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M I N U T A 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 

DIN DATA DE 05 SEPTEMBRIE 2018 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi şi 29 de consilieri judeţeni, din totalul de 35 de consilieri judeţeni aflaţi 
în funcţie. 

Au lipsit următorii consilieri județeni: BĂLAN Viorel, CRISTOVICI Viorel, 
DĂNĂILĂ Sorin, DEACONESCU Vasile – Daniel şi NAGGAR Andreea – Anamaria. 

Şedinţa a fost legal constituită. 
 

             În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 Hotărârea nr. 167 din 05 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii pe anul 2018, s-a adoptat astfel: art.1 – în unanimitate cu 30 voturi 
„pentru”, art.2 – în unanimitate cu 30 voturi „pentru”, art.3 – în unanimitate cu 30 
voturi „pentru”, proiectul de hotărâre în ansamblu a fost adoptat în unanimitate 
cu 30 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 168 din 05 septembrie 2018 privind modificarea Hotărârii nr. 
165 din 13 august 2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum și a parteneriatului pentru realizarea obiectivului „Asigurarea 
accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor 
Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați”, adoptată în unanimitate cu 30 de 
voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 169 din 05 septembrie 2018 privind modificarea Hotărârii nr. 
166 din 13 august 2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum și a parteneriatului pentru realizarea obiectivului „Îmbunătățirea 
accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la 
servicii medicale de urgență”,  adoptată în unanimitate cu 30 de voturi „pentru”. 

 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1116. 
 
 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL  
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Paul PUŞCAŞ 
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