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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 28 februarie 2017 
 

         Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 52 din 24 februarie 2017 şi a fost publicată 
în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 25-26 februarie 2017 şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” 
din 25-26 februarie 2017 (ediţia on-line), respectiv din 27 februarie 2017, şi afişată la 
sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. 
SARFADUAD S.R.L., pe traseul Tecuci – Drăgăneşti (sat Malu Alb); 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Danixmond 
Tur SRL, pe traseul Vlădeşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA); 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Frăţia 
Andronache DV SRL, pe traseul Pechea – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA); 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, 
pe traseul Bereşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA); 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Tegaltrans 
SRL, pe traseul Umbrăreşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA); 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

7. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

9. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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10. Aprobarea documentaţiei: Rest de executat pentru investiţia «RK Reabilitare 

„Laborator Clinic”» pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării 

Devizului general ca urmare a modificării cotei TVA şi întocmirea notelor de renunţare 
privind realizarea obiectivului „Reabilitare DJ 251 G, Km. 6+700 – 8+200 şi 8+800 – 
11+800 Valea Mărului – Vârlezi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea cheltuielilor reprezentând contribuţia proprie privind realizarea 

obiectivului „Reabilitare DJ 251 G, Km. 6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea 
Mărului – Vârlezi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Judeţean Galaţi şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale privind realizarea în comun de 
activităţi care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologie a informaţiei şi de 
comunicaţii; 

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

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

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Trecerea unei părţi (construcţii şi teren) din imobilul situat în municipiul Galaţi, 

str. Traian nr. 203 din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului 
Judeţean Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului 
Local al municipiului Galaţi;   

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Constituirea unei comisii de analiză şi verificare a documentaţiilor 

contractelor de concesiune în care este parte Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi 
pentru refacerea acestora; 

Iniţiator: Costel Fotea 
          17. 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; Florin Grigore – şef serviciu, 
Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii; Mărioara 
Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet 
preşedinte; Elena Parapiru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier 
superior, Compartimentul cancelarie.  
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         Au participat ca invitaţi: Gabriel Aurelian Panaitescu – prefectul judeţului Galaţi; 
Răzvan–Daniel Olaru – subprefectul judeţului Galaţi, propus pentru validare ca membru 
de drept în A.T.O.P.; Cornel Mototolea – inspector şef, Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Galaţi, propus pentru validare ca membru de drept în A.T.O.P.; Dănuţ Vasilică 
– inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Galaţi, propus pentru validare ca 
membru de drept în A.T.O.P.; Viorel Bîclea – reprezentant, Corpul Naţional al 
Poliţiştilor, propus pentru validare ca membru în A.T.O.P.; Emil Horga – reprezentantul 
comunităţii judeţului Galaţi, propus pentru validare ca membru în A.T.O.P.; Maricel 
Cristea – reprezentantul comunităţii judeţului Galaţi, propus pentru validare ca membru 
în A.T.O.P.; Aurica Vîrgolici – trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi; Florina Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi; Ilie Zanfir – manager, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Lucian Ionuţ Vintilă – 
administrator, 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; Viorel Vali 
Sandu – director general, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Simona Chiriţă – şef birou RUNOS, Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; TV Galaţi; RTV Galaţi-Brăila; TV EXPRES. 

Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţilor, 
înainte de a începe şedinţa, doreşte să salute, să transmită din partea dânsului, din 
partea dumnealor, a tuturor, un călduros «La mulţi ani!» colegului şi prietenului 
dumnealor domnul Gogoncea, având în vedere faptul că astăzi împlineşte o frumoasă 
vârstă. Îi urează domnului Gogoncea «La mulţi ani!» şi multă sănătate. În continuare, 
salută prezenţa alături de dumnealor şi a domnului prefect Gabriel Aurelian Panaitescu 
şi a domnului subprefect Olaru Răzvan–Daniel. 
        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 33 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        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 26 ianuarie 2017.  

Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal. 
Supune la vot procesul-verbal. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
  Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să facă o mică 

precizare legată de şedinţa trecută: „La Diverse am luat cuvântul legat de o problemă, 
un Raport al Curţii de Conturi doar la PARCUL DE SOFT. Din câte am înţeles, s-a 
menţionat şi în procesul-verbal că am vorbit ceva şi de CONSPROIECT; n-am adus în 
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discuţie societatea comercială respectivă. Adică, să se şteargă din procesul-verbal că 
nu am adus în discuţie situaţia de la CONSPROIECT.” 

   Domnul Preşedinte îi comunică că se vor verifica cele menţionate şi se va rezolva. 
        În continuare, în legătură cu ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 
 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.346 mii lei 

reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017; 

 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 25.245 mii lei din 
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din 
cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente 
anului 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020. 

        Face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de specialitate. 
       Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.346 mii lei 
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pe anul 2017». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 25.245 mii lei din 
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din  cota de 
18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului 2017 şi 
estimările pentru anii 2018-2020». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 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.    
        Doamna Gaiu Magdalena, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean. 
        Doamna Gaiu Magdalena are rugămintea, precizând că revine cu această 
rugăminte, de a se respecta termenul de cinci zile pentru prezentarea proiectelor de 
hotărâri consilierilor judeţeni.  
        Domnul Preşedinte supune la vot ordinea de zi în întregime: 

1. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. 
SARFADUAD S.R.L., pe traseul Tecuci – Drăgăneşti (sat Malu Alb); 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Danixmond 
Tur SRL, pe traseul Vlădeşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA); 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Frăţia 
Andronache DV SRL, pe traseul Pechea – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA); 

Iniţiator: Costel Fotea 
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4. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, 
pe traseul Bereşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA); 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Tegaltrans 
SRL, pe traseul Umbrăreşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA); 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

7. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

9. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea documentaţiei: Rest de executat pentru investiţia «RK Reabilitare 

„Laborator Clinic”» pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării 

Devizului general ca urmare a modificării cotei TVA şi întocmirea notelor de renunţare 
privind realizarea obiectivului „Reabilitare DJ 251 G, Km. 6+700 – 8+200 şi 8+800 – 
11+800 Valea Mărului – Vârlezi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea cheltuielilor reprezentând contribuţia proprie privind realizarea 

obiectivului „Reabilitare DJ 251 G, Km. 6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea 
Mărului – Vârlezi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Judeţean Galaţi şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale privind realizarea în comun de 
activităţi care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologie a informaţiei şi de 
comunicaţii; 

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

administrativ-teritorială comuna Cudalbi din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Cudalbi, 
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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15. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.346 mii lei 

reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale  pe anul 2017; 

Iniţiatori: Costel Fotea 
Gigel Istudor  

Florinel Petru Gasparotti  
16. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 25.245  mii lei din 

sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din  cota de 
18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului 2017 şi 
estimările pentru anii 2018-2020; 

Iniţiatori: Costel Fotea  
Florinel Petru Gasparotti  

Viorica Sandu  
Ionică Simbanu  

Mitică Sandu                                                         
17. Trecerea unei părţi (construcţii şi teren) din imobilul situat în municipiul Galaţi, 

str. Traian nr. 203 din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului 
Judeţean Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului 
Local al municipiului Galaţi;   

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Constituirea unei comisii de analiză şi verificare a documentaţiilor 

contractelor de concesiune în care este parte Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi 
pentru refacerea acestora; 

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

 

        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. 

SARFADUAD S.R.L., pe traseul Tecuci – Drăgăneşti (sat Malu Alb) 
                                                                                                       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 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 

Danixmond Tur SRL, pe traseul Vlădeşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA) 
                                                                                                       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 34 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Frăţia 

Andronache DV SRL, pe traseul Pechea – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA) 
                                                                                                       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 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi 
SRL, pe traseul Bereşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA) 

                                                                                                       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 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 

Tegaltrans SRL, pe traseul Umbrăreşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA) 
                                                                                                       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 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Galaţi 
                                                                                                       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, îi comunică că are 
doar o mică nelămurire. Spune: „Şi aş vrea dacă ori dumneavoastră ori secretarul 
consiliului ar putea să mă facă ca 100% să pot să dau votul pe acest proiect de 
hotărâre. În Legea 218 spune clar cine sunt reprezentanţii autorităţii teritoriale de ordine 
publică. La un moment dat, spune şase consilieri judeţeni. Din totalul care îl votăm noi 
astăzi, în proiectul de hotărâre, sunt şapte. Aş vrea să ştiu dacă cumva este o neregulă 
sau doar...  - că nu sunt de meserie jurist sau n-am terminat Dreptul - dacă reprezintă 
aceeaşi calitate în A.T.O.P. sau nu; adică, este o nelămurire a mea.”  

Domnul Preşedinte îi precizează faptul că, consiliul judeţean a votat şase 
consilieri. Totodată, întreabă care este al şaptelea. 
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Domnul Butunoiu Dorin conchide că sunt şase. Chiar nu are nicio problemă privind 
proiectul respectiv, dar un reprezentant din A.T.O.P. îndeplineşte şi calitatea de 
consilier judeţean şi dacă ar fi o problemă în legislaţie. 

Domnul Preşedinte îi spune că este reprezentantul preşedintelui. Precizează că 
este domnul Trandafir - este reprezentantul preşedintelui. Aşa este. Nu este în calitate 
de reprezentant al consiliului, este în calitate de reprezentant al preşedintelui. 

Domnul Butunoiu Dorin afirmă că asta a înţeles. Dar era dublă calitate şi de asta 
nu ar fi vrut să fie o neînţelegere, menţionând că a întrebat.  

Domnul Preşedinte spune că a înţeles. Îi precizează că a lămurit acest lucru. 
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.  

        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 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 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua 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 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua 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 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea documentaţiei: Rest de executat pentru investiţia «RK Reabilitare 
„Laborator Clinic”» pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 

Andrei” 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. 

Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Cristovici Viorel informează că ştie necesitatea acestui proiect. În schimb, 

doreşte să menţioneze, de la început, că o să se abţină la acest proiect de hotărâre şi o 
să  spună şi de ce. Conform Legii 925 din '95: „obligativitatea de a... orice documentaţie 
tehnică trebuie să o aibă - orice documentaţie tehnică, orice proiect pe care noi îl 
avizăm; aceasta pică în sarcina investitorului, beneficiarului, administratorului şi a 
proiectantului.” În continuare, afirmă: „Vreau să vă spun că am cerut punctul de vedere 
al celor de la Spitalul Judeţean şi mie dumnealor mi-au promis că vor obţine acest... 
această viză de verificator proiecte şi de punctul dumnealor. Mai mult de atât, începând 
cu august 2017, intră în vigoare o ordonanţă de guvern care prevede ca toate       
N.C.S-urile şi inadvertenţele din cadrul unui proiect pică în sarcina verificatorului de 
proiect şi a proiectantului. Neavând acest... acest punct de vedere şi viza unui 
verificator de proiecte, eu zic că noi aprobăm o documentaţie tehnică care nu este 
completă. Ori aşteptăm să obţină viza cei care au... au făcut acest proiect, în speţă 
administratorul sau proiectantul, ori eu, din punctul acesta de vedere, consider că ar 
trebui să ne abţinem până obţinem această viză.”  

Domnul Preşedinte menţionează că spunea domnul consilier că abia în iunie 2017 
intră în vigoare... 

Domnul Cristovici Viorel precizează: „... revin, revin, ca să ne înţelegem. 
Aceasta... Legea 925 din '95 este obligatorie. Noi trebuia să avem această viză. În plus, 
proiectul - ca să fiu mai pe înţelesul dumneavoastră - proiectul sau lucrarea...” 

Domnul Preşedinte intervine: „Nu, fiţi pe înţelesul dumneavoastră, că n-am înţeles 
nimic. Dacă explicaţi mai bine, înţelegem toţi. Nu pe înţelesul meu, pe înţelesul tuturor.”  

Domnul Cristovici Viorel menţionează: înţelesul colegilor... Adresându-se domnului 
preşedinte, îşi cere scuze. 

Domnul Preşedinte continuă: „Aşa, pe înţelesul tuturor. Că eu înţeleg, să ştiţi, la fel 
de bine ca şi dumneavoastră...” 

Domnul Cristovici Viorel afirmă: „Scuzaţi-mă şi aveţi dreptate, poate n-am fost 
explicit. Legea aceasta este din '95 este ordonanţa... De fapt, este Ordonanţa 925 din 
'95 - obligativitatea vizei şi punctului de vedere a unui verificator de proiecte pe orice 
documentaţie tehnică. Deci, este de doisprezece ani. În august 2017 intră altă 
prevedere, altă ordonanţă, unde toate inadvertenţele, toate N.C.S.-urile cad în sarcina 
şi răspunderea proiectantului şi a verificatorului de proiecte. Până atunci lucrarea nu se 
va termina şi noi putem să ne prevalăm de această ordonanţă. Dar, oricum ar fi, orice 
documentaţie tehnică din '95 trebuie să aibă viza şi punctul de vedere a unui 
verificator.”  

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei Debita Mihaela. 
Doamna Debita Mihaela informează: „... stă în felul următor: proiectul iniţial are 

verificator de proiect. Actualizarea care s-a făcut acum nu a fost cu adresă la 
modificarea proiectului - a fost o actualizare doar financiară.” 
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Domnul Preşedinte spune că a înţeles. Practic, proiectul înţelege că nu se 
modifică, da? În continuare, informează: „Acolo, aşa, mai pe scurt, a fost un constructor 
care, din păcate, a intrat în insolvenţă. A rămas o porţiune sau o parte din lucrare 
neexecutată şi a trebuit să reactualizăm proiectul. Practic, soluţia tehnică, din câte 
înţeleg, nu s-a modificat; iar în 2000... în august 2017, dacă aşteptăm 2017 august, 
oricum nu are cum să intre în sarcina proiectantului, că vinovat este constructorul sau 
cel care nu şi-a finalizat lucrarea. Dar este de reţinut opinia dumneavoastră şi cert este 
un lucru: că trebuie să facem lucrarea, să o finalizăm că, cetăţenii au nevoie de spaţii 
de calitate şi de un laborator adecvat cerinţelor.”  
        Supune la vot proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 3 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Radu Valentin şi Cristovici Viorel). 

       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma recalculării 

Devizului general ca urmare a modificării cotei TVA şi întocmirea notelor de 
renunţare privind realizarea obiectivului „Reabilitare DJ 251 G, Km. 6+700 – 8+200 

şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi” 
                                                                                                       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 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 
Aprobarea cheltuielilor reprezentând contribuţia proprie privind realizarea 

obiectivului „Reabilitare DJ 251 G, Km. 6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea 
Mărului – Vârlezi” 

                                                                                                       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 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale privind realizarea în 
comun de activităţi care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologie a 

informaţiei şi de comunicaţii 
                                                                                                       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 34 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

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

Cudalbi, 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 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.346 mii lei 

reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017 

                                                            Iniţiatori: Costel Fotea 
                                                                             Gigel Istudor 

                                                                                                 Florinel Petru Gasparotti                                           
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre s-au formulat două 

amendamente. Îi roagă pe doamna consilier judeţean Gaiu Magdalena şi pe domnul 
consilier judeţean Ştefan Ion să le prezinte.  

Doamna Gaiu Magdalena  
 

«AMENDAMENT  
                             

La proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre 1560/27.02.2017 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2.014/28.02.2017) 

 

Solicit introducerea asfaltării a 300 m la intrarea în comuna Corni, sat Măcişeni pe 
DJ 251G, pentru reîntregirea acestui drum judeţean.  

Semnează: Gaiu Magdalena                          Data: 28.02.2017». 
 

Domnul Ştefan Ion prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumei de 10.346 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în 

vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 
2017 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2.008/28.02.2017) 
 

Conform promisiunii ferme a preşedintelui consiliului judeţean în plenul consiliului, 
solicit introducerea asfaltării a 300 m la intrarea în comuna Corni, sat Măcişeni pe DJ 
251 G. 

Solicit introducerea acestuia în acest an pentru întregirea acestui drum judeţean 
respectiv DJ 251 G. 

Semnează: Ştefan Ion                          Data: 28.02.2017». 
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Domnul Ştefan Ion, menţionând că având acelaşi conţinut, o să prezinte dânsul 

acest amendament: „Solicităm introducerea a 300 de metri asfalt în comuna Corni, sat 
Măcişeni.” În continuare, afirmă: „Aşa după cum ştiţi, am discutat acest subiect la 
sfârşitul anului trecut şi am avut şi promisiunea dumneavoastră fermă că va intra pe 
bugetul anului 2017. Este un drum foarte bun şi este păcat să nu finalizăm şi pentru 300 
de metri să avem... ştiu eu... probleme din partea cetăţenilor.” 

Domnul Preşedinte comunică: „Acum, ca să fac o glumiţă, trebuie să recunosc că 
mă bucur că domnul Ştefan Ion are foarte mare încredere în mine şi a văzut că sunt un 
om de cuvânt. Aşa cum am promis în 2016, ne vom ţine de cuvânt. El este prins  - o să 
vedeţi imediat ce apare în dezbatere publică proiectul de buget pe 2017. Porţiunea asta 
de 300 de metri de drum judeţean, pe 251, este prinsă în proiectul de buget la investiţii; 
şi, acolo, pe comuna Corni, va mai fi o porţiune de un kilometru de drum judeţean şi 
acela va fi asfaltat şi reabilitat şi modernizat. Deci, ca atare... Da. Deci, drumul spre 
Urleşti şi acela va fi prins în proiectul de buget. E vorba de un kilometru de drum 
judeţean pentru că, prin interiorul satului Urleşti, avem drum judeţean şi este păcat să 
rămână un kilometru - practic, să nu facă legătura cu drumul judeţean 251. Ca atare, şi 
această suprafaţă... această lungime de 300 de metri va fi prinsă în bugetul consiliului 
judeţean pe 2017. Ca atare, în momentul de faţă, amendamentul nu-l văd la ce să-l 
aprobăm acum. La buget, el va fi...”  

Domnul Ştefan Ion îi menţionează că este în regulă. Dacă este prins în buget... 
Domnul Preşedinte, încă o dată, mulţumeşte de apreciere. Anunţă, din partea 

iniţiatorilor, că nu se acceptă amendamentul. Precizează: „Şi el va fi prins în proiectul 
de buget”. Îl întreabă pe domnul consilier judeţean dacă este bine aşa. 

Domnul Ştefan Ion afirmă că este foarte bine. 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaţia de fundamentare. 
        Supune la vot proiectul de hotărâre fără amendamente. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 25.245 mii lei din 

sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din 
cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente 

anului 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020 
                                                            Iniţiatori: Costel Fotea 

                                                                                                  Florinel Petru Gasparotti 
                                                                                Viorica Sandu 

                                                                                   Ionică Simbanu 
                                                                               Mitică Sandu                                                                                                                          

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

Domnul Stoica George prezintă următorul: 
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«AMENDAMENT  
         

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumei de 25.245 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din cota de 18.5% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului 2017 şi estimările pentru anii 

2018-2020 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2.013/28.02.2017) 
 

În cadrul Anexei nr. 1 la poziţia nr. 64 la coloana „Cota de 18,5% din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” a fost trecută suma de 287, iar dintr-o 
eroare umană la coloana „TOTAL” a fost trecută suma de 281 în loc de 287. 
 

Semnează: Preşedintele, Fotea Costel». 
 

Domnul Preşedinte precizează că a fost o greşeală. Anunţă, din partea grupului de 
iniţiatori, că se 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 cu 33 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” 
(Simbanu Ionică).                                            

       Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 

Trecerea unei părţi (construcţii şi teren) din imobilul situat în municipiul Galaţi, 
str. Traian nr. 203 din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea 

Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi 
administrarea Consiliului Local al municipiului 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 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Constituirea unei comisii de analiză şi verificare a documentaţiilor contractelor de 
concesiune în care este parte Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi pentru 

refacerea acestora 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

Domnul Preşedinte precizează că la acest proiect de hotărâre s-a formulat un 
amendament. Îl roagă pe domnul Cristea Constantin, director executiv al Direcţiei  
patrimoniu, să îl prezinte.  

Domnul Cristea Constantin, adresându-se domnului preşedinte, domnilor 
consilieri, prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind constituirea 
unei comisii de analiză şi verificare a documentaţiilor contractelor de concesiune 
în care este parte Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi pentru refacerea acestora 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 1.689/17.02.2017) 
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Se modifică alineatul (3) al articolului 1 din proiectul de hotărâre sus-arătat în 
sensul că, în cuprinsul acestuia, expresia „refacerea documentaţiilor aferente 
contractelor de concesiune” se înlocuieşte cu următoarea: „refacerea documentaţiei 
aferente contractului de concesiune nr. 7.154/21.12.1999, încheiat între Consiliul 
Judeţean Galaţi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi”. 
 

Semnează: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Fotea Costel». 
 

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. 
Nefiind alte observaţii şi fiind vorba despre un proiect de hotărâre cu privire la 

persoane, pentru aprobarea acestuia este necesară procedura de vot secret.  
Invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de vot care vor fi 

predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesul-verbal.  
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 
MIRCEA Iulian 
NAGGAR Andreea–Anamaria 
NECHIFOR Alexandru 
PALADE Cătălin 
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RADU Valentin 
RUSU Georgiana–Iuliana 
SANDU Mitică 
SANDU Viorica 
SIMBANU Ionică 
STAN Ionel 
ŞTEFAN Ion 
TRANDAFIR Avram 
URSU Nicuşor 
VICLEANU Marian 
ZAHARIA Eugen 

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

       Se reiau lucrările. 
 

       Doamna Sandu Viorica  
       Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Constituirea 
unei comisii de analiză şi verificare a documentaţiilor contractelor de concesiune în care 
este parte Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi pentru refacerea acestora». 1. Cvorumul 
necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi = 18;  2. Numărul 
consilierilor judeţeni în funcţie: 34; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 
34;  

 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

GASPAROTTI Florinel–Petru 34 - - - 

CRISTEA Constantin 34 - - - 

DUMITRESCU Mărioara 34 - - - 

STOICA George 34 - - - 

MIŞURNOV Andrei 33 1 - - 

PUŞCAŞ Paul 34 - - - 

 
CONCLUZIE: Comisia de analiză şi verificare a tuturor contractelor de 

concesiune vizând terenuri din pădurea Gârboavele în care este parte Consiliul 
Judeţean Galaţi, precum şi pentru refacerea documentaţiei aferente contractului 
de concesiune nr. 7.154/21.12.1999, încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi şi S.C. 
PIBUNNI S.R.L. Galaţi, s-a constituit în următoarea componenţă: GASPAROTTI 
Florinel–Petru, CRISTEA Constantin, DUMITRESCU Mărioara, STOICA George, 
MIŞURNOV Andrei şi PUŞCAŞ Paul. 
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        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri: 
DIMA Gheorghe, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian. 
        Domnul Preşedinte mulţumeşte şi, în continuare, afirmă: „Domnule, inspirată 
comisie - nicio comisie n-a fost votată cu 100%.” 

Se trece la punctul 19 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 Raportul Direcţiei economie şi finanţe privind situaţia activităţii 
societăţilor comerciale la care Consiliul Judeţului are calitatea de acţionar sau asociat, 
transmis prin adresa Direcţiei economie şi finanţe nr. 1258/14.02.2016. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna ianuarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna ianuarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna ianuarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna ianuarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi 
pe luna ianuarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna ianuarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
ianuarie 2017. 
        S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna decembrie 2016 şi pe luna 
ianuarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
ianuarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 ianuarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna ianuarie 2017. 
 Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.  
        Domnul Butunoiu Dorin afirmă: „Vreau să vă felicit pe dumneavoastră, în primul 
rând, şi apoi pe doamna Carmen Chirnoagă pentru informaţiile aduse consilierilor. În 
ultima şedinţă de consiliu judeţean v-am solicitat un punct de vedere legat de un Raport 
al Curţii de Conturi la PARCUL DE SOFT. Aţi făcut mai mult de atât şi aţi făcut o analiză 
a tuturor societăţilor comerciale care aparţin şi au acţiuni la consiliul judeţean. În urma 
Raportului făcut de către doamna Chirnoagă, am aflat şi noi ce se întâmplă astăzi cu 
acele societăţi comerciale. Din câte am observat, două din cele trei societăţi comerciale, 
în speţă, CONSPROIECT şi DRUMURI ŞI PODURI se află în procedură de faliment; în 
speţă: CONSPROIECT-ul de la... 10 ianuarie 2017, iar DRUMURI ŞI PODURI din 2014 
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şi PARCUL DE SOFT - din câte am văzut - funcţionează în parametri normali. Aş vrea, 
dacă se poate, să gândiţi o strategie pentru cele trei societăţi şi... eu ştiu... într-un 
interval rezonabil pentru dumneavoastră să ne spuneţi cum am putea să facem să 
salvăm măcar una din cele două instituţii care sunt în procedură de faliment şi dacă 
putem să le transformăm în... nu ştiu... altfel de societăţi pentru a funcţiona în favoarea 
autorităţilor publice locale din judeţul Galaţi pentru că, în special, CONSPROIECT era 
foarte util pentru marea majoritate a comunelor, atunci când făceau proiectări pentru 
banii absorbiţi în judeţ. Mulţumesc.” 
          Domnul Preşedinte informează: „Din păcate, CONSPROIECT şi DRUMURI ŞI 
PODURI nu avem ce să le facem, că sunt în lichidare judiciară şi, ca atare, acolo nu 
mai avem ce face. PARCUL DE SOFT, aşa cum aţi văzut şi în Raportul prezentat de 
colega noastră, doamna Chirnoagă, anul trecut a avut un profit timid, dar a fost pe 
profit. Ca atare, am încredere în managementul de acolo că va... e pe drumul cel bun şi 
va fi bine. Dar, cele două societăţi, într-adevăr, sunt în lichidare judiciară; ca atare, nu ai 
ce să le mai faci.”  În continuare, întreabă dacă sunt alte probleme. 
          Domnul Ştefan Ion menţionează că are doar o observaţie: „Am analizat bugetul 
naţional şi sumele prevăzute la Anexele 4 şi 8 pentru judeţul Galaţi şi locul pe care ne 
situăm privind alocarea bugetară nu ne onorează. Practic, la Anexa 7, care ne 
interesează foarte mult pe noi, respectiv Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017 şi estimări pentru 2018-2020, ne 
situează pe un neonorant loc 31 la nivel naţional. Cred că cei care reprezintă judeţul 
Galaţi, parlamentarii, cei care pot să facă lobby la nivelul Guvernului, ar trebui să fie mai 
aplecaţi pe această analiză şi cred că judeţul Galaţi contribuie mult mai mult decât 
primeşte de la nivel naţional şi cred că este prioritar pentru dezvoltarea comunităţilor din 
judeţul Galaţi. Cred că ar trebui să discutăm pentru că avem o serie de reprezentanţi, 
inclusiv ministrul finanţelor care sigur că este plecat din Galaţi. Vă mulţumesc.”  
          Domnul Preşedinte afirmă: „Acum, la problema asta ridicată de dumneavoastră, 
sincer, cred că, cu toţii de aici, de la masă, ne dorim un buget dublu sau chiar triplu 
pentru judeţul Galaţi. Nimeni nu cred că îşi doreşte sau nu este mulţumit niciodată de 
cât primim. Doar că şi sumele astea alocate la nivel naţional, cât şi la nivel local, sunt 
alocate în baza unor formule de calcul. Ca atare, nu cred că... chiar dacă ministrul 
finanţelor este plecat din Galaţi, nu cred că-şi poate permite să încalce vreo lege sau să 
nu aplice formula de calcul privind alocarea sumelor pe judeţe. Dar, să ştiţi că interesul 
şi scopul nostru şi menirea noastră este să facem cât mai mult, dacă este permis 
cuvântul lobby, pentru a aduce cât mai mulţi bani în judeţul Galaţi, şi noi, şi 
parlamentarii noştri, şi ai dumneavoastră, cu toţii.” 
          În continuare, întreabă dacă sunt alte probleme. Nemaifiind altele, le doreşte o   
după-amiază plăcută. 
 
 

          Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 17 (şaptesprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de    
28 martie 2017.     
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