nanu – manager, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – 
manager, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; Emilia Manon Cristoloveanu – 
director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Tudorel Chirnoagă – director executiv, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:  
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul Regional de Antreprenoriat; TV Galaţi; RTV Galaţi-Brăila. 

Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului subprefect Mihai 
Manoliu. 

Domnul Preşedinte 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 doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor şi a domnului 
prefect Gabriel Aurelian Panaitescu. 
 În continuare, informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în funcţie + 
Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 32 consilieri judeţeni în funcţie + 
Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite condiţiile 
regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Radu Valentin şi Simbanu Ionică.    
        Domnul consilier judeţean Căluean Anghel – Costel a părăsit sala înainte de 
votarea punctului 30 de pe ordinea de zi. 
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        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 iunie 2017.  

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖. 
 

        Domnul Preşedinte, în legătură cu ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 

 Constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi; 
 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 Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 
255)”; 

 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea-Măstăcani – 
DN 26 (DJ255)”;  

 Aprobarea contului de execuţie la data de 30.06.2017; 
 Rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017. 

        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 «Constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖. 
         Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
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 Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖. 
         Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea-Măstăcani – DN 26 
(DJ255)”». 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea contului de execuţie la data de 30.06.2017». 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖. 
         Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017». 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖. 
 

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

1. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 
august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice 
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comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu 
modificările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea parteneriatului cu Ministerul Turismului în vederea creşterii 

vizibilităţii ca destinaţie turistică a României în general, a judeţului Galaţi în special; 
Iniţiator: Costel Fotea 

3. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Corni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Corni, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Cuca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Cuca, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Griviţa din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Griviţa, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad în cadrul proiectului 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod 
– Drăguşeni (DJ251A)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. 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 Corod – Drăguşeni (DJ251A)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul proiectului 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – 
Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 

Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie CALAMITĂŢI OCTOMBRIE  
2016, JUDEŢUL GALAŢI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 44 din 28 martie 2017 

privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: PARCARE SUPRAETAJATĂ - Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. 
Apostol Andrei, Galaţi;   

Iniţiatori: Costel Fotea 
Marian Vicleanu 
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11. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuție pentru 

obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Blaj nr. 11; 
Iniţiator: Costel Fotea 

12. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 
obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Traian nr. 203; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecţia 
Civilă); 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. 
Domnească nr. 92; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Şcoala Gimnazială Specială „Paul Popescu 
Neveanu” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

17. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 
obiectivul de investiţie: Sistem de încălzire Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 4, bloc L, str. Maior 
Iancu Fotea nr. 3 GALAŢI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 15, bloc B4, str. N. 
Alexandrescu nr. 2, GALAŢI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 18, bloc B4, str. N. 
Alexandrescu nr. 2 GALAŢI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru 

obiectivul de investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. FURNALIŞTILOR nr. 7; 
Iniţiator: Costel Fotea 

22. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia 
de Avizare Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului de investiţii „Extindere şi 
reamenajare secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol 
Andrei Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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23. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia 

de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod-Drăguşeni (DJ 
251A)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 

privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul 
Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din 
cadrul unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe 

durata execuţiei investiţiei, în vederea construirii de locuinţe destinate închirierii 
specialiştilor din sănătate, a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Brăilei 
nr. 177; 

Iniţiator: Costel Fotea 
27. Aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea 
evaluării noului proiect de management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 
2020 pentru managerul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 
       Iniţiatori: Gasparotti Florinel-Petru 

     Dan-Lilion Gogoncea 
                                                                                                     Eugen Zaharia 

     Mitică Sandu  
                Romulus-Lucian Iaru 

                                                                                                     Sorin Creţu  
                                                                                                     Avram Trandafir  

          29. Constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

30. Validarea desemnării nominale a domnului Manoliu Mihai, subprefect al 
Judeţului Galaţi, şi a domnului Deaconescu Vasile-Daniel, consilier judeţean în cadrul 
Consiliului Judeţean Galaţi, ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 

Iniţiatori: Dan-Lilion Gogoncea 
Eugen Zaharia 

Mitică Sandu 
Romulus-Lucian Iaru  

Sorin Creţu 
Avram Trandafir  
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 31. 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 Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
32. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia 

de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea-Măstăcani – DN 26 
(DJ255)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
33. Aprobarea contului de execuţie la data de 30.06.2017; 

Iniţiator: Costel Fotea 
 

 34. Rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017; 
Iniţiatori: Costel Fotea 

Viorica Sandu 
Mitică Sandu 

35. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 
2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, 

cu modificările ulterioare 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului cu Ministerul Turismului în vederea creşterii vizibilităţii 

ca destinaţie turistică a României în general, a judeţului Galaţi în special 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 

       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Corni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 
Corni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi― 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 
administrativ-teritorială comuna Cuca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 

Cuca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 
administrativ-teritorială comuna Griviţa din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 

Griviţa, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad în cadrul proiectului 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile 

Corod – Drăguşeni (DJ251A)‖ 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

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 Corod – Drăguşeni (DJ251A)‖ 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 
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       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul 

proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)‖ 

                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie CALAMITĂŢI 

OCTOMBRIE  2016, 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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 44 din 28 martie 2017 privind 
aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: PARCARE SUPRAETAJATĂ - Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. 

Apostol Andrei, Galaţi 
                                                                                        Iniţiatori: Costel Fotea 

                                                                                                     Marian Vicleanu                                                          
        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 cu 26 voturi „pentru‖, 0 voturi „împotrivă‖ şi 7 „abţineri‖ (Creţu 
Sorin, Ion Ştefan, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Iaru Romulus – Lucian, Melinte 
Liviu – Ionuţ şi Stan Ionel). 

       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Blaj nr. 11 

                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Traian nr. 203 

                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 – ALA (Protecţia Civilă) 

                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: Sistem de încălzire Centrul Militar Judeţean Galaţi,  

str. Domnească nr. 92 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: Sistem de încălzire Şcoala Gimnazială Specială „Paul Popescu 

Neveanu‖ 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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: Sistem de încălzire Muzeul de Artă Vizuală 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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: Sistem de încălzire Muzeul de Istorie „Paul Păltănea‖ 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. 
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Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 4, bloc L, str. Maior Iancu Fotea 

nr. 3 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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 15, bloc B4, str. N. Alexandrescu 

nr. 2, 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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL ap. nr. 18, bloc B4, str. N. Alexandrescu 

nr. 2 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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE IMOBIL str. FURNALIŞTILOR nr. 7 

                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului de investiţii 

„Extindere şi reamenajare secţie de Radioterapie‖ din Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Sf. Apostol Andrei 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. 



Şedinţa din 27 iulie 2017 
 Pag. nr. 14  

 

 

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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖. 
       Se trece la punctul 23 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod-
Drăguşeni (DJ 251A)‖ 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre este formulat un 
amendament şi o roagă pe doamna arhitect şef Mărioara Dumitrescu să îl prezinte.  

Doamna Dumitrescu Mărioara prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare 

Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod-

Drăguşeni (DJ 251A)” 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.456/25.07.2017) 
 

Faţă de conţinutul proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare 
Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităţile Corod-Drăguşeni (DJ 251A)”, vă 
facem cunoscut că se adaugă Art. 3. cu următorul conţinut: 

 

Art. 3. La momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanţat prin 
POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integritatea sa, 
asigurându-se conectarea la reţeaua TEN-T. 

Semnează: Preşedinte, Costel FOTEA». 
 

Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul. 
 În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul acceptat. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖. 

       Se trece la punctul 24 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind 
alegerea  Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul 

Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 
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       Se trece la punctul 25 din ordinea de zi: 

Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din cadrul 

unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre sunt formulate două 
amendamente şi îl roagă pe domnul consilier judeţean Sorin Creţu şi, apoi, pe domnul 
Ionel Coca, şef serviciu Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii, să le prezinte.  

Domnul Creţu Sorin prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre privind “Stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi şi din cadrul unor instituţii publice din subordinea 

Consiliului Judeţean Galaţi” 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.568/27.07.2017) 

 

Faţă de conţinutul proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind 
“Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din cadrul unor instituţii 
publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi” se propune: 

- pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi, coeficienţii de ierarhizare şi salariile de bază să fie stabilite la nivelul la 
care se stabilesc pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi; 

- personalul din cadrul Serviciului de Evaluare Iniţială, Serviciului de Abuz şi 
Telefonul Copilului, Serviciului de Asistenţă Maternală, Serviciului Plasamente 
Familiale, Serviciilor de Evaluare Complexă Copii şi Adulţi, Serviciului 
Rezidenţial  Adulţi din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi să beneficieze de spor de 15% 
pentru condiţii periculoase şi 15% pentru suprasolicitare psihică. 

 

Semnează: Consilier judeţean Creţu Sorin                     Data: 27.07.2017». 
 

Domnul Creţu Sorin precizează: «Apreciem că alinierea salariilor de bază ale 
funcţionarilor publici din aparatul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi la 
nivelul de salarizare pentru funcţionarii publici din aparatul de specialitate al consiliului 
judeţean constituie un demers legal şi constituţional, având în vedere dispoziţiile legale 
cu privire la regimul juridic al interdicţiilor, incompatibilităţilor şi conflictelor de interese 
reglementate prin lege cu privire la funcţia publică, complexitatea atribuţiilor şi, nu în 
ultimul rând, opinia Curţii Constituţionale a României, exprimată prin Decizia nr. 794 din 
15.12.2016. Astfel, prin Decizia mai sus amintită, Curtea Constituţională constată că în 
vederea egalizării prevăzute de articolul 31 alineatul 1 din O.G. 57 din 2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
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termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare nivelul maxim al salariului de 
bază/indemnizaţie de încadrare care trebuie să includă şi drepturile stabilite de 
hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive, urmează să se stabilească prin 
raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în funcţie şi specialitate, aceleaşi 
condiţii de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, 
indiferent de instituţie sau autoritate publică. În conformitate cu articolul 11 din      
Legea-cadru 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
„Administraţie” din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice  a administraţiei publice 
locale, salariile de bază sunt lăsate spre a fi stabilite de conducătorii comunei, oraşului, 
municipiului, judeţului pentru unităţile subordonate.» Conchide: „De aceea, eu vă 
propun, împreună cu colegii mei, să acceptaţi acest amendament care credem noi că 
este unul în folosul românilor. Vă mulţumesc.” 

Domnul Preşedinte mulţumeşte domnului consilier şi, în continuare, îl invită pe 
domnul Coca Ionel să dea citire celui de-al doilea amendament. 

Domnul Coca Ionel prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi din cadrul unor 
instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.421/24.07.2017) 

 

Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, în vederea corelării şi respectării 
ierarhiei funcţiilor stabilită de lege, sunt necesare o serie de modificări 

Pentru aceste motive, formulez următorul 
 

AMENDAMENT: 
 

În cuprinsul Anexei 1 lit. A Coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, lit. b) Funcţii 
publice generale de execuţie, coeficientul aferent funcţiei de referent cu studii medii, 
grad asistent este de 1,700, iar coeficientul aferent funcţiei de referent cu studii medii, 
grad debutant este de 1,150. 

În cuprinsul Anexei 1 lit. B Coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, funcţii de 
execuţie pe grade şi trepte profesionale, coeficientul aferent funcţiei de referent II cu 
studii medii, este de 1,650, coeficientul aferent funcţiei de referent cu studii medii, grad 
debutant este de 1,100, iar coeficientul aferent funcţiei de magaziner debutant este de 
1,100. 
 

Semnează: Preşedinte, Costel Fotea». 
 

Domnul Preşedinte mulţumeşte. Anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă 
amendamentul citit de domnul Coca şi că nu acceptă amendamentul domnului Creţu.  
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În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Domnul Butunoiu Dorin doreşte să ia cuvântul. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Butunoiu Dorin spune că punctul dumnealui de vedere este că acest 

proiect de hotărâre nu îndeplineşte câteva criterii destul de importante în ceea ce 
priveşte adoptarea şi decizia care trebuie să o ia consilierii judeţeni, adică: transparenţa 
în informaţii. Afirmă: „Am observat câteva lacune în ceea ce înseamnă expunerea de 
motive, proiectul de hotărâre în sine şi raportul de specialitate. Expunerea de motive şi 
cu raportul de specialitate sunt cam două documente diferite; unul înseamnă raport de 
specialitate în care aparatul propriu desemnează şi dă punctul de vedere, din punct de 
vedere legal, a ceea ce se întâmplă cu acel proiect de hotărâre şi expunerea de motive 
este strict legată de motivaţia celui care… iniţiatorului să propună acest proiect de 
hotărâre. Cele două documente sunt copy-paste - face referire doar la legislaţie şi atât. 
Nu vine să detalieze cum s-a ajuns la acel coeficient, care este direcţia în care aparatul 
de specialitate a propus şi a trimis mai departe acele adrese către sindicatele care 
trebuiau consultate şi al treilea lucru, care mi s-a părut la fel de ambiguu şi neclar, 
proiectul de hotărâre în sine, la titlu, face referire doar la salariile de bază ş i în 
deciziile… în articolele din cadrul proiectului fac referire la coeficienţi. Sunt lucruri total 
diferite. Ori aprobăm coeficienţii ori aprobăm salariile. Salariile, din denumirea 
proiectului de hotărâre, nu apar în anexă; apar doar coeficienţii. Era cred că mult mai 
clar dacă aceste salarii erau trecute ca şi sumă - mă refer la partea de transparenţă a 
informaţiei. Probabil că… na, ştim cu toţii: ne ducem în legislaţie, căutăm, vedem cât 
este salariul de bază, vedem… Dar nu cred că trebuie să punem pe toţi ceilalţi, care 
probabil vor să facă o contestaţie sau eu ştiu ce vor să facă cu acest proiect de hotărâre 
dacă el intră şi se adoptă, să meargă să aducă alte documente legislative din spate.” În 
continuare, susţine că, strict, partea de transparenţă nu crede că este îndeplinită în 
cadrul acestui proiect.  

Domnul Preşedinte îi spune: „Foarte bine aţi menţionat că-i foarte greu de înmulţit 
coeficientul cu salariul minim pe economie şi văd că aţi anticipat şi o contestaţie la 
hotărârea de consiliu.”  

În continuare, adresându-se domnului secretar al judeţului, îl întreabă dacă este 
legală sau nu este legală această hotărâre. 

Domnul secretar al judeţului comunică faptul că hotărârea, în forma prezentată, 
îndeplineşte toate condiţiile cerute de Legea nr. 153 şi legislaţia adiacentă pentru 
adoptarea ei de către consiliu.  

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaţia de fundamentare. 
        Supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul acceptat. 
        Se aprobă cu 25 voturi „pentru‖, 0 voturi „împotrivă‖ şi 8 „abţineri‖ (Creţu 
Sorin, Ion Ştefan, Gaiu Magdalena, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, 
Căluean Anghel – Costel şi Butunoiu Dorin). 

Domnul Preşedinte doreşte să mai facă o menţiune: „Să ştiţi că sunt unul dintre 
cei care, în orice moment, am să spun «da» majorărilor de salarii; dar, sunt şi unul 
dintre cei care, atunci când bugetul nu permite, o să fiu mai rezervat. Ori, la ora 
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actuală… două lucruri vreau să vă spun: pe Direcţia Generală de Protecţia Copilului 
avem un deficit de 6,5 milioane de lei - 65 de miliarde vechi - pentru noiembrie şi 
decembrie 2017 la fondul de salarii; un deficit la fondul de salarii îl avem şi la Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Populaţiei. Aceste hotărâri de consiliu judeţean pot fi 
modificate şi în luna lui august şi în luna septembrie pentru angajaţii de acolo, dacă 
bugetul ne va permite. Mulţumesc.” 

       Se trece la punctul 26 din ordinea de zi: 

Atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata 
execuţiei investiţiei, în vederea construirii de locuinţe destinate închirierii 

specialiştilor din sănătate, a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. 
Brăilei nr. 177 

                                                                                                       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 33 voturi „pentru‖. 
Domnul Preşedinte anunţă că în continuarea ordinii de zi se regăsesc trei proiecte 

de hotărâri pentru a căror aprobare este necesară procedura de vot secret şi propune 
să se organizeze o singură procedură de vot secret.  

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖. 
 

Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri: 
       La punctul 27 din ordinea de zi: 

Aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea 

evaluării noului proiect de management pentru perioada septembrie 2017 – 
septembrie 2020 pentru managerul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 

―Răsvan Angheluţă‖ Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

       La punctul 28 din ordinea de zi: 
Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 
                                                                                 Iniţiatori: Gasparotti Florinel-Petru 

Dan-Lilion Gogoncea 
Eugen Zaharia 

Mitică Sandu  
Romulus-Lucian Iaru 

Sorin Creţu  
Avram Trandafir  

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

       La punctul 29 din ordinea de zi: 
Constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi 

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

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 procesele-verbale.  

Întrucât la lucrările şedinţei nu este prezent domnul Radu Valentin, membru al 
Comisiei de numărare a voturilor aleasă pe întreaga durată a mandatului, roagă să se 
facă o propunere de înlocuire temporară în vederea bunei desfăşurări a procedurii de 
vot secret din această şedinţă. Întreabă cine face propunerea.  

Doamna Sandu Viorica îl propune pe domnul Dănăilă Sorin. 
Domnul Preşedinte supune la vot propunerea.  
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖. 
Domnul Preşedinte 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  
DEACONESCU Vasile-Daniel 
FOTEA Costel 
GAIU Magdalena  
GASPAROTTI Florinel–Petru 
GOGONCEA Lilion–Dan 
GROSU Elena 
IARU Romulus–Lucian 
ISTUDOR Gigel 
MELINTE Liviu–Ionuţ 
MIRCEA Iulian 
NAGGAR Andreea–Anamaria 
NECHIFOR Alexandru 
PALADE Cătălin 
RADU Valentin - absent 
RUSU Georgiana–Iuliana 
SANDU Mitică 
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SANDU Viorica 
SIMBANU Ionică - absent 
STAN Ionel 
ŞERBAN Ecaterina-Lidia 
ŞTEFAN Ion 
TRANDAFIR Avram 
URSU Nicuşor  
VICLEANU Marian 
ZAHARIA Eugen  

 
 
 

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

        Se reiau lucrările. 
 
 
 
 

Domnul Preşedinte invită să se dea citire proceselor-verbale privind consemnarea 
rezultatelor votului secret. 
        Doamna Sandu Viorica          

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării noului 
proiect de management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 pentru 
managerul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi». 1. 
Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 17; 2. 
Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la 
şedinţă:  33;  
 

(1) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de evaluare a noului proiect 
de management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 pentru 
managementul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 
Galaţi: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Olteanu Mihaela 32 1  2 

Vaman Iulian Dan 32 1  2 

Grigore Florin 33   2 

 

 (2) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de evaluare a 
noului proiect de management pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 
2020 pentru managementul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi: 
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Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Bejan Simona 32 1  2 

Alupoae Aida 32 1  2 

Coca Ionel 33   2 

 

(3) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor pentru evaluarea  noului proiect de management pentru perioada 
septembrie 2017 – septembrie 2020 pentru managementul Complexului Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Mitrof Marius 32 1  2 

Răileanu Violeta 
Maria 33   2 

Stoica George 32 1  2 

 

 (4) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea  noului proiect de management 
pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 pentru managementul 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Căpăţână Cătălina 33   2 

Mititelu Mihaela 33   2 

Stancu Paula 33   2 

 

CONCLUZII: 
În vederea evaluării noului proiect de management pentru perioada 

septembrie 2017 – septembrie 2020 pentru managementul Complexului Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă‖ Galaţi s-au constituit:  

(1). Comisia de evaluare în următoarea componenţă: Olteanu Mihaela, 
Vaman Iulian Dan şi Grigore Florin; 

(2). Secretariatul comisiei de evaluare în următoarea componenţă: Bejan 
Simona, Alupoae Aida şi Coca Ionel; 

(3). Comisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea componenţă: 
Mitrof Marius, Răileanu Violeta Maria şi Stoica George; 

(4). Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în următoarea 
componenţă: Căpăţână Cătălina, Mititelu Mihaela şi Stancu Paula. 
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        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:          
BURUIANĂ Nataliţa, DĂNĂILĂ Sorin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.  
 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al 
consilierilor judeţeni prezenţi=  17; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. 
Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă:  33;  
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

DEACONESCU 

Vasile–Daniel 
30 3  2 

 

        CONCLUZIE: Domnul consilier judeţean DEACONESCU Vasile–Daniel a fost 

desemnat ca reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 

        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:          
BURUIANĂ Nataliţa, DĂNĂILĂ Sorin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian. 
 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 
din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi=  17; 2. Numărul consilierilor judeţeni 
în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă:  33;  
 

 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

PUŞCAŞ 
Paul 

32 1  2 

CRISTOLOVEANU 
Manon–Emilia 

33   2 

IERIMA  
Gavrilă Alexandru 

33   2 

MUNTEANU 
Gabriela 

33   2 

BULAI  
Diamanta Luminiţa 

32 1  2 

LAZĂR  
Maricel Nicolae 

33   2 

AVRAM  
Răzvan Corneliu 

33   2 

RALEA  
Niculina Olimpia 

32 1  2 
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LĂCĂTUŞ  
Elisabeta 

32 1  2 

TOMA  
Lucia Diana 

33   2 

STĂNCESCU  
Geta 

33   2 

TĂBĂCARU  
Amalia Mihaela 

33   2 

 

CONCLUZIE: Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi s-a constituit în 
următoarea componenţă: 

— PUŞCAŞ Paul, preşedinte; 
— CRISTOLOVEANU Manon–Emilia, vicepreşedinte; 
— IERIMA Gavrilă Alexandru, membru titular; 
— MUNTEANU Gabriela, membru supleant; 
— BULAI Diamanta Luminiţa, membru titular; 
— LAZĂR Maricel Nicolae, membru supleant; 
— AVRAM Răzvan Corneliu, membru titular; 
— RALEA Niculina Olimpia, membru supleant; 
— LĂCĂTUŞ Elisabeta, membru titular; 
— TOMA Lucia Diana, membru supleant; 
— STĂNCESCU Geta, membru titular; 
— TĂBĂCARU Amalia Mihaela, membru supleant. 

 

        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:          
BURUIANĂ Nataliţa, DĂNĂILĂ Sorin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian. 
 

Domnul Preşedinte mulţumeşte doamnei preşedinte a Comisiei de numărare a 
voturilor. 
        Domnul consilier judeţean Căluean Anghel – Costel a părăsit sala. 
 

       Se trece la punctul 30 din ordinea de zi: 

Validarea desemnării nominale a domnului Manoliu Mihai, subprefect al Judeţului 
Galaţi, şi a domnului Deaconescu Vasile-Daniel, consilier judeţean în cadrul 

Consiliului Judeţean Galaţi, ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Galaţi 

Iniţiatori: Dan-Lilion Gogoncea 
Eugen Zaharia 

Mitică Sandu 
Romulus-Lucian Iaru  

Sorin Creţu 
Avram Trandafir 

 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 31 din ordinea de zi: 

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 Pechea – Măstăcani – DN 26  
(DJ 255)‖ 

                                                                                                       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 32 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea-Măstăcani – 
DN 26 (DJ255)‖ 

                                                                                                       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 33 din ordinea de zi: 

Aprobarea contului de execuţie la data de 30.06.2017 
                                                                                                       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 34 din ordinea de zi: 

Rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017 
                                                                                                      Iniţiatori: Costel Fotea 

                                                         Viorica Sandu 
Mitică Sandu 

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

Fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, aprobarea acesteia se realizează 
pe articole. 
         Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru‖. 
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru‖. 
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru‖. 
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru‖. 
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Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru‖. 
Se trece la punctul 35 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 Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 11/03.07.2017, transmisă prin 
adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.200/03.07.2017 şi înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 5.806/05.07.2017, şi de Raportul de audit financiar al Camerei 
de Conturi Galaţi asupra conturilor anuale de execuţie bugetară întocmite la 31.12.2016 
de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, înregistrat la Consiliul Judeţean 
Galaţi sub nr. 4.988 din 09.06.2017.  
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna iunie 2017. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna iunie 2017. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna iunie 2017. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna iunie 2017. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 
Parascheva” Galaţi la data de 30 iunie 2017. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
iunie 2017. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna iunie 2017. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna iunie 2017. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
iunie 2017. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna iunie 2017. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna iunie 2017. 
       S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie 
şi Finanţe nr. 5.815/5.816/17.07.2017 cu privire la continuarea implementării proiectului 
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2017, respectiv de 
Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi Finanţe nr. 
5.912/17.07.2017 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”,  
transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr. 
5.815/5.816/5.912/17.07.2017. 
       S-a luat act de adresa Sindicatului Independent – Consiliul Judeţean Galaţi nr. 
319/21.07.2017 ca urmare a adresei Consiliului Judeţean Galaţi nr. 6.317/20.07.2017; 
de adresa Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici nr. 2.383/26.07.2017, respectiv 
de adresa Sindicatului Sanitas din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi înregistrată sub nr. 
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39.153/27.07.2017 ca urmare a adresei Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
6.318/20.07.2017; de adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi nr. 
2.682/24.07.2017 ca urmare a adresei Consiliului Judeţean Galaţi nr. 6.319/20.07.2017. 
 Domnul Dănăilă Sorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
 Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
 Domnul Dănăilă Sorin afirmă că, în ultimul punct pe care l-au discutat referitor la 
rectificarea de buget, există proiecte de hotărâri vizavi de reabilitarea şi modernizarea 
diferitelor drumuri judeţene. Precizând că doreşte numai să aducă în atenţia colegilor şi 
să vadă dacă se poate face ceva, spune că printre ele este şi cel care trece pe lângă 
comuna Schela, chiar între Schela şi Negrea, unde acum două săptămâni a avut loc un 
accident, unde au fost şi victime; acum doi ani şi şase luni a mai avut loc un accident, 
tot cu victime; şi acum trei ani şi ceva, la fel, o familie întreagă a decedat acolo - deci, 
este o problemă, undeva, la intersecţia aceea. Aceste drumuri vor intra în execuţie, 
probabil, anul viitor sau chiar mai târziu. Întreabă dacă s-ar putea face ceva până 
atunci. La unul din rapoartele Poliţiei s-a spus că datorită unor gropi a încercat să evite, 
a făcut coliziunea cu celălalt din sens invers. Adică, să se încerce, totuşi, până intră 
aceste modernizări în execuţie, să se facă ceva vizavi de drumul judeţean.   
 Domnul Preşedinte informează: „Nu ştiu… am citit şi eu în presă, dar în rapoartele 
Poliţiei nu am văzut specificat că ar fi vina gropii. Deocamdată, nu avem un raport în 
privinţa asta. Într-adevăr, acolo au fost câteva accidente rutiere. Singurul lucru pe 
care… adică lucrurile pe care le vom face în perioada imediat următoare, până când va 
intra drumul respectiv în reabilitare şi modernizare, bineînţeles că vom intra în cel mai 
scurt timp la ce înseamnă plombe pe toate drumurile judeţene. Iar la cele două drumuri: 
drumul judeţean 251K  care merge spre Schela - vom mai monta câteva indicatoare; iar 
spre Negrea - este vorba de drumul comunal 43, DC 43 - unde intră în atribuţiile 
primarului să pună câteva indicatoare şi noi să încercăm să obţinem un aviz de la 
Poliţie, să restricţionăm viteza acolo pe porţiunea de intersecţie. Astea sunt lucrurile pe 
care noi putem să le facem şi stă la îndemâna noastră să le facem în cel mai scurt timp 
şi, bineînţeles, că le vom şi face.”  
 Domnul Dănăilă Sorin îi mulţumeşte domnului preşedinte. 
 Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
 Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
 Domnul Cristovici Viorel are o întrebare cu privire la managementul deşeurilor 
menajere, dorind să ştie dacă s-a mai făcut vreun demers. Precizează: „Faptul că s-a 
închis depozitul de deşeuri menajere de la Tecuci creează mari probleme atât 
tecucenilor, cât şi comunelor limitrofe. Ştiţi că noi acum transportăm aceste deşeuri la 
Brăila. A fost şi o şedinţă luni, la Tecuci, cu privire la aceste costuri care se par că se vor 
dubla.” Întreabă dacă pot fi informaţi cu privire la situaţia managementului privind 
deşeurile pentru că a înţeles că, contractul cu cei de la Brăila este valabil până la 
sfârşitul anului. 
 Domnul Preşedinte comunică: „Da, într-adevăr, este o problemă, dar nu este o 
problemă chiar atât de gravă cât reuşesc unii să o amplifice pentru că Guvernul, în luna 
trecută, a dat o hotărâre de Guvern - mai exact: Hotărârea de Guvern 48 - prin care, în 
negociere cu Comisia Europeană, a suspendat acea taxă de infringement sau taxă în 
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plus pe care o puneau pentru tona de deşeu menajer. Adică, în afară de cei 43 de lei, 
pe care îi plăteau la groapă până acum pentru tona de deşeu menajer, mai plăteau 80 
de lei o taxă în plus - taxă impusă de Comisia Europeană României. În ultima perioadă, 
prin negocieri, s-a eliminat acea taxă până în 2019. Ca atare, de la Tecuci - singurul 
lucru în plus este doar distanţa dintre Tecuci şi Brăila care va fi plătită în plus, pentru că 
şi până acum taxa de 43 de lei pentru depozitul de deşeuri menajere era plătită. 
Consiliul judeţean, în momentul de faţă, are proiectul finalizat pentru depozitul de 
deşeuri menajere de la Valea Mărului. Avem proiectul finalizat pentru staţia de tratare 
mecano-biologică de la Galaţi, unde am reuşit - ştiţi, şi cu ajutorul dumneavoastră - 
transferul terenului de la Primăria Galaţi şi, în momentul de faţă, avem proiectul finalizat 
pentru staţia de tratare mecano-biologică şi pentru linia de selectare a deşeurilor. 
Proiectul este finalizat şi pentru Tecuci pentru o staţie de selectare a deşeurilor şi una 
pentru compost şi, bineînţeles, pentru Tîrgu Bujor unde va fi o staţie de transfer a 
deşeurilor menajere. Singurul lucru şi singurul inconvenient pe care îl avem în 
momentul de faţă că, în luna octombrie 2016, Guvernul nu a aprobat Programul 
Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi, ca atare, în momentul de faţă, de vreo câteva 
luni este, încă, în dezbatere publică aprobarea PNGD-ului. Noi, în momentul de faţă, 
suntem cu proiectul, în proporţie de 99%, finalizat; imediat ce se va finaliza şi se va 
termina şi cu PNGD-ul vom depune proiectul. Consiliul judeţean sau, mai bine zis, 
judeţul Galaţi fiind… având prioritate pe POS 1 şi fiind un proiect eligibil şi pe POIM va 
avea finanţare. Sperăm să scoatem, în cel mai scurt timp, măcar depozitul de deşeuri 
menajere de la Valea Mărului, astfel încât, 2019, să avem unde să ducem gunoiul 
menajer din judeţ. Avantajul pe care îl avem că depozitul de la Galaţi încă mai are 
capacitate pentru doi-trei ani de zile. Municipiul care, la ora actuală, furnizează peste 
80%... Municipiul, Şendreniul, Braniştea… şi Tuluceştiul furnizează, la ora actuală, 
peste 80% din deşeul menajer de pe judeţ. Într-adevăr, sper că în cel mai scurt timp, 
vom rezolva problema asta. Cam aşa… cam în mare, cam asta este situaţia. Sunt date 
certe, pot fi verificate; chiar mâine, la ora zece jumătate, avem întâlnire cu consultantul 
pe deşeuri menajere.” În continuare, menţionând că a crezut că subiectul interesează, 
afirmă că de aceea a explicat.   
 Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, îi spune că ceea ce a 
spus dumnealui rămâne înregistrat. În continuare, afirmă: „Problema este că de     
patru-cinci ani şi, cu tot respectul, nu am ridicat problema acum şi v-am ascultat cu 
mare atenţie, toţi preşedinţii şi domnul Bacalbaşa a promis acest depozit de la Valea 
Mărului. Mai aşteptăm până în 2019. Repet, ceea ce aţi spus, presupun că este 
înregistrat, este trecut în… Şi am să vă mai întreb, încă o dată, la sfârşitul anului şi de 
fiecare dată de câte ori cetăţenii vin şi ridică această problemă. Nu este problema mea, 
este a tuturor. Şi, dacă aţi merge în nord să vedeţi distanţa de vreo 130-140 de kilometri 
- Priponeşti şi toată zona aceea - ce probleme ridică cetăţenii şi, în primul rând,    
U.A.T.-urile ce probleme au, o să vedeţi că este o problemă foarte stringentă şi nu 
întâmplător am ridicat-o.” 
 Domnul Preşedinte transmite: „Nu, aveţi… faptul că aţi ridicat problema, este 
foarte pertinentă. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că intru în contact direct cu 
primarii şi chiar ajung în judeţ de mai multe ori decât îşi imaginează foarte mulţi şi ştiu 
judeţul acesta ca pe buzunarele mele. Acum, ceea ce v-am spus eu, mă bucur că 
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rămâne înregistrat, pentru că nu vorbesc vorbe; doi: vă spun cum stau lucrurile.  Acum, 
dacă ce s-a întâmplat înainte şi dacă nu a fost aprobat Planul Naţional de Gestionare a 
Deşeurilor în octombrie 2016, nu este vina mea. Faptul că a trebuit să muncească 
colegii noştri doi ani să scoată un teren din fondul forestier şi legislaţia este atât de 
nepermisivă, să spun, în scoaterea unui teren din fondul forestier, iarăşi nu este vina 
mea. Vă daţi seama că interesul este un interes concertat, concentrat de toţi factorii pe 
subiectul acesta; este un proiect mare şi implică absolut toate U.A.T.-urile din judeţ. Şi, 
nu numai Galaţiul, inclusiv Vasluiul şi Vrancea, la ora actuală, tot la Muchea, la Brăila, 
duc deşeul menajer. Nu este un lucru care ne încălzeşte, doar că eu vă spun că suntem 
în linie dreaptă şi subiectul acesta este un subiect care arde şi suntem concentraţi pe el. 
Iar, de fiecare dată de câte ori o să-l ridicaţi, cu mare drag o să vă răspund şi cu mare 
drag şi mi-aş dori foarte mult ca data viitoare să spunem: proiectul este în dezbatere 
publică sau este în procedură de achiziţie.” În continuare, îi dă cuvântul domnului 
consilier judeţean Iaru Romulus–Lucian. 
 Domnul Iaru Romulus–Lucian, adresându-se domnului preşedinte, menţionează 
că în documentele prezentate la mapă există Raportul Curţii de Conturi privind controlul 
efectuat la Muzeul de Istorie, dacă nu se înşeală, unde se regăsesc o serie de 
neconformităţi şi nereguli, inclusiv problemă legat de un contract sau două de furnizare 
de servicii de telefonie. Totodată, există şi Raportul… 
 Domnul Preşedinte îl întreabă dacă la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii sau Muzeul de 
Istorie. 
 Domnul Iaru Romulus–Lucian spune că parcă de Istorie.  
 Domnul Preşedinte precizează că probleme cu telefonia erau la Muzeul de Ştiinţe 
ale Naturii, nu la Muzeul de Istorie. 
 Domnul Iaru Romulus–Lucian afirmă că, în acelaşi timp, în Raportul instituţiei care 
este şi el la mapă, nu apare nimic menţionat pe respectivul control… şi recomandările 
Curţii de Conturi. În mod normal, ar trebui să fie menţionat în Raportul dumnealor. 
Totodată, informează că, mai mult de atât, documentul Curţii de Conturi este din trei, iar 
celălalt este din zece. Susţine: „Deci, ar fi avut timp să spună: domnule, şi, între altele, a 
venit şi Curtea de Conturi la noi şi ne-a zis să facem una-alta.”   
 Domnul Preşedinte, menţionând că nu a verificat, spune că va verifica şi speră ca 
data viitoare să nu mai existe astfel de probleme. În continuare, întreabă dacă sunt alte 
probleme. Nefiind alte probleme, doreşte o vară senină în continuare, fără caniculă şi 
fără furtuni. 
 
 

         Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 28 (douăzecişiopt) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de    
24 august 2017.     
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