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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 29 noiembrie 2017 
 

         Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 622 din 24 noiembrie 2017 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 25 - 26 noiembrie 2017, în ziarul „Monitorul de 
Galaţi” din 27 noiembrie 2017, în ziarul „Realitatea” Galaţi din 27 noiembrie 2017 şi în 
presagalati.ro (ediţia on-line) din 24 noiembrie 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 SC FRĂŢIA 
ANDRONACHE DV SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC Asil SRL); 

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

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

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

Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

4. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
atragere de investiţii şi promovare a exportului Constanţa, pentru organizarea în comun 
a unor evenimente pentru întreprinderile mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi 
promovare a exportului; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea Acordului între Unitatea Medico-Socială Găneşti şi Judeţul Galaţi 

prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „EXTINDERE CAPACITATE 
CAZARE CU 50 DE PATURI”; 

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

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

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

8. Redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA în 

vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale  pe anul 2017; 
Iniţiatori: Costel Fotea 

Gigel Istudor 
Florinel – Petru Gasparotti 
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9. Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 
Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al 
municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în 
categoria drumurilor de interes judeţean; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 

Andrei” Galaţi a unor bunuri ca urmare a derulării proiectului „Modernizare, extindere şi 
dotare ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Judeţean „Sf. Apostol Andrei”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. 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; Camelia Epure – director executiv interimar, Direcţia de dezvoltare 
regională; Constantin Cristea – director executiv, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore – 
şef serviciu, Serviciul audit public intern; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia 
arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet preşedinte; Ionuţ Negru – 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; 
Florina Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie 
Zanfir – manager, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – 
manager, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Cătălin Popa – director general, 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi. 
          De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de 
presă: ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; TV Galaţi. 
 

  Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Gabriel 
Aurelian Panaitescu. 

  Înainte de a intra în problematică şi a da curs ordinii de zi, informează că au  
invitaţi speciali nişte prieteni cu care se colaborează de mai mult timp. În continuare, îl 
invită pe domnul Cristea Vasile, preşedintele Asociaţiei Persoanelor cu Handicap 
„Sporting Club” care doreşte să adreseze câteva cuvinte împreună cu, colegii, aici de 
faţă.  
          Domnul Cristea Vasile, adresându-se domnului preşedinte, doamnelor şi 
domnilor consilieri, spune: «Am venit în faţa dumneavoastră să vă aduc mulţumirile, în 
numele persoanelor cu handicap din Galaţi şi nu numai, pentru modul în care aţi sprijinit 
activitatea şi proiectele noastre din 2017. Mii de mulţumiri. Mulţumiri din partea 
participanţilor la „Cupa Danubius”, concursul de pescuit sportiv, şi aprecierile pentru 
modul în care s-a amenajat Lacul Zătun, unde de altfel a avut loc şi competiţia sportivă 
pescuitul sportiv. De asemenea, 3 Decembrie este „Ziua Internaţională a Persoanelor 
cu Handicap” şi colegii mei şi cu noi avem plăcerea de a vă invita. Noi, de 15 ani, 
marcăm acest eveniment cu un moment artistic ce se desfăşoară la Teatrul Muzical 
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„Nae Leonard” în data de 4 datorită programului care este cu Serbările Galaţiului. Şi, 
pentru că vine vorba de Serbările Galaţiului, vă aşteptăm pe data de 4 la spectacolul 
nostru. O să primiţi şi nişte invitaţii pe care sper să le şi onoraţi, în limita posibilităţilor - 
înţeleg această situaţie. Şi, pentru că sunt: Serbările Galaţiului - La mulţi ani, gălăţeni! 
Ziua Naţională a României - La mulţi ani, români! Serbările… Sărbătorile de Iarnă - La 
mulţi ani tuturor, multă sănătate, mii de mulţumiri încă o dată! Mulţumim mult de tot!»  

Domnul Preşedinte, adresându-i mulţumiri domnului preşedinte, afirmă: „Şi, aşa 
cum colegii noştri au fost alături de dumneavoastră, şi de aici încolo vom fi, în 
continuare, alături de asociaţia dumneavoastră.” Mulţumeşte pentru invitaţiile oferite şi   
transmite: „felicitări pentru activitatea pe care o desfăşuraţi, pentru evenimentele pe 
care le organizaţi.”  
        În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului Puşcaş Paul care va 
face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă. 
        Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 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. 
        A lipsit domnul consilier judeţean Dănăilă Sorin. 

        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 extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 06 noiembrie 
2017. 

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 
proiectul de hotărâre privind «Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 
2017».  
        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 «Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017». 
         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 SC FRĂŢIA 
ANDRONACHE DV SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC Asil SRL); 

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

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

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

Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

4. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
atragere de investiţii şi promovare a exportului Constanţa, pentru organizarea în comun 
a unor evenimente pentru întreprinderile mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi 
promovare a exportului; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea Acordului între Unitatea Medico-Socială Găneşti şi Judeţul Galaţi 

prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „EXTINDERE CAPACITATE 
CAZARE CU 50 DE PATURI”; 

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

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

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

8. Redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA în 
vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale  pe anul 2017; 

Iniţiatori: Costel Fotea 
Gigel Istudor 

Florinel – Petru Gasparotti 
9. Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 
Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al 
municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în 
categoria drumurilor de interes judeţean; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 

Andrei” Galaţi a unor bunuri ca urmare a derulării proiectului „Modernizare, extindere şi 
dotare ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Judeţean „Sf. Apostol Andrei”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017; 
Iniţiatori: Costel Fotea 

Sandu Viorica 
Sandu Mitică 
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12. 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 SC FRĂŢIA 
ANDRONACHE DV SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC Asil SRL) 

                                                                                                       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: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire 
pentru o viaţă independentă „Dragoş” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

 Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie 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 4 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 

prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
atragere de investiţii şi promovare a exportului Constanţa, pentru organizarea în 

comun a unor evenimente pentru întreprinderile mici şi mijlocii, atragere de 
investiţii şi promovare a exportului 

                                                                                                       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 Acordului între Unitatea Medico-Socială Găneşti şi Judeţul Galaţi prin 
Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „EXTINDERE CAPACITATE 

CAZARE CU 50 DE PATURI” 
                                                                                                       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 6 din ordinea de zi: 

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

Vlădeşti, 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 7 din ordinea de zi: 

Stabilirea costului mediu/an/beneficiar asistat din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
 Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 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 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 şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al 
municipiului Galaţi de trecere a unor suprafeţe de teren aferente unui drum din 

domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, 
pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean 

                                                                                                       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 10 din ordinea de zi: 

Darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi a unor bunuri ca urmare a derulării proiectului „Modernizare, extindere şi 
dotare ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Judeţean „Sf. Apostol 

Andrei” 
                                                                                                       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: 

Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017 

                                                                                                      Iniţiatori: Costel Fotea 
                                                         Sandu Viorica 

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

Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, aprobarea 
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. 

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

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

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau la 
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.      
        S-a luat act de Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse 
prin decizie (Raport de fallow-up), înregistrat la Camera de Conturi Galaţi sub nr. 
2.777/2013/18.10.2017 şi de Decizia nr. 102/2013/3/07.11.2017 de prelungire a 
termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 102 din 06 decembrie 
2013, transmise cu adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 2.777/2013/07.11.2017, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 27.011/07.11.2017, referitoare la S.C. 
CONSPROIECT S.A. Galaţi. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 octombrie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna octombrie 2017. 
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 S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna octombrie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna octombrie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna octombrie 2017. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
octombrie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna octombrie 2017. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna octombrie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna octombrie 2017. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe 
luna octombrie 2017. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi 
pe luna octombrie 2017. 
        S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie 
şi Finanţe nr. 9.978/9.979/16.11.2017 cu privire la continuarea implementării proiectului 
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2017, respectiv de 
Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi Finanţe nr. 
9.964/16.11.2017 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”, 
transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.  
9.964/9.978/9.979/16.11.2017.    
        S-a luat act de Răspunsul Direcţiei de Dezvoltare Regională nr. 9.928/21.11.2017, 
de Nota de colaborare a  Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de 
utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte nr. 9.928/06.11.2017, de Nota de 
colaborare a Direcţiei Arhitect şef nr. 9.928/24.11.2017, de Adresa Direcţiei de 
Dezvoltare Regională nr. 9.928/23.11.2017, de Adresa Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi 
nr. 4.504/07.11.2017, de Adresa Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi nr. 
1.245/03.11.2017, de Adresa Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi nr. 
5.026/20.11.2017 ca urmare a Notei nr. 9.928/03.11.2017 privind organizarea rezolvării 
problemelor ridicate în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din 31 octombrie 
2017.        
        S-a luat act de Răspunsurile nr. 27.660/22.11.2017, respectiv nr. 
27.659/22.11.2017 la Întrebarea, respectiv la Interpelarea formulate de domnul consilier 
judeţean Simbanu Ionică în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 
din data de 06 noiembrie 2017. 
        S-a luat act de Răspunsul Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare 
de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte nr. 27.261/23.11.2017, de Nota de 
colaborare a Serviciului contencios şi probleme juridice nr. 27.261/24.11.2017, respectiv 
de Nota de colaborare a Direcţiei Arhitect şef, Serviciul Drumuri şi poduri nr. 
27.261/24.11.2017 ca urmare a Notei nr. 27.261/13.11.2017 privind organizarea 
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rezolvării problemelor ridicate în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din 
06 noiembrie 2017. 
         

        Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
        Domnul Simbanu Ionică spune că are o întrebare la care menţionează că aşteaptă 
răspuns în scris, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean. 
 

«INTREBARE 
 

Adresată: Domnului COSTEL FOTEA 
Presedintele Consiliului Judetean Galati 
De către domnul consilier: IONICA SIMBANU 
Grupul de Consilieri: Partidul National Liberal 
Şedinţa Consiliului din data de: 29 noiembrie 2017  
Obiectul intrebarii: Autoritatea Judeţeană de Transport Public 
 

          Va rog, Dle Presedinte sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare: 
 

 La ce data a fost efectuat, de catre Autoritatea Judeteana de Transport Public, 
ultimul control privind respectarea orarelor de transport, a traseelor judetene, a 
distribuirii biletelor, de către operatorii de transport, care au atribuite traseele prin 
Hotarari ale CJ Galaţi?  
 

Va multumesc! Mentionez ca solicit raspuns conform Regulamentului de 
organizare si functionare al Consiliului Judetean Galati. 

 

          29.11.2017                                                                      Consilier Judetean, 
                                                                                   Ionica Simbanu» 

 
        Domnul Preşedinte îi precizează că i se va răspunde în scris. 
        Domnul Simbanu Ionică îi mulţumeşte. 
        Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, spune că are şi 
dânsul o problemă. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
        Domnul Cristovici Viorel îi adresează rugămintea de a dispune amplasarea la 
intrarea în sală a unei rampe pentru persoane cu handicap. Menţionează: „Am fost pus 
într-o postură jenantă când au venit domnii de la asociaţie - au trebuit trei-patru oameni 
să ajutăm persoana cu handicap, să îl introducem în clădire.” Aceasta ar fi o problemă.  
        Domnul Preşedinte îi răspunde că este rampă, altfel nu se putea obţine avizul de 
funcţionare, aceasta fiind amplasată în partea dreaptă a sălii. 
        Domnul Cristovici Viorel, menţionând că vor fi date maşinile la o parte, spune că 
era o propunere.  
        Domnul Preşedinte îi comunică că se va rezolva. 
        Domnul Cristovici Viorel îi mulţumeşte şi, în continuare, doreşte să mulţumească 
Serviciului Drumuri şi poduri, Arhitectului şef şi Compartimentului cancelarie pentru 
promptitudinea de care au dat dovadă şi au răspuns la interpelarea dânsului. 
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Informează că, după cum s-a observat, sunt treizeci şi nouă de zone pe tronsoanele de 
drum unde se pot forma… se pot bloca aceste drumuri, se formează dopuri. Comunică: 
„Şi sunt foarte mulţumit de faptul că am făcut un mic pas, urmează şi ceilalţi paşi pe 
care trebuie să-i urmăm pentru a face ca aceste zone, de blocare a drumurilor, să nu 
mai existe.” Totodată, spune: „Şi ultima problemă - am mai ridicat-o şi am mai vorbit şi 
în particular cu dumneavoastră: ştiu că aţi avut un program încărcat, dar poate vă faceţi 
timp să desemnăm şi reprezentanţii în CA-urile de la şcolile speciale. După cum ştiţi, 
copiii cu nevoi speciale au nevoie de o îngrijire şi de o atenţie mai mare, iar, în celelalte 
mandate, noi, consilierii, am făcut parte din aceste CA-uri. Mandatul de consilier… de… 
în aceste CA-uri nu este unul remunerat, dar dumneavoastră şi colegii noştri vor fi mai 
bine informaţi despre nevoile şi necesităţile acestor şcoli speciale. Vă mulţumesc.” 
        Domnul Preşedinte, înainte de a închide şedinţa, face referire că s-ar putea ca 
şedinţa ordinară din decembrie să fie mai devreme - probabil pe 14, 15 decembrie - 
pentru că mai sunt proiecte care trebuie depuse, există termen, se închid anumite 
apeluri cu finanţare europeană. Adresează rugămintea ca, dacă mai apare ceva 
neprevăzut, între Crăciun şi Revelion, să se poată întruni într-o şedinţă extraordinară, 
dar în funcţie de proiectele care sunt. În continuare, menţionând că speră că nu le-a dat 
cele mai proaste veşti, le doreşte o după-amiază plăcută.  
 

 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 10 (zece) pagini şi a 
fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de                   
19 decembrie 2017.     
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