
1 
 

                                                                                                                                             
              
Str. Eroilor nr. 7, Municipiul Galaţi - 800119   
Fax: 0236 - 46.07.03 
Tel:  0236.30.25.20                                                                                 Nr. 27.846/20.12.2018 
Web: www.cjgalati.ro               Dosar nr. X – 1 
E-mail:  conducere@cjgalati.ro 
 
 

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

DIN DATA DE 19 DECEMBRIE 2018 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi şi 32 de consilieri judeţeni, din totalul de 35 de consilieri judeţeni aflaţi în funcţie. 

Au lipsit următorii consilieri județeni: Dănăilă Sorin și Gaiu Magdalena. 
Şedinţa a fost legal constituită. 

 

Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte de hotărâri: 
- solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unor bunuri 

imobile (terenuri) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea 
Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în 
administrarea Consiliului Județean Galați; 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 7.348 mii lei din cota  de 
17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. 

 

             În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 Hotărârea nr. 277 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea înfiinţării Centrului de 

zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice “Sofia” 
în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, adoptată în 
unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 278 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Centrului de zi  de socializare şi petrecere a timpului liber 
(tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 279 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o viață independentă “Dragoş” 
Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,  
adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 280 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea organigramei şi a 
statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Galaţi, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 281 din 19 decembrie 2018 privind transformarea unor posturi din 
statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, adoptată în 
unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 282 din 19 decembrie 2018 privind transformarea unor posturi din 
statul de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, adoptată în unanimitate cu 
33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 283 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” 
Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, adoptată în unanimitate cu 33 de 
voturi „pentru”. 
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 Hotărârea nr. 284 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea contractului de 
administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi în administrarea Liceului Tehnologic „Simion Mehedinți” Galați, 
adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 285 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea contractului de 
administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren aferent) aflate în domeniul public 
al judeţului Galaţi şi în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” 
Galați, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 286 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea contractului de 
administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren aferent) aflate în domeniul public 
al judeţului Galaţi şi în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galați, 
adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 287 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea contractului de 
administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren aferent) aflate în domeniul public 
al judeţului Galaţi şi în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” 
Tecuci, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 288 din 19 decembrie 2018 privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al municipiului Galați de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul 
public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în 
domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați,  
adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 289 din 19 decembrie 2018 privind stabilirea reţelei şcolare a 
învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza 
administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020, adoptată în 
unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la 
nivelul Consiliului Judeţean  Galaţi pentru anul fiscal 2019, adoptată în unanimitate cu 
33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 291 din 19 decembrie 2018 privind stabilirea preţului mediu/tonă de  
masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2019, adoptată cu 26 de voturi 
„pentru” și 7 „abțineri” (Crețu Sorin, Ștefan Ion, Radu Valentin, Cristovici Viorel, Ursu 
Nicușor, Simbanu Ionică și  Căluean Anghel – Costel). 

 Hotărârea nr. 292 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea preţurilor medii ale 
produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal  
2019, în judeţul Galaţi, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 293 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al Societății Cons Management Parc Soft SRL Galați, pe anul 2018, s-a adoptat 
astfel: art.1 – 25 voturi „pentru” și 8 „abțineri” (Crețu Sorin, Ștefan Ion, Radu Valentin, 
Cristovici Viorel, Ursu Nicușor, Simbanu Ionică, Căluean Anghel – Costel și Butunoiu 
Dorin), art.2 – 25 voturi „pentru” și 8 „abțineri” (Crețu Sorin, Ștefan Ion, Radu Valentin, 
Cristovici Viorel, Ursu Nicușor, Simbanu Ionică, Căluean Anghel – Costel și Butunoiu 
Dorin), proiectul de hotărâre în ansamblu a fost adoptat cu 25 voturi „pentru” și 8 
„abțineri” (Crețu Sorin, Ștefan Ion, Radu Valentin, Cristovici Viorel, Ursu Nicușor, Simbanu 
Ionică, Căluean Anghel – Costel și Butunoiu Dorin). 

 Hotărârea nr. 294 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea contului de execuţie al 
Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii la data de 30.11.2018, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 295 din 19 decembrie 2018 privind realocarea între unităţile 
administrativ teritoriale a sumelor rămase neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Galaţi pe anul 2018, adoptată în 
unanimitate cu 33 de voturi „pentru”. 
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 Hotărârea nr. 296 din 19 decembrie 2018 privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a sumei de 7.348 mii lei din cota  de 17,25% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 297 din 19 decembrie 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 33 
voturi „pentru”, art.2 – în unanimitate cu 33 voturi „pentru”, art.3 – în unanimitate cu 33 
voturi „pentru”, art.4 – în unanimitate cu 33 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre în 
ansamblu a fost adoptat în unanimitate cu 33 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 298 din 19 decembrie 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 86/25.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea 
obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localitățile Corod - Drăgușeni (DJ251A)”, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 299 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) 
privind realizarea obiectivului de investiţii: Modernizare linii de tramvai şi carosabil 
străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coşbuc (Tronson Henri Coandă –str. Al. 
Măcelaru), adoptată în „unanimitate” cu 33 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 300 din 19 decembrie 2018 privind continuarea, în anul 2019, a 
prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi  reprezentare juridică necesare pentru 
finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit  contractelor anterioare şi 
aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 
pentru Judeţul Galaţi în anul 2019, adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” 
(Crețu Sorin, Ștefan Ion, Radu Valentin, Cristovici Viorel, Ursu Nicușor, Simbanu Ionică și  
Căluean Anghel – Costel) și 3 „abțineri” (Melinte Liviu – Ionuț, Iaru Romulus și Stan Ionel).  

 La Hotărârea nr. 301 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea asocierii Județului 
Galați, prin Consiliul Județean Galați cu Municipiul Galați prin Consiliul Local al 
municipiului Galați, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Dezvoltare Economică Strategică Galați”, în urma votului secret au rezultat următoarele: 
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
„nule” 

Buletine de vot 
„anulate” 

29 4 - 2 
 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1316. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL  
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Ionel COCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talabă Mihaela/1 ex./20.12.2018 


