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

DIN DATA DE 26 IUNIE 2018 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi, şi 28 de consilieri judeţeni, din totalul de 35 de consilieri judeţeni aflaţi în 
funcţie. 

Au lipsit următorii consilieri județeni: BURUIANĂ Natalița, DĂNĂILĂ Sorin, GAIU 
Magdalena, IARU Romulus – Lucian, RADU Valentin și TRANDAFIR Avram. 

Şedinţa a fost legal constituită. 
 

             În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 Hotărârea nr. 123 din 26 iunie 2018 privind eliberarea licenţei de traseu, până la 

data de 30.04.2019, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane 
prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul 
Lieşti (Halta Şerbăneşti) – Tecuci (SC Pandora Prod SRL),  adoptată în unanimitate 
cu 29 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 124 din 26 iunie 2018 privind eliberarea licenţei de traseu, până la 
data de 01.06.2019 pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane 
prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU 
Intreprindere Individuală, pe traseul Pechea-Independenţa (DJ 251Galaţi-Pechea, 
Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina), adoptată în unanimitate cu 29 
de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 125 din 26 iunie 2018 privind transmiterea unor bunuri mobile în 
folosință gratuită Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public 
și Privat al județului Galați și aprobarea contractului de folosință gratuită pentru 
bunurile respective, adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 126 din 26 iunie 2018 privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de 
Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire și teren aferent) din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi pentru realizarea 
obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă                
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi”, adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 127 din 26 iunie 2018 privind aprobarea contribuției Consiliului 
Județean Galați pentru realizarea  obiectivului de investiţii ”Consolidare Spital 
Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi”, adoptată în unanimitate cu 29 
de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 128 din 26 iunie 2018 privind aprobarea unor contribuţii 
financiare ale Judeţului Galaţi către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii 
de Dezvoltare Sud - Est pentru anul 2018, adoptată în unanimitate cu 29 de voturi 
„pentru”. 
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 Hotărârea nr. 129 din 26 iunie 2018 privind plata din bugetul local al județului 
Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă, adoptată în unanimitate cu 29 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 130 din 26 iunie 2018 privind aprobarea parteneriatului cu 
Asociația Națională a Nevăzătorilor – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării, 
la Galați, a unui concurs național de pescuit, adoptată în unanimitate cu 29 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 131 din 26 iunie 2018 privind modificarea Hotărârii nr. 122 din 14 
iunie 2018 privind aprobarea proiectului „Achiziție utilaj cosire și întreținere luciu 
apă lac Zătun” și a obligațiilor ce revin Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi pentru implementarea acestuia, 
adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 132 din 26 iunie 2018 privind modificarea anexelor Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind aprobarea monografiei 
economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016, adoptată în 
unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 133 din 26 iunie 2018 privind completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes 
județean „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”, 
adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 134 din 26 iunie 2018 privind modificarea organigramei şi a 
statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi, adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 135 din 26 iunie 2018 privind modificarea statului de funcţii 
pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, 
adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 136 din 26 iunie 2018 privind modificarea statului de funcţii al 
Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 137 din 26 iunie 2018 privind rectificarea bugetului local şi a 
bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2018, s-a adoptat astfel: art. 1 – în unanimitate cu 29 voturi 
„pentru”, art. 2 – în unanimitate cu 29 voturi „pentru”, art. 3 – în unanimitate cu 29 
voturi „pentru”, art. 4 – în unanimitate cu 29 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre 
în ansamblu a fost adoptat în unanimitate cu 29 voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 138 din 26 iunie 2018 privind aprobarea solicitării adresate 
Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui imobil (teren), situat în 
municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al 
municipiului Galați şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați, 
adoptată în unanimitate cu 29 de voturi „pentru”. 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1427. 
 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL  
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Paul PUŞCAŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talabă Mihaela/1 ex./26.06.2018 


