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

 

                      Costel Fotea                                                                               Paul Puşcaş 
 

 
 

 

 

 
 
 

PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 28 martie 2017 
 

         Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 199 din 23 martie 2017 şi a fost publicată în 
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 25-26 martie 2017 şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” din 27 
martie 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. Belona 
S.R.L., pe traseul Furcenii Noi (comuna Cosmeşti) – Tecuci; 

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

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Corisalt 
S.R.L., pe traseele Galaţi – Vânători (S.C. Asil S.R.L., S.C. Adina S.R.L.) şi Frumuşiţa – 
Vânători (S.C. Paneurogal S.R.L.); 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural 

„Dunărea de Jos” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

4. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală 

Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

5. Aprobarea documentaţiei tehnico–economice faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de 
investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea Studiului de Soluţie pentru obiectivul de investiţie: Racordarea la 

reţeaua electrică a imobilelor din cadrul Muzeului Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

7. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul 
de investiţie: Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol 
Andrei Galaţi; 

                                                                                         Iniţiatori: Costel Fotea 
      Marian Vicleanu 

8. Aprobarea Documentaţiei „RK etaj 7 tronson ABC Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă  Sf. Apostol Andrei Galaţi – Rest de executat”; 
                                                                             Iniţiatori: Costel Fotea 

                                                                                                Alexandru Nechifor 
9. Aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de 

Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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10. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Evaluare, standardizare şi performanţă în Administraţia 
Publică Locală – Consiliul Judeţean Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public 

al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 
Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public 

al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi 
aprobarea contractului de dare în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public 

al judeţului Galaţi către Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi aprobarea contractului de 
dare în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public 

al judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea contractului de dare 
în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 7.154/21.12.1999 încheiat 

între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi, către 
S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galaţi; 
                                                                                Iniţiator: Florinel–Petru Gasparotti 

16. Aprobarea bugetului local al judeţului Galaţi pe anul 2017; 
                Iniţiatori: Costel Fotea 

 Florinel–Petru Gasparotti 
 Viorica Sandu 
 Mitică Sandu 

17. Alocarea sumei de 158.424 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi 
pe anul 2017, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Alocarea  sumei  de  157.000 lei din  bugetul  local al Consiliului Judeţean 

Galaţi pe anul  2017, în vederea continuării proiectului „Centru social  comunitar  pentru  
mama şi copilul abuzat”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” 

Galaţi, pentru anul 2016; 
Iniţiator: Costel Fotea 

20. Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Complexului 

Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada 2014 – 2017 
(Contract de management nr. 5.703/26.06.2014); 

Iniţiator: Costel Fotea 
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21. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală 

Galaţi, pentru anul 2016; 
Iniţiator: Costel Fotea 

22. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi, pentru anul 2016; 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. 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; 
Aurelia Domniţeanu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare regională; 
Constantin Cristea – director executiv, Direcţia patrimoniu; Cristina-Lucia Lupaşcu – 
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; Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul cancelarie. 
         Au participat ca invitaţi: Gabriel Aurelian Panaitescu – prefectul judeţului Galaţi; 
Aurica Vîrgolici – trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi; 
Aurelia Alecu – director executiv, Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor Galaţi; Mariana 
Robea – director executiv, Fundaţia Familia Galaţi; Paul Moisanu – director executiv, 
S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galaţi; 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; Viorel Vali Sandu – director general, Serviciul Public Judeţean 
de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; Bogdan Ghiorghiu – şef birou 
tehnic, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Marius Cîrcotă – 
şef serviciu tehnic şi administrativ, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „IMPARŢIAL”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; 
reprezentant RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI; TV Galaţi; RTV Galaţi-Brăila. 
 

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 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 28 februarie 2017.  
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Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal. 
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
   Domnul Preşedinte, în legătură cu ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 

următorul proiect de hotărâre: 
 modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 18 din 28 ianuarie 2016 privind  

aprobarea extinderii Programului IMPACT, etapa a IV-a „Operativitatea şi 
creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu 
echipamente de logistică”. 

         În continuare, face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de 
specialitate. 
       Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 18 din 28 ianuarie 2016 
privind aprobarea extinderii Programului IMPACT, etapa a IV-a „Operativitatea şi 
creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu 
echipamente de logistică”».     
        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.    
        Nefiind alte observaţii, 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. Belona 
S.R.L., pe traseul Furcenii Noi (comuna Cosmeşti) – Tecuci; 

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

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Corisalt 
S.R.L., pe traseele Galaţi – Vânători (S.C. Asil S.R.L., S.C. Adina S.R.L.) şi Frumuşiţa – 
Vânători (S.C. Paneurogal S.R.L.); 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural 

„Dunărea de Jos” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

4. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală 

Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

5. Aprobarea documentaţiei tehnico–economice faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de 
investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea Studiului de Soluţie pentru obiectivul de investiţie: Racordarea la 

reţeaua electrică a imobilelor din cadrul Muzeului Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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7. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul 

de investiţie: Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol 
Andrei Galaţi; 

                                                                                         Iniţiatori: Costel Fotea 
      Marian Vicleanu 

8. Aprobarea Documentaţiei „RK etaj 7 tronson ABC Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă  Sf. Apostol Andrei Galaţi – Rest de executat”; 

                                                                             Iniţiatori: Costel Fotea 
                                                                                                Alexandru Nechifor 
9. Aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de 

Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta; 
Iniţiator: Costel Fotea 

10. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Evaluare, standardizare şi performanţă în Administraţia 
Publică Locală – Consiliul Judeţean Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public 

al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 
Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public 

al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi 
aprobarea contractului de dare în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public 

al judeţului Galaţi către Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi aprobarea contractului de 
dare în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public 

al judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea contractului de dare 
în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 7.154/21.12.1999 încheiat 

între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi, către 
S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galaţi; 
                                                                              Iniţiator: Florinel–Petru Gasparotti 

16. Aprobarea bugetului local al judeţului Galaţi pe anul 2017; 
                Iniţiatori: Costel Fotea 

 Florinel–Petru Gasparotti 
 Viorica Sandu 
 Mitică Sandu 

17. Alocarea sumei de 158.424 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi 

pe anul 2017, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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18. Alocarea  sumei  de  157.000 lei din  bugetul  local al Consiliului Judeţean 

Galaţi pe anul  2017, în vederea continuării proiectului „Centru social  comunitar  pentru  
mama şi copilul abuzat”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
           19. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 18 din 28 ianuarie 2016 

privind aprobarea extinderii Programului IMPACT, etapa a IV-a „Operativitatea şi 
creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu 
echipamente de logistică”; 

                                                                             Iniţiatori: Dan–Lilion Gogoncea 
                                                                                           Eugen Zaharia 

                                                                                         Mitică Sandu 
                                                                                                       Romulus–Lucian Iaru 

                                                                                             Gheorghe Dima 
                                                                                      Sorin Creţu 

                                                                                              Avram Trandafir 
20. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” 

Galaţi, pentru anul 2016; 
Iniţiator: Costel Fotea 

21. Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Complexului 

Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada 2014 – 2017 
(Contract de management nr. 5.703/26.06.2014); 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală 

Galaţi, pentru anul 2016; 
Iniţiator: Costel Fotea 

23. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi, pentru anul 2016; 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. 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. Belona 

S.R.L., pe traseul Furcenii Noi (comuna Cosmeşti) – Tecuci 
                                                                                                       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”. 

Domnul Preşedinte salută prezenţa şi a domnului prefect Gabriel Aurelian 
Panaitescu la această şedinţă.  

Domnul Prefect îşi cere scuze pentru întârziere. 
 
 



Şedinţa din 28 martie 2017 
 Pag. nr. 7  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                      Costel Fotea                                                                        Paul Puşcaş 
 

 
 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

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

Corisalt S.R.L., pe traseele Galaţi – Vânători (S.C. Asil S.R.L., S.C. Adina S.R.L.) şi 
Frumuşiţa – Vânători (S.C. Paneurogal S.R.L.) 

                                                                                                       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 3 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea 
de Jos” 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 4 din ordinea de zi: 

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

       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea documentaţiei tehnico–economice faza Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico–economici pentru 

obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 

                                                                                                       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: 
Aprobarea Studiului de Soluţie pentru obiectivul de investiţie: Racordarea la 

reţeaua electrică a imobilelor din cadrul Muzeului Zonei Pescăreşti din 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 34 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: Parcare Supraetajată – Spitalul 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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea Documentaţiei „RK etaj 7 tronson ABC Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă  Sf. Apostol Andrei Galaţi – Rest de executat” 

                                                                                          Iniţiatori: Costel Fotea 
                                                                                                Alexandru Nechifor 

        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: 
Aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de 

Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta 
                                                                                                       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 unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Evaluare, standardizare şi performanţă în Administraţia 
Publică Locală – Consiliul 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 11 din ordinea de zi: 
Darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al 

judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare 

                                                                                                       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 12 din ordinea de zi: 

Darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al 
judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 

Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare 
                                                                                                       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: 
Darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al 

judeţului Galaţi către Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi aprobarea 
contractului de dare în administrare 

                                                                                                       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 14 din ordinea de zi: 

Darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al 
judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea contractului de 

dare în administrare 
                                                                                                       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: 
Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 7.154/21.12.1999 încheiat între 
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi, către 

S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. Galaţi 
                                                                                Iniţiator:  Florinel–Petru Gasparotti                                                         
        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 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 7 „abţineri” (Creţu 
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică 
şi Căluean Anghel – Costel). 

Domnul Preşedinte, constatând că S.C. ANLASEN 2003 S.R.L. este reprezentată 
în sală, le transmite mult succes în continuare în ceea ce doresc să facă acolo. „Suntem 
de acord ca toţi investitorii din judeţul Galaţi să fie sprijiniţi şi îi vom sprijini întotdeauna 
şi vom fi alături de ei pentru investiţii şi pentru crearea de locuri de muncă. Ca atare, 
spor la treabă şi să dea Bunul Dumnezeu să faceţi ceea ce v-aţi propus acolo, că 
proiectul pe care l-aţi propus este un proiect frumos şi util, necesar pentru toţi cetăţenii 
Galaţiului şi nu numai. Succes mult!” 
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       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea bugetului local al judeţului Galaţi pe anul 2017 
                                                           Iniţiatori: Costel Fotea 

                                                                                                 Florinel–Petru Gasparotti 
                                                                              Viorica Sandu 
                                                                             Mitică Sandu 

Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există două 
amendamente. Îi roagă pe domnul consilier judeţean Ştefan Ion şi, apoi, pe domnul 
director executiv Stoica George să le prezinte.  

Domnul Ştefan Ion prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Galaţi, 
 pe anul 2017 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 2.839/28.03.2017) 
Nr. proiect: 2.732/23.03.2017 

 

Introducerea următoarelor obiective pe anul 2017: 
 - DJ 251 F, Urleşti – Corni 
 - DJ 251 J – Cotoroaia Fundeanu 
 - DJ 251 L – Schela Braniştea cu tot cu pod 
 - DJ 251 I – Buciumeni Vişina 
 - DJ 252 G – Ţepu Tecucel 
 - DJ 240 – Ghidigeni (Şanţuri) 
 - Pod Ghidigeni, Pod Oancea 
Refacerea drumurilor în urma inundaţiilor cu bani veniţi de la Guvern în procedură 

de urgenţă. 
Semnează: Consilier Ştefan Ion                   Data: 28.03.2017». 

 

Domnul Ştefan Ion, referindu-se la amendament, menţionează că mai mult 
doreşte să ştie dacă aceste obiective sunt prinse în acest buget, pentru că nimeni nu a 
putut să îi confirme acest lucru. Comunică: „Şi aş vrea să ştiu dacă aceste obiective 
sunt prinse în acest buget: drumul judeţean 251 F Urleşti – Corni, drumul judeţean 251 
Cotoroaia – Fundeanu, drumul judeţean  251 L Schela – Braniştea - acolo este şi un 
pod, drumul judeţean 251 I Buciumeni – Vişina, drumul judeţean 252 G Ţepu – Tecucel, 
drumul judeţean 240 localitatea Ghidigeni şi mai sunt aici două poduri: podul de la 
Ghidigeni - care are mari probleme - şi mai avem un pod la Oancea. Sigur că nu face 
obiectul acestei discuţii, dar considerăm că ar trebui urgentat să eliminăm calamităţile 
care au avut loc anul trecut. Şi, cred că ar trebui demarat, în procedură de urgenţă, ca 
aceste calamităţi să fie eliminate în totalitate pentru că se observă o întârziere, poate că 
pe bună dreptate, dar ar trebui să facem toate demersurile în aşa fel încât toate 
localităţile, care au suferit de pe urma inundaţiilor, să fie îndepărtate aceste urmări. Vă 
mulţumesc.”  

Domnul Preşedinte afirmă: „În primul rând, vreau să vă aduc la cunoştinţă, încă o 
dată, că noi suntem aleşi, aici, consilieri judeţeni, pentru tot judeţul Galaţi, nu numai 
pentru puncte, pentru obiective care ne interesează personal. Deci, suntem aici să 
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facem o strategie de dezvoltare, să investim - consiliul judeţean - în tot… în tot judeţul 
Galaţi, nu numai pe comunele P.N.L.-ului. Mi-aţi enumerat acolo doar podul de la 
Ghidigeni unde este primar P.N.L., drumul judeţean 251 E care face legătura între 
Braniştea şi Schela unde este P.N.L.-ul, de la Oancea unde este P.N.L. Oare judeţul 
acesta are doar primari P.N.L. şi pe noi, ca şi consilieri, sau consiliul judeţean ne 
interesează doar acele zone? Este o întrebare retorică, aşa, pe care mi-o pun. Şi, dacă 
dumneavoastră aţi fi studiat mai bine bugetul, aţi fi văzut că sunt prinse aceste obiective 
- inclusiv podul de la Ghidigeni are expertiză tehnică, podul de la Cerţeşti are expertiză 
tehnică, are studiu de fezabilitate. Drumurile judeţene vor intra imediat acum, după ce 
aprobăm bugetul, în procedură de studiu de fezabilitate şi, apoi, procedură de achiziţie - 
astfel încât vom face o strategie de dezvoltare pentru tot judeţul. Şi, dacă tot vorbim de 
drumuri judeţene, astăzi, în clădirea de vizavi, colegii noştri primari - care se află pe 
drumurile judeţene 242, 251, 252 - sunt împreună cu, colegii de la D.D.R. verifică din 
nou documentaţia. Vin… Joi vom avea o vizită din partea evaluatorilor de la Direcţia de 
Dezvoltare Regională Sud–Est astfel încât, în două săptămâni, poate cel mult trei 
săptămâni, vom semna contractul - eu aşa sper ca două săptămâni, dar îmi iau şi marjă 
de siguranţă - contracte de finanţare pe drumurile judeţene de 42 de milioane de euro. 
Aşa că, aceste contracte, care îmi aduc aminte că au fost aprobate când unii dintre 
consilieri ba intrau în sală, ba ieşeau din sală, ba spuneau că acest consiliu este 
constituit legal, ba este ilegal, uitaţi că acest consiliu - aşa cum a fost funcţionat el la 
început, cu toate impedimentele create de către unii - reuşeşte, la ora actuală, să aducă 
bani în judeţul Galaţi şi vom face dezvoltare pentru tot judeţul Galaţi, nu numai pentru 
anumite obiective pe care le au unii. Doi. Momentul de urgenţă a trecut. Deci, nu poţi să 
faci acum achiziţie pe situaţie de urgenţă în urma unor calamităţi care au fost în 2016 şi 
acum suntem în 2017 - după cinci luni de zile. Practic, fenomenul de urgenţă a trecut. 
Nu-ţi mai permite nimeni să faci achiziţie pe situaţii de urgenţă. Este clar: vom face 
procedura normală. Dacă Guvernul în 2016 ar fi alocat acea sumă pe care au alocat-o 
în decembrie, ar fi alocat-o la două zile sau trei zile după ce au fost inundaţiile, să ştiţi 
că s-ar fi putut face achiziţie în regim de urgenţă. Astăzi, după şapte-opt luni de zile, nu 
mai putem.” În continuare, conchide, ca şi iniţiator al acestui proiect de hotărâre, să 
respingă amendamentul domnului consilier judeţean.  

Domnul Ştefan Ion spune: „De acord, dar trebuie să şi răspund, pentru că aţi făcut 
nişte afirmaţii care nu sunt adevărate. Dacă citeaţi cu atenţie amendamentul, observaţi 
că aceste localităţi nu sunt localităţi de o anumită coloratură politică şi amintesc şi dau 
câteva exemple: Fundeanu este o comună condusă de… este o localitate cu un primar 
P.S.D…” 

Domnul Preşedinte precizează că este o localitate… Fundeanu este legătura 
dintre Drăguşeni şi Cerţeşti. În continuare, afirmă: „Haideţi să spunem adevărul, dacă 
tot spunem.” 

Domnul Ştefan Ion, menţionându-i domnului preşedinte că nu l-a întrerupt, 
continuă: „Vişina este într-o localitate condusă de către P.S.D., da? Şi Ţepu este o 
localitate condusă de către P.S.D. Eu când am spus la Punctul doi - cu privire la 
demararea acestor proceduri cu privire la eliminarea calamităţilor - am zis să se facă 
într-o procedură rapidă, nu trebuie neapărat interpretat că trebuie să fie pe situaţii de 
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urgenţă; nu - într-o procedură rapidă. Deci, eu cred că ne-am respectat de-a lungul 
timpului şi nu…” 

Domnul Preşedinte intervine: …Tocmai de aceea… 
Domnul Ştefan Ion spune: „Dacă este nevoie să facem afirmaţii gratuite, le putem 

face. Dar, toate aceste lucruri…” În continuare, susţine: „Întrebarea mea este foarte 
clară - de fapt, aşa am şi început expunerea mea: aceste obiective, prezentate de către 
mine, se regăsesc în bugetul 2017? Da sau nu.”  

Domnul Preşedinte îi comunică domnului Ion Ştefan faptul că o să îi răspundă în 
felul următor: „Acolo sunt 17 kilometri pe reparaţii covor asfaltic şi 7,5 – 7,6 kilometri pe 
reabilitare - sunt prinşi în buget. Dacă v-aţi fi uitat mai atent, aţi văzut că sunt 25 de 
kilometri de drum judeţean: 17 pe reparaţii covor asfaltic şi 7 pe reabilitare şi 
modernizare şi sunt prinse şi localităţile şi obiectivele astea pe care le-aţi enumerat 
dumneavoastră. Dar era frumos… adică, m-aş fi aşteptat să spuneţi: domnule, uite sunt 
obiectivele astea, de care am discutat de-a lungul timpului, sunt aici sau nu sunt? 
Celelalte primării… în afară de faptul că Buciumeniul face legătura cu Vişina, Fundeanu 
face legătura cu Cerţeştiul - despre asta vorbim. Puteaţi să mă întrebaţi, de exemplu, 
despre un alt drum judeţean care face legătura între două localităţi unde sunt primari 
P.S.D., că era mult mai simplu. Ca drept…” În continuare, îi spune că o să îi mai 
citească o chestie, dacă tot a fost provocat. În şedinţa anterioară, mi-aţi spus: domnule, 
prin anexa numărul… - precizând că citeşte din înregistrarea pusă la dispoziţie de 
colegi - că, Galaţiul este pe locul douăzeci şi şapte sau treizeci şi ceva la alocare de 
buget. Şi, prin Anexa nr. 7 la Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe 2017, au fost 
alocate pe judeţe Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2017 şi estimări pe anii 2018-2020, judeţului Galaţi i s-a alocat suma de 70.915 mii lei, 
această sumă fiind a opta ca mărime din totalul către cele patruzeci şi unu… 

Domnul Ştefan Ion intervine: „Dar cred că… Dar face obiectivul acestui proiect de 
hotărâre, domnule preşedinte?” 

Domnul Preşedinte îi răspunde: „Nu, voiam să vă aduc aminte despre 
informarea… dezinformare…” 

Domnul Ştefan Ion susţine: „Putem să discutăm la Diverse aceste lucruri, dar nu 
putem acum să jucăm această şedinţă politic.” Conchizând, îl roagă să respecte acest 
for al consiliului şi să se respecte unii pe alţii, pentru că… 

Domnul Preşedinte îi precizează domnului Ştefan Ion că nu dumnealui trebuie să 
îi spună ce să respecte. 

Domnul Ştefan Ion continuă: „… nu putem să facem afirmaţii gratuite. Eu v-am 
întrebat dacă aceste obiective se regăsesc. Aţi zis că se regăsesc. Ok. Puteam să 
încheiem.” 

Domnul Preşedinte îi comunică: „Da. Să ştiţi că şi colegii dumneavoastră şi colegii 
noştri au văzut obiectivele astea în buget. Puteaţi să le fi văzut şi dumneavoastră, ca să 
nu monitorizaţi sau să nu veniţi să ne…  să nu veniţi să ne spuneţi să vă răspundem cu: 
da şi nu. Cu da şi nu nu o să vă răspund niciodată.”  

Domnul Ştefan Ion intervine: „…bugetul în faţă…dumneavoastră îmi daţi… 
exemplu unde se regăsesc …” 

Domnul Preşedinte îl invită pe domnul director Stoica George să prezinte cel de-al 
doilea amendament. 
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Domnul Stoica George prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT  
                             

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi 
pe anul 2017 

 (înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 2.836/28.03.2017) 
 

Prin acest amendament propun ca Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind 
aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2017, să se modifice după cum 
urmează: 
 

 În Anexa nr. 2 „Bugetul local al Judeţului Galaţi pe anul 2017 şi estimări 
pentru anii 2018 – 2020”  
 Pentru bugetul 2017 la veniturile proprii se diminuează cu suma de 32 mii lei 

urmare a diminuării cu aceeaşi sumă a Impozitului pe mijloacele de transport, 
iar la poziţia de Finanţare a Programului Naţional de Dezvoltare Locală se 
majorează cu suma de 32 mii lei. 
La Capitolul 6502, Titlul 10 la Şcoala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu” se 
majorează bugetul cu suma de 590 mii lei în paralel cu diminuarea la 
Capitolul 8402, Titlul 20 cu aceeaşi sumă. 

 Pentru bugetul estimat pe anul 2018 la Capitolul 6502, Titlul 10 majorarea cu 
suma de 965 mii lei în paralel cu diminuarea la Capitolul 8402, Titlul 20 cu 
aceeaşi sumă. 

 Pentru bugetul estimat pe anul 2019 se majorează Impozitul pe mijloacele de 
transport cu suma de 345 mii lei în paralel cu diminuarea la Finanţarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală. 
La Capitolul 6502, Titlul 10 la Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” 
se majorează cu suma de 1.051 mii lei în paralel cu diminuarea la Capitolul 
8402, Titlul 20 cu aceeaşi sumă. 

 Pentru bugetul estimat pe anul 2020 se majorează Impozitul pe mijloacele de 
transport cu suma de 245 mii lei în paralel cu diminuarea la Finanţarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală. 
La Capitolul 6502, Titlul 10 la Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” 
se majorează cu suma de 1.064 mii lei în paralel cu diminuarea la Capitolul 
8402, Titlul 20 cu aceeaşi sumă. 
 

 În Anexa nr. 3 „Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018 – 
2020” 

 Pentru bugetul estimat pe anul 2018 vărsămintele din secţiunea de 
funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare se diminuează în paralel cu 
creşterea vărsămintelor de funcţionare cu suma de 200 mii lei. 
La Capitolul 6710, Titlul 20 la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
diminuarea în paralel cu creşterea la Capitolul 681012, Titlul 20 cu suma de 
50 mii lei. 
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 Pentru bugetul estimat pe anul 2019 vărsămintele din secţiunea de 
funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare se diminuează în paralel cu 
creşterea vărsămintelor de funcţionare cu suma de 280 mii lei. 
La Capitolul 6710, Titlul 20 la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
diminuarea în paralel cu creşterea la Capitolul 681012, Titlul 20 cu suma de 
50 mii lei. 

 Pentru bugetul estimat pe anul 2020 vărsămintele din secţiunea de 
funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare se diminuează în paralel cu 
creşterea vărsămintelor de funcţionare cu suma de 350 mii lei. 
La Capitolul 6710, Titlul 20 la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
diminuarea în paralel cu creşterea la Capitolul 681012, Titlul 20 cu suma de 
60 mii lei. 
 

 În Anexa nr. 4 “Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi 
surse de finanţare pentru anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020” la 

Capitolul 5102 la poziţia C. Alte cheltuieli de investiţii, c. cheltuieli aferente 
studiilor de fezabilitate şi alte studii: 

- Proiectare + verif. sistem de management al deşeurilor în jud. Galaţi valoarea 
alocată prin bugetul anului 2017 rămâne de 537 mii lei, diferenţa de 150 mii lei se 
distribuie pentru Proiectare sistem încălzire imobile aparţinând CJ şi instituţiilor 
subordonate. 
 
Influenţele din amendament vor modifica în mod corespunzător totalurile din 
anexe. 

 
 Bugetul local al Judeţului Galaţi pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018 – 

2020 (Anexa nr. 2) 
 

                                                                                                                                                                       -mii lei- 

 Denumire 
indicator 

Cod 

Total buget 2017 Estimări 

Buget 
iniţial 

Infl. 
Buget 
final 

2018 2019 2020 

Buget 
iniţial 

Infl. 
Buget 
final 

Buget 
iniţial 

Infl. 
Buget 
final 

Buget 
iniţial 

Infl. 
Buget 
final 

Venituri proprii 4990 85.863 -32 85.831 88.040 0 88.040 88.543 +345 88.888 90.537 +245 90.782 

- Impozit pe 
mijloacele de 
transport 

160202 968 -32 936 1.347 0 1.347 1.247 +345 1.592 1.147 +245 1.392 

Vărsăminte din 
secţiunea de 
funcţionare 
pentru 
finanţarea 
secţiunii de 
dezvoltare a 
bugetului local 

370203 -14.839 +32 -14.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vărsăminte din 
secţiunea de 
funcţionare 

370204 14.839 -32 14.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Finanţarea 
drepturilor 
acordate 
persoanelor 
cu handicap 

420221 52.523 0 52.523 52.600 0 52.600 52.700 -345 52.355 52.800 -245 52.555 

Finanţarea 
Programului 
Naţional de 
Dezvoltare 
Locală 

420265 1.900 +32 1.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1. Şcoala 
Gimnazială 
Specială „Emil 
Gârleanu” 

 5.037 +590 5.627 5.032 0 5.032 5.032 0 5.032 5.032 0 5.032 

Titlul I Cheltuieli 
de personal 

10 4.005 +590 4.595 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 

2. Şcoala 
Gimnazială 
Specială 
„Constantin 
Pufan” 

 5.235 0 5.235 4.697 +965 5.662 4.800 +1.051 5.851 4.800 +1.064 5.864 

Titlul I Cheltuieli 
de personal 

10 4.418 0 4.418 3.737 +965 4.702 3.790 +1.051 4.841 3.790 +1.064 4.854 

XII. 
Transporturi 

8402 49.345 -590 48.755 27.129 -965 26.164 27.096 -1.051 26.045 28.196 -1.064 27.132 

Titlul II Bunuri şi 
servicii 

20 21.749 -590 21.159 13.000 -965 12.035 13.000 -1.051 11.949 13.000 -1.064 11.936 

 

 Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2017 şi estimări pentru  anii 2018 – 2020 (Anexa nr. 3) 

 

                                                                                                                                                                     -mii lei- 

Denumire indicator Cod 

Total buget 2017 Estimări 

Buget 
iniţial 

Infl. 
Buget 
final 

2018 2019 2020 

Buget 
iniţial 

Infl. 
Buget 
final 

Buget 
iniţial 

Infl. 
Buget 
final 

Buget 
iniţial 

Infl. 
Buget 
final 

Vărsăminte din 
secţiunea de 
funcţionare pentru 
finanţarea secţiunii de 
dezvoltare a bugetului 
local 

371003 -6.110 0 -6.110 -132 -200 -332 -132 -280 -412 -132 -350 -482 

Vărsăminte din 
secţiunea de 
funcţionare 

371004 6.110 0 6.110 132 +200 332 132 +280 412 132 +350 482 

Complexul Muzeal 
de Ştiinţele Naturii 

 6.729 0 6.729 6.824 -50 6.774 6.834 -50 6.784 6.834 -60 6.774 

Titlul II Bunuri şi 
servicii 

20 4.000 0 4.000 4.219 -50 4.169 4.225 -50 4.175 4.225 -60 4.165 

Unităţi de asistenţă 
medico-socială 

681012 4.242 0 4.242 4.500 +50 4.550 4.500 +50 4.550 4.500 +60 4.560 

Titlul II Bunuri şi 
servicii 

20 1.382 0 1.382 1.903 +50 1.953 2.102 +50 2.152 2.280 +60 2.340 

 

Semnează: Iniţiator, Preşedinte Costel Fotea». 
 
 

Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul. În 
continuare, precizează că este vorba de suplimentarea sumelor pentru că există şi 
posibilitatea ca din toamnă sau în vară să trebuiască să se pună centrale termice la 
toate instituţiile din subordinea consiliului judeţean şi pentru a nu rămâne, în iarnă, fără 
căldură - acesta este scopul acestui amendament.  
        În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

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

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
        Domnul Butunoiu Dorin afirmă: „Am studiat şi eu puţin acest buget. Vreau să vă 
spun că-i un buget destul de bun pentru judeţul Galaţi. Aş fi vrut să vă spun că l-aţi 
structurat foarte bine, dar am să vă spun, cu mâna pe inimă, că este bine. Am văzut că 
unele capitole au nişte sume destul de mari şi altele mai mici. Cele mari se includ în 
sănătate, în asistenţă socială. Şi, să ştiţi că, dacă în cursul lung al istoriei consiliului 
judeţean ar fi fost prinşi şi nişte bani în sport, astăzi poate nu era atât de necesar 
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prinderea unor sume destul de mari pe cele două capitole care le-am spus mai 
devreme. Pe Capitolul Sport am observat că nu aţi prins niciun ban, nici în acest an. 
Poate că nu au fost solicitări, poate că nu a fost reglementat legislativ un astfel de 
capitol, aşa că vin cu o rugăminte către dumneavoastră şi poate, împreună, în bugetul 
din anul 2018 sau poate chiar la rectificare să vă spun că aţi făcut un buget foarte bine 
argumentat şi fundamentat. Aşa că mi-aş dori să demaraţi, la nivelul consiliului 
judeţean, o structură internă care să se ocupe de construirea unei proceduri interne în 
care sportul din judeţul Galaţi să fie sprijinit şi să ştie, cu toţii, cum pot absorbi aceşti 
bani în urma prinderii lor în bugetul mare al consiliului. Pentru că, din păcate, am ajuns 
astăzi la un astfel de buget pe sănătate şi pe asistenţă socială pentru că nu am sprijinit 
sportul îndeajuns. Şi, vă spun, cu mâna pe inimă, că sunt foarte mulţi copii - la nivel 
amatori mă refer aici - care au nevoie de un sprijin şi nu neapărat direct din partea 
cluburilor care… pe care ei reprezintă sportul… un anumit sport, ci sprijinul să fie către 
instituţiile şi asociaţiile care organizează, în mod special, acele competiţii, pentru că ei 
pot încuraja prin premii acordate, prin echipament dat, prin anumite materiale care le 
sunt necesare şi astăzi duc mare lipsă. Sper că ceea ce am spus va intra şi la sufletul 
dumneavoastră şi, împreună, să găsim acea motivaţie şi acea sursă de finanţare şi 
pentru sportul din judeţul Galaţi. Mulţumesc.” 

Domnul Preşedinte mulţumeşte pentru aprecieri, menţionând că nu este doar 
meritul dânsului, este meritul echipei, al tuturor care au lucrat la buget. Spune: „Sincer, 
deşi nu am un fizic prea atletic, dar mi-aş dori să găsim soluţia să ajutăm sportul. În 
momentul de faţă, ştiţi că au creat foarte multe probleme şi probabil de asta cei care au 
fost şi înaintea mea au fost foarte rezervaţi în alocarea unor sume pentru sport.” În 
continuare, afirmă că se va studia şi se va vedea care este portiţa legală sau care este 
legea care le permite să se facă o alocare bugetară pentru sport. 

În continuare, fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea acesteia 
se realizează pe articole. 
         Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
         Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre cu amendament. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre cu amendament. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre cu amendament. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 5 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime cu amendament. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 

Alocarea sumei de 158.424 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe 
anul 2017, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii 

străzii” 
                                                                                                       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 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Alocarea  sumei  de  157.000 lei din  bugetul  local al Consiliului Judeţean Galaţi 
pe anul  2017, în vederea continuării proiectului „Centru social  comunitar  pentru  

mama şi copilul abuzat” 
                                                                                                       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 19 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 18 din 28 ianuarie 2016 

privind  aprobarea extinderii Programului IMPACT, etapa a IV-a „Operativitatea şi 
creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu 

echipamente de logistică” 
                                                                                     Iniţiatori: Dan–Lilion Gogoncea 

                                                                                          Eugen Zaharia 
                                                                                        Mitică Sandu 

                                                                                                     Romulus–Lucian Iaru    
                                                                                            Gheorghe Dima 

                                                                                     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 34 voturi „pentru”.  

Domnul Preşedinte anunţă că în continuarea ordinii de zi se regăsesc patru 
proiecte de hotărâri cu privire la persoane, pentru a căror aprobare este necesară 
procedura de vot secret. Propune organizarea unei singure proceduri de vot secret. 
Supune la vot. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.  

     Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” 
Galaţi, pentru anul 2016 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

        Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 
Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Complexului Muzeal 

de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada 2014 – 2017 
(Contract de management nr. 5.703/26.06.2014) 

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

       Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 

Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală 
Galaţi, pentru anul 2016 

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

sau la documentaţia de fundamentare. 
       Se trece la punctul 23 din ordinea de zi: 

Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi, pentru anul 2016 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
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.  
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 
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PALADE Cătălin 
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. 
 
 

        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei Sandu Viorica. 
        Doamna Sandu Viorica  

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi, 
pentru anul 2016». 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;  

 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

34 - - - 

 
 

CONCLUZIE: S-a aprobat rezultatul final al evaluării managerului Bibliotecii     
„V. A. Urechia” Galaţi, domnul ZANFIR Ilie, pentru anul 2016. 
        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri: 
DIMA Gheorghe, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian. 
 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managerului Complexului Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada 2014 – 2017 (Contract de 
management nr. 5.703/26.06.2014)». 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;  
 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

33 1 - - 
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CONCLUZIE: S-a aprobat rezultatul final al evaluării finale a managerului 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, domnul 
ŞERBAN Mădălin Ionuţ, pentru perioada 2014 — 2017. 
 Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri: 
DIMA Gheorghe, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian. 
 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, 
pentru anul 2016». 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;  
 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

34 - - - 

 
 

CONCLUZIE: S-a aprobat rezultatul final al evaluării managerului Muzeului 
de Artă Vizuală Galaţi, domnul NANU Dan Basarab, pentru anul 2016. 
        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri: 
DIMA Gheorghe, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian. 

 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi, pentru anul 2016». 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;  

 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

34 - - - 

 
 

        CONCLUZIE: S-a aprobat rezultatul final al evaluării managerului Muzeului de 
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, domnul CĂLDĂRARU Dragoş Cristian, pentru anul 
2016. 
 

        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri: 
DIMA Gheorghe, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian. 
        Domnul Preşedinte adresează felicitări colegilor. 

Se trece la punctul 24 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 de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna februarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
februarie 2017. 
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        S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi 
pe luna februarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase          
„Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 28 februarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna februarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna februarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă     
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi pentru luna februarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
februarie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna februarie 2017. 
 Domnul Preşedinte, constatând că ordinea de zi fiind epuizată, declară închisă 
şedinţa. Mulţumeşte pentru participare, dorindu-le o după-amiază plăcută şi spor la 
treabă. 
 
 

 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 21 (douăzecişiuna) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de    
24 aprilie 2017.     
 
 
 
 
 
 

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

                       Costel Fotea                                     Paul Puşcaş 


