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

DIN DATA DE 8 AUGUST 2018 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi şi 27 de consilieri judeţeni, din totalul de 35 de consilieri judeţeni aflaţi în funcţie. 

Au lipsit următorii: GASPAROTTI Florinel-Petru, vicepreședinte, CRISTOVICI Viorel, 
DĂNĂILĂ Sorin, GAIU Magdalena, MELINTE Liviu-Ionuț, RADU Valentin și SIMBANU Ionică, 
consilieri județeni. 

Şedinţa a fost legal constituită. 
 
Ordinea de zi a fost suplimentată cu următorul proiect de hotărâre: 

- alocarea sumei de 939.860 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ teritoriale din 
judeţul Galaţi pentru combaterea Pestei Porcine Africane. 
 
             În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea nr. 156 din 8 august 2018 privind rectificarea bugetului local al judeţului 
Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2018,  s-a adoptat astfel: art.1 – în unanimitate cu 28 voturi „pentru”, 
art.2 – în unanimitate cu 28 voturi „pentru”, art.3 – în unanimitate cu 28 voturi „pentru”, art.4 
– în unanimitate cu 28 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre în ansamblu a fost adoptat în 
unanimitate cu 28 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 157 din 8 august 2018 privind alocarea sumei de 200 mii lei din fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare 
către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Suceveni pentru combaterea Pestei Porcine 
Africane, adoptată în unanimitate cu 28 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 158 din 8 august 2018 privind alocarea sumei de 939.860 lei din fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare 
unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru combaterea Pestei Porcine 
Africane, adoptată în unanimitate cu 28 de voturi „pentru”. 

 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1234. 
 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL  
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Paul PUŞCAŞ 
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