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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 13 august 2018 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 365 din 09 august 2018 şi a fost publicată 
în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul „Realitatea” Galaţi 
din 10 august 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 09 august 2018, şi afişată la 
sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Acordarea unei finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru 

Fundaţia „Inimă de copil” în vederea implementării proiectului „Centrul de recuperare şi 
reabilitare pentru copii cu dizabilităţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 

investiţie: „Instalaţie de utilizare redusă şi joasă presiune gaze naturale” la Complexul 
Muzeal de Ştiinţele Naturii „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” Galaţi, str. Regiment 11 Siret, 
nr.6A, Cartier Ţiglina 1; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Trecerea terenului în suprafaţă de 4.600 m2, situat în municipiul Galaţi, Parc 

Rizer, str. Traian nr. 226 B, lot 2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în administrarea Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 

nr. 51/28.03.2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea 
contractului de dare în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea 

transferului la nivelul judeţului Galaţi a competenţelor privind implementarea politicilor 
naţionale şi reglementărilor în domeniul tineretului şi sportului, exercitate în prezent de 
Ministerul Tineretului şi Sportului şi structurile sale teritoriale; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. 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; Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare 
regională; Constantin Cristea – director executiv, Direcţia patrimoniu; Elena Mocanu – 
auditor, Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul de management 
al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii; Mărioara 
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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: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi; Florina 
Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie Zanfir – 
manager, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ Şerban –  manager, 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi; Valentina Alina 
Dobrea – manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; 
Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” 
Galaţi; Cătălin Popa – director general, Serviciul Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi; Anna Cristina Burtea – director executiv, Fundaţia 
„Inimă de copil”. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul Regional de Antreprenoriat; TV Galaţi. 
 

Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului subprefect Manoliu 
Mihai.  
        În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului care va face apelul 
nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă (domnul Puşcaş Paul, secretarul judeţului 
Galaţi, va fi înlocuit la această şedinţă de domnul Coca Ionel - şef serviciu, Serviciul de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii). 
        Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 28 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii: Gasparotti Florinel – Petru, Istudor Gigel, vicepreşedinţi, 
Dănăilă Sorin, Mircea Iulian, Nechifor Alexandru şi Rusu Georgiana – Iuliana, 
consilieri judeţeni. 
 

        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 08 august 
2018. 

Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal. 
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”. 
 

        Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu  
următoarele proiecte de hotărâri: 

- aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului 
pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în 
regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila 
şi Galaţi”; 
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- aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului 
pentru realizarea obiectivului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele 
Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi la servicii medicale de urgenţă”. 

       În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate. 
 
 

        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a 
parteneriatului pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la servicii de 
sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Constanţa, Vrancea, Buzău, 
Brăila şi Galaţi”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a 
parteneriatului pentru realizarea obiectivului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din 
judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi la servicii medicale de urgenţă”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 29 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 cu modificările solicitate: 

1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Acordarea unei finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru 

Fundaţia „Inimă de copil” în vederea implementării proiectului „Centrul de recuperare şi 
reabilitare pentru copii cu dizabilităţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 

investiţie: „Instalaţie de utilizare redusă şi joasă presiune gaze naturale” la Complexul 
Muzeal de Ştiinţele Naturii „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” Galaţi, str. Regiment 11 Siret, 
nr.6A, Cartier Ţiglina 1; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Trecerea terenului în suprafaţă de 4.600 m2, situat în municipiul Galaţi, Parc 

Rizer, str. Traian nr. 226 B, lot 2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în administrarea Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 

nr. 51/28.03.2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea 
contractului de dare în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea 

transferului la nivelul judeţului Galaţi a competenţelor privind implementarea politicilor 
naţionale şi reglementărilor în domeniul tineretului şi sportului, exercitate în prezent de 
Ministerul Tineretului şi Sportului şi structurile sale teritoriale; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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7. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului 

pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului 

pentru realizarea obiectivului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Constanţa, 
Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi la servicii medicale de urgenţă”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 

        Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
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 29 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Acordarea unei finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru 
Fundaţia „Inimă de copil” în vederea implementării proiectului „Centrul de 

recuperare şi reabilitare pentru copii cu dizabilităţi” 
                                                                                                       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 29 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie pentru obiectivul de 
investiţie: „Instalaţie de utilizare redusă şi joasă presiune gaze naturale” la 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” Galaţi, str. 

Regiment 11 Siret, nr.6A, Cartier Ţiglina 1 
                                                                                                       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 29 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Trecerea terenului în suprafaţă de 4.600 m2, situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, 
str. Traian nr. 226 B, lot 2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din 

administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în administrarea Consiliului 
Judeţean Galaţi 

                                                                                                       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 29 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 51/28.03.2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) 

aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor 
şi aprobarea contractului de dare în administrare 

                                                                                                       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 29 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea 
transferului la nivelul judeţului Galaţi a competenţelor privind implementarea 

politicilor naţionale şi reglementărilor în domeniul tineretului şi sportului, 
exercitate în prezent de Ministerul Tineretului şi Sportului şi structurile sale 

teritoriale 
                                                                                                       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 29 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului 
pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în 

regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi 
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 29 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului 
pentru realizarea obiectivului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele 

Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi la servicii medicale de urgenţă” 
                                                                                                       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 29 voturi „pentru”. 
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Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
         Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate la mapă. 
        S-a luat act de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 13/20.07.2018, transmisă 
prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 2.611/20.07.2018 şi înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 7.733/25.07.2018, şi de Raportul de audit financiar al Camerei 
de Conturi Galaţi asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pentru anul 2017 la 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi 
sub nr. 6.807 din 29.06.2018.  
        S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 11/03.07.2017 (Raport de follow-up), 
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.811/29.06.2018, şi de Decizia Camerei 
de Conturi Galaţi nr. 11/2017/2/20.07.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea 
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11 din 3 iulie 2017 (transmisă prin adresa Camerei de 
Conturi Galaţi nr. 1.200/2017/20.07.2018), ca urmare a adresei Camerei de Conturi 
Galaţi nr. 1.200/2017/20.07.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
7.735/25.07.2018, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi. 
        S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), înregistrat la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 6.808/29.06.2018, şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 
23/2016/2/20.07.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse 
prin Decizia nr. 23 din 3 august 2016 (transmisă prin adresa Camerei de Conturi Galaţi 
nr. 1.275/2016/20.07.2018), ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. 
1.275/2016/20.07.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
7.737/25.07.2018, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi. 
        S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 21/14.08.2015 (Raport de follow-up), 
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.810/29.06.2018, şi de Decizia Camerei 
de Conturi Galaţi nr. 21/2015/4/20.07.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea 
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 21 din 14 august 2015 (transmisă prin adresa 
Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.966/2015/20.07.2018), ca urmare a adresei Camerei de 
Conturi Galaţi nr. 1.966/2015/20.07.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub 
nr. 7.739/25.07.2018, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi. 
        S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), înregistrat la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 6.809/29.06.2018, şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 
60/2014/6/20.07.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse 
prin Decizia nr. 60 din 28 iulie 2014 (transmisă prin adresa Camerei de Conturi Galaţi 
nr. 1.295/2014/20.07.2018), ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. 
1.295/2014/20.07.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
7.741/25.07.2018, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi. 
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         Domnul Iaru Romulus-Lucian menţionează că intervenţia dumnealui nu are 
legătură cu ordinea de zi de astăzi, dar este legată de subiectul abordat data trecută în 
şedinţă, respectiv alocarea de fonduri pentru stăvilirea epidemiei de pestă porcină. 
Spune: „Din declaraţiile primarului de la Suceveni, înainte de începerea crizei, avea 
cunoştinţă de aproximativ două sute de gospodării unde erau ţinute animalele – unde 
se creşteau porcii. Totuşi, D.S.V.-ul vine şi raportează aproximativ o sută de situaţii în 
care s-au făcut… s-au monitorizat, s-au instalat dezinfectoare sau s-au făcut sacrificări. 
Sigur, informaţia provine din presă, dar în lipsa unei informaţii exacte, o luăm ca atare. 
Tot din presă, iarăşi nu ştiu cât este de corectă,  nu vreau să inflamez nicio… pe 
nimeni, dar sunt raportate situaţii în care efective de animale au fost mutate din 
Suceveni în Cavadineşti. Posibil să fie adevărat, posibil nu. E drept că Suceveniul a 
beneficiat de cel mai bun suport şi ajutor pentru stăvilirea situaţiei. Aş vrea să vă supun 
atenţiei, să aveţi în vedere ca toate comunele limitrofe să beneficieze de un aport 
suplimentar de măsuri de securitate sanitară, tocmai având în vedere şi astfel de 
neconcordanţe sau informaţii mai mult sau mai puţin certificate.” 
         Domnul Preşedinte precizează faptul că, la nivelul consiliului judeţean, nu se 
regăsesc aceste atribuţii. Conchide că nu există structură din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean care să poată identifica câte gospodării sunt într-o 
localitate, câţi porci sunt, de ce au fost declaraţi în presă o sută cincizeci şi, în realitate, 
sunt o sută – sunt răspunsuri care pot fi oferite doar de către o singură instituţie, aceea 
fiind D.S.V.S.A-ul. Deci, poate fi adresată o interpelare D.S.V.S.A.-ului pentru a 
răspunde întrebărilor ridicate mai sus. Susţine: „Dar, mai departe, ca noi să ne implicăm 
şi să spunem: «domnule, acestea sunt măsurile pentru comunele limitrofe care 
trebuiesc luate», nu avem cum, nu avem cadrul legal şi nu avem competenţa.”  
         Domnul Iaru Romulus-Lucian este de acord cu cele expuse şi afirmă faptul că  
dacă se va solicita D.S.V.S.A.-ului o informare exactă, atunci poate că, la rândul nostru, 
putem oferi răspunsuri mai… 
         Domnul Preşedinte transmite faptul că, probabil, a fost deficitară în comunicare 
D.S.V.S.A.-ul şi, atunci, au apărut şi speculaţiile acestea. O să fie adresată o interpelare 
D.S.V.S.A.-ului pentru a răspunde la întrebările acestea şi, ulterior, răspunsul va fi pus 
la dispoziţia consilierilor judeţeni. Conchide că, din punct de vedere al implicării stricte al 
consiliului judeţean, acesta se poate implica doar cu fonduri şi fondurile sunt calculate şi 
repartizate tot în baza unor rapoarte făcute de către comisii de specialitate.  
          În continuare, aşa cum a specificat într-o şedinţă anterioară, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi realizează un album fotografic şi istoric şi 
anunţă consilierii judeţeni că se vor face fotografiile astăzi. Precizează faptul că, 
consiliul judeţean nu este implicat financiar în acest proiect, doar ca şi 
reprezentativitate, la nivel judeţean, a fost demersul dumnealor. Invită consilierii judeţeni 
care sunt de acord să participe la o fotografie de grup pentru acel album al judeţului. 
         Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, în legătură cu acest 
aspect, transmite: „noi, cei din grupul P.N.L., nu vom participa la acest album, având în 
vedere măsurile extreme care au fost luate de jandarmi în weekend-ul care tocmai a 
trecut şi acţiunile lor care nu au respectat întru totul cadrul legal. În acest sens, dăm un 
semnal de alarmă.” 
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                P R E Ş E D I N T E,                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

 

                      Costel Fotea                                                                        Paul Puşcaş 
 

 
 

         Domnul Preşedinte îi comunică: „Este opinia dumneavoastră. Dacă vreţi 
participaţi, dacă nu, nu. Sunteţi liberi să faceţi ce vreţi.”  
         Domnul Preşedinte, în continuare, nemaifiind alte întrebări şi ordinea de zi fiind 
epuizată, închide şedinţa. 
 
 

         Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 8 (opt) pagini şi a 
fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de           
05 septembrie 2018.     
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                       Costel Fotea                                     Paul Puşcaş 
 
 


