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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 16 februarie 2018 
  

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183 din 12 februarie 2018 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul 
„Realitatea” Galaţi, în data de 13 februarie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 
12 februarie 2018, şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul 
Anenii Noi din Republica Moldova; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea contribuţiei proprii pentru implementarea, în anul 2018, a 

activităţilor descrise în Programul de cooperare aferent Convenţiei cadru de cooperare 
descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul 
Regional Aquitaine 2015-2017; 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 

al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2018; 
Iniţiator: Costel Fotea 

4. Plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 

al Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2018; 
Iniţiator: Costel Fotea 

6. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est pentru anul 2018; 
Iniţiator: Costel Fotea 

8. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru anul 
2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi 

pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru mama 
şi copilul abuzat”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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11. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi 

pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”; 
Iniţiator: Costel Fotea 

13. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către 
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi, pentru anul 2018;   

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 

al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul 
2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 246 din 19 

decembrie 2017 privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea 
calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal  2018, în judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de 

Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

17. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

19. Aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe 
anii 2019-2021; 

Iniţiatori: Costel Fotea 
Florinel-Petru Gasparotti  

Viorica Sandu 
Mitică Sandu 

20. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 
Galaţi de trecerea unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al 
municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în 
categoria drumurilor de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind 

însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care 
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Darea în administrarea Unităţii Medico-Sociale Găneşti a imobilelor (clădiri şi 

terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de dare în 
administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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23. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de 
concurs/examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea 
componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării 
concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din 
cadrul unor spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

 

        Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: 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; Aurelia Domniţeanu – director executiv adjunct, Direcţia de 
dezvoltare regională; Constantin Cristea – director executiv, Direcţia patrimoniu; Florin 
Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul 
de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii; Mărioara 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: Dorin Otrocol – prefectul judeţului Galaţi; Aurica Vîrgolici – 
trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 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 “Răzvan Angheluţă” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul 
de Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi; Valentina Alina Dobrea – manager, Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Cătălin Popa – director general, Serviciul Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; Ziarul Regional de 
Antreprenoriat; TV Galaţi; „Alternativa”. 
 

Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Dorin 
Otrocol. 
        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 31 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Naggar Andreea - Anamaria, Rusu 
Georgiana – Iuliana şi Sandu Mitică. 



Şedinţa din 16 februarie 2018 
 Pag. nr. 4  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

 
                P R E Ş E D I N T E,                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

 

                      Costel Fotea                                                                        Paul Puşcaş 
 

 
 

         Domnul consilier judeţean Sandu Mitică a sosit în sală înainte de votarea 
punctului şase de pe ordinea de zi, iar doamna consilier judeţean Naggar Andreea 
– Anamaria înainte de votarea punctului treisprezece de pe ordinea de zi. 
 

        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 ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 26 ianuarie 2018.  

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
 

        Domnul Preşedinte, în calitate de iniţiator, retrage de pe ordinea de zi proiectul de 
hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind «Aprobarea unor contribuţii financiare ale 
Judeţului Galaţi către Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare 
Sud - Est pentru anul 2018». 
        În continuare, întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa cum a 
fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.    
        Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi: 

1. Aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul 
Anenii Noi din Republica Moldova; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea contribuţiei proprii pentru implementarea, în anul 2018, a 

activităţilor descrise în Programul de cooperare aferent Convenţiei cadru de cooperare 
descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul 
Regional Aquitaine 2015-2017; 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 

al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2018; 
Iniţiator: Costel Fotea 

4. Plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 

al Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2018; 
Iniţiator: Costel Fotea 

6. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2018; 
Iniţiator: Costel Fotea 

8. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru anul 
2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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9. Alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi 
pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru mama 
şi copilul abuzat”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 

al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2018; 
Iniţiator: Costel Fotea 

11. Alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi 
pe anul 2018, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către 

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi, pentru anul 2018;   
Iniţiator: Costel Fotea 

13. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul 
2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 246 din 19 

decembrie 2017 privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea 
calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal  2018, în judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de 

Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

16. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

18. Aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe 
anii 2019-2021; 

Iniţiatori: Costel Fotea 
Florinel-Petru Gasparotti  

Viorica Sandu 
Mitică Sandu 

19. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului 
Galaţi de trecerea unor suprafeţe de teren aferente unui drum din domeniul public al 
municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, pentru încadrarea acestora în 
categoria drumurilor de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind 

însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care 
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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21. Darea în administrarea Unităţii Medico-Sociale Găneşti a imobilelor (clădiri şi 
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de dare în 
administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de 

concurs/examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea 
componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării 
concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din 
cadrul unor spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

 

        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul 
Anenii Noi din Republica Moldova 

                                                                                                       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 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Aprobarea contribuţiei proprii pentru implementarea, în anul 2018, a activităţilor 
descrise în Programul de cooperare aferent Convenţiei cadru de cooperare 

descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin 

Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017 
                                                                                                       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 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al 
Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2018 

                                                                                                       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 32 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de membru al 
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2018 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
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        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al 
Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2018 

                                                                                                       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 32 voturi „pentru”. 
   Domnul consilier judeţean Sandu Mitică a sosit în sală. 

       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al 
Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2018 

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

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2018 

                                                                                                       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 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru 

anul 2018 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe 
anul 2018, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru 

mama şi copilul abuzat” 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al 
Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2018 

                                                                                                       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 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Alocarea sumei de 170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe 
anul 2018, în vederea continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii 

străzii” 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia 
pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi, pentru anul 2018 

                                                                                                       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 33 voturi „pentru”. 
         Doamna consilier judeţean Naggar Andreea – Anamaria a sosit în sală. 

       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al 
Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru 

anul 2018 
                                                                                                       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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 246 din 19 decembrie 
2017 privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea 

calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2018, în judeţul Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Domnul Căluean Anghel-Costel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
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Domnul Căluean Anghel-Costel spune: „Rugămintea mea este ca, pe viitor, să 
facem întâlniri cu asociaţiile de profil, să nu ne mai trezim în situaţia asta, să nu ne 
limităm la o corespondenţă între Direcţia Agricolă şi câte o societate agricolă sau o 
exploataţie zootehnică. Dumneavoastră ştiţi, am mai discutat. Probabil, singura 
dezbatere publică, pe acest subiect, a fost cea legată de păşuni unde, de asemenea, 
ani la rând, ani la rând, consiliul judeţean, consilierii, au votat nişte lucruri de care        
n-aveau habar, puse în faţă de Direcţia Agricolă. Mulţumesc.”  

Domnul Preşedinte îi comunică: „sunt de acord cu dumneavoastră, doar că, aşa 
cum aţi spus şi dumneavoastră, venind de la Direcţia Agricolă, nu pune nimeni la 
îndoială faptul că nu vine dintr-o zonă unde sunt profesionişti şi au avut discuţii şi cu 
agricultorii. Pe asta ne-am bazat şi pe asta cred că s-a bazat consiliul de-a lungul 
timpului, astfel încât s-a şi aprobat.”  Este de acord cu părerea şi cu propunerea 
domnului consilier, doar că să le spună cum trebuie procedat: „Făcută o comisie, un 
reprezentant al consiliului să meargă la Direcţia Agricolă, să facă parte din comisia 
formată de Direcţia Agricolă?”   

Domnul Căluean Anghel-Costel crede că, în astfel de situaţii, pot participa toţi 
colegii care sunt interesaţi să afle despre ce este vorba. În continuare, susţine că în 
dezbaterea publică la care a asistat şi, dacă îşi aduce aminte, chiar împreună cu 
domnul Gogoncea sau comisia de atunci, a iniţiat o dezbatere publică. A constatat cu 
stupoare că hotărârea respectivă se baza doar pe un preţ oferit de câte o societate 
comercială. Adică: punctul de vedere al unei societăţi comerciale - nu se poate face un 
preţ mediu, bazându-te pe o singură propunere.  

Domnul Preşedinte precizează că, din câte ştie, proiectul acesta de hotărâre a fost 
în dezbatere publică, astfel încât toţi cetăţenii sau toţi producătorii agricoli, inclusiv 
colegii noştri, consilieri, puteau să vină cu modificări, cu propuneri de modificare. Dar, 
cincisprezece zile înţelege că a stat în dezbatere publică. Afirmă: „Dacă sunt… eu ştiu, 
probleme sau dacă sunt neclarităţi din partea producătorilor agricoli, vă daţi seama că 
interesul nostru este să fim alături de producătorii agricoli şi să îi sprijinim. Nu-i interesul 
nostru să încurcăm pe cineva.” 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean Gogoncea         
Lilion-Dan. 

Domnul Gogoncea Lilion-Dan, adresându-se domnului consilier judeţean Căluean 
Anghel-Costel, îi menţionează faptul că a fost un incident acum vreo patru ani de zile şi 
susţine: „ Şi, într-adevăr, a fost tevatură mare, s-au făcut întâlniri cu diferite organisme 
care ţin de cei care sunt afectaţi de hotărârile pe care le luăm noi. Pentru că unele 
hotărâri merg până la… cu preţurile de referinţă. De exemplu: taxe, impozite, TVA şi nu 
ştiu ce - îi afectează. Dar, în aparat, s-a creat… eu asta ştiu că în fiecare an am întrebat 
şi sunt consultate exact persoanele care sunt competente. De ce? Când s-au creat 
incidentele, au fost consultate persoane care nu aveau nicio legătură - acela cu 
caprinele era întrebat de fâneţe, acela cu ovinele era întrebat de… deci, era puţin 
aiurea, cu orzul, cu… ştiu eu? cu grâul, cu…” Conchide că, din informaţiile dumnealui, 
nimeni nu opreşte consilierii să participe la acest dezbateri. 

Domnul Căluean Anghel-Costel îi comunică faptul că este de acord.  
Domnul Gogoncea Lilion-Dan intervine: „Dar să convocăm noi, mi se pare puţin 

peste…” 
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Domnul Căluean Anghel-Costel aminteşte: „Noi am iniţiat atunci… Nu… Nu am 
convocat, ci am iniţiat. Le-am solicitat celor din Direcţia Agricolă să convoace şi 
crescători de animale şi fermieri… Eu am avut stupoarea să găsesc o singură 
propunere, nu mai ştiu… atunci parcă era la porumb.”  

Domnul Gogoncea Lilion-Dan, adresându-se domnului consilier judeţean Căluean 
Anghel-Costel, îi spune că doreşte să considere intervenţia dânsului în sensul cel mai 
pozitiv.  

Domnul Căluean Anghel-Costel îi răspunde: „Absolut.” 
Domnul Gogoncea Lilion-Dan afirmă: „Că eu vă confirm ce spuneţi, dar că s-au 

găsit nişte căi de rezolvare. Dacă vreţi ceva în plus, spuneţi, nu? Dar nu mă apuc eu să 
convoc toate asociaţiile, că eu m-am speriat, că m-am ocupat de înfiinţarea camerelor 
agricole şi sunt peste şaptesprezece asociaţii agricole… nu asociaţii, sisteme asociative 
de tip patronal, de tip sindical. Nu, nici n-am competenţă, nici nu mă pricep, nici nu 
vreau, nici nu-mi trebuie. O face Direcţia Agricolă, care îmi dă punct de vedere. Eu cred 
că asta-i calea normală. Dacă vrem să participăm la dezbateri, nu ne opreşte nimeni.” 

Domnul Preşedinte, menţionând, mai ales, că este în dezbatere, informează că, 
sigur, se ţine cont şi se încearcă să se vadă cum… 

Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Butunoiu Dorin doreşte să facă un apel către domnul consilier judeţean 

Căluean Anghel-Costel pentru a-şi retrage afirmaţia: „consilierii judeţeni nu au habar de 
proiectele pe care le votează.” În mare parte, se ştie că ele sunt discutate în comisii şi 
s-au adus, de fiecare dată, argumente asupra acestor proiecte şi îl roagă să-şi retragă 
afirmaţia. 

Domnul Căluean Anghel-Costel intervine: „Domnule consilier, aţi votat patru ani de 
zile nişte tarife la păşuni de patru ori cât au rezultat după dezbaterile publice.”  

Domnul Butunoiu Dorin îi precizează că în dezbatere cu agricultorii din jurul 
Municipiului Galaţi, deoarece a vorbit cu o mare parte din ei. 

Domnul Căluean Anghel-Costel îl întreabă: „Atunci, cum de s-a produs eroarea din 
2012?” 

Domnul Butunoiu Dorin îi răspunde că atunci s-a luat act de acea eroare şi s-a 
intervenit asupra ei.  

Domnul Gogoncea Lilion-Dan, adresându-se domnului preşedinte, spune: „este un 
pic amuzant. Ştiţi de ce? Pentru că, într-adevăr, a fost o eroare, dar culmea-i că noi 
eram pregătiţi să votăm o hotărâre pe care agricultorii o acceptau cu nemulţumiri din 
astea ascunse, nemanifestate. Inspiraţia a fost că am dat telefon şi am vorbit cu Petrică 
Grigore, care este omul de bază când vrei să vezi preţurile de referinţă şi ne-am sesizat 
că defavorizăm agricultorii noştri, din judeţul nostru. De ce-i puţin amuzant? Deci, n-am 
făcut nicio greşeală atunci, cred.” 

Domnul Preşedinte, din punctul dânsului de vedere, nu crede că aceasta este o 
problemă, proiectul este în dezbatere. Oricine doreşte poate să meargă la Direcţia 
Agricolă să facă propuneri. Asociaţiile agricole, cu siguranţă, au dreptul acesta şi 
probabil sunt şi întrebate şi consultate de către Direcţia Agricolă.  
        În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 
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Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 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 cu 33 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Gaiu 
Magdalena). 

       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică, referindu-se la proiectele de hotărâri de mai sus, întreabă 

dacă aceste instituţii mai au consilii de administraţie sau dacă acestea sunt funcţionale, 
deoarece nici în motivare şi nici în adresele înaintate, pentru acest proiect, nu apare 
nicio referire la hotărârile luate în consiliile de administraţie.  

Domnul Preşedinte îi răspunde că vor fi, spre aprobare, consiliile de administraţie 
în şedinţa următoare. 

Domnul Simbanu Ionică, având în vedere că au vot consultativ, spune că 
aşteaptă.  

Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Gaiu 
Magdalena). 

       Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 
Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua 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 cu 33 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Gaiu 
Magdalena). 

       Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 
Aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 şi 
estimările pe anii 2019-2021 

                                                                                                       Iniţiatori: Costel Fotea 
Florinel-Petru Gasparotti 

Viorica Sandu 
Mitică Sandu                                                          
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Doamna Şerban Ecaterina-Lidia constată că, la acest proiect, pentru sport, nu a 
fost alocată nicio sumă. Afirmă: „Rămâne la latitudinea dumneavoastră şi a colegilor 
dacă ne aplecăm cu mai multă atenţie şi către sportul judeţean. Mulţumesc.” 

Domnul Preşedinte afirmă: „Cu siguranţă, sportul gălăţean şi nu numai sportul 
gălăţean, sportul în general, este şi trebuie să fie o prioritate. Sincer, am discutat cu mai 
mulţi colegi din consiliul judeţean şi din aparatul consiliului judeţean. În momentul de 
faţă, ca să alocăm o sumă de bani, de cincizeci de mii, o sută de mii sau două sute de 
mii de lei sau poate mai mult, şi noi să nu avem un regulament, să nu avem o bază 
clară - ce finanţăm? Hochei… eu ştiu, fotbal, handbal, lupte? Să vedem cât dăm pe 
judeţ, cât dăm pe municipiu, care sunt cluburile. În funcţie de ce? De performanţă? Să 
alocăm o sumă de bani, credeţi-mă că îmi este foarte greu. Să ştiţi că - aşa cum am 
promis şi în şedinţele anterioare şi la o conferinţă de presă când a fost campionatul 
mondial de hochei la Galaţi - o să ne ţinem de cuvânt, pentru că nu mi-am încălcat şi 
nici nu o să îmi încalc niciodată cuvântul. Dar prefer să fac… să facem un lucru 
temeinic, decât să facem acum, să aprobăm cincizeci de mii sau o sută de mii de lei 
pentru sport, şi să nu ştim care sunt criteriile după care le acordăm. Acesta este punctul 
meu de vedere, acesta este un principiu după care vreau să ne ghidăm pentru că 
cineva, mai târziu, ne va lua la întrebări. Aşa cum, la ora actuală, preşedintele 
consiliului judeţean nu ştiu care a fost… are dosar penal, aşa cum alt preşedinte a fost 
arestat pentru fotbal, aşa cum, la ora actuală, sunt foarte multe dosare în discuţii şi… eu 
ştiu, pe la Parchete, pentru că au alocat sume către sport şi, atunci, nu vreau să fim în 
situaţia aceasta. Aceasta este singura… singura problemă. În rest, dacă reuşim să 
facem un regulament şi să fie funcţional şi să fie nişte criterii pe care… după care 
acordăm aceste sume sportului, chiar cu mare drag îmbrăţişez aspectul acesta, pentru 
că este normal să încurajăm sportul. Şi, de ce să nu ne gândim că cei mai mari 
performeri, la ora actuală, România îi are din mediul rural? Adică, nu trebuie să ne 
îndreptăm doar către municipiu sau către oraş, să sponsorizăm sau să finanţăm sportul 
pentru că, dacă ne uităm, medaliile aduse, în afară de cei din municipiu, multe medalii 
au fost aduse şi de boxeri de la Pechea şi de halterofil de la Piscu şi de judoka de la 
Tîrgu Bujor. Adică, trebuie să ne uităm şi să ne îndreptăm atenţia şi spre judeţ că, aşa 
cum ştim, de acolo au venit mulţi sportivi care au performat şi chiar ne-au adus medalii 
şi mândria de a fi români. Sunt… sunt întru totul de acord. De aceea, cred că în aceste 
şase luni de zile până la rectificarea bugetară sau până în vară, vom găsi o soluţie, în 
sensul că să constituim o comisie de lucru să ne prezinte o modalitate, un regulament 
clar, ca noi să putem să alocăm sume de bani către sport, dar după nişte criterii clare. 
Cred că şi dumneavoastră sunteţi în asentimentul meu şi nu este niciunul de aici care 
să nu îmbrăţişeze ideea de a finanţa sportul gălăţean.”  

Doamna Şerban Ecaterina-Lidia, adresându-se domnule preşedinte, îi mulţumeşte 
pentru răspuns. Este total de acord că trebuie făcute lucrurile într-o anumită ordine. Ştia 
că există un proiect pentru caiac-canoe, nu ştie în ce fază este şi menţionează că se va 
interesa. Susţine: „Cred că trebuie, totuşi, să ne aplecăm şi către acest segment.”  
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Domnul Preşedinte revine cu următoarele precizări: „să vedem ce înseamnă 
caiac-canoe, să vedem ce înseamnă patinaj, ce înseamnă hochei, ce înseamnă alte 
domenii sportive pe care să le finanţăm şi care sunt criteriile.”  

Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, îi spune că se 

bucură că este adeptul sportului, că iubeşte sportul. Şi dânsul practică sportul, chiar şi 
de performanţă.  

În continuare, afirmă: „Dar, poate, eu cu dumneavoastră şi cu colegii, găsim 
posibilitatea şi criteriile pentru a da curs la ceea ce vreau să vă relatez. Am un inventar 
al stării de viabilitate a drumurilor judeţene de la data de 31.01.2018. Din totalul de 
791073 drumuri judeţene, avem următoarea situaţie: 633405 - covor asfaltic şi cred că îl 
ştiţi mai bine, dar fac această precizare şi pentru colegii mei, 88803 - pietruit şi 64665 - 
pământ. Am făcut un calcul - deci, ar însemna că drumurile noastre, în proporţie de 
20%, nu au covor asfaltic. Am avut posibilitatea, acum două-trei săptămâni, să merg în 
judeţele Neamţ şi Suceava. Acolo am găsit nişte drumuri impecabile - drumuri judeţene 
- fără a fi plombate. Şi, acum problema pe care v-o ridic şi cred că, dacă cu amabilitatea 
dumneavoastră, o să găsim soluţii. La Obiective de investiţii 2018 - avem Modernizare 
drumuri judeţene în judeţul Galaţi: opt mii alocaţi. V-aş ruga, dacă putem să luăm de la 
Capitolul Documentaţie tehnico-economică transporturi: o mie cinci sute şi de la Studii 
Fezabilitate Pădurea Gârboavele şi Balta Zătun… scuzaţi-mă, o mie două sute şi de la 
Balta Zătun: trei sute. Deci, în total: o mie cinci sute - pentru a acorda o sumă mai mare 
modernizării drumurilor judeţene. Sunt tronsoane de exemplu - şi cu asta închei - de 
paisprezece kilometri Talpău-Gârboveţ-Cerţeşti, unde avem porţiuni cu pământ între 
două porţiuni cu asfalt. Eu vă mulţumesc şi sper că… vom găsi, împreună, acele criterii 
care să poată duce la reabilitarea acestor tronsoane de drum. Mulţumesc.” 

Domnul Preşedinte comunică: „Sunt de acord cu dumneavoastră. Observaţiile 
sunt cât se poate de pertinente. Este o situaţie de fapt, nu avem ce să ascundem. Cred 
că în istoria consiliului judeţean nu au fost alocate atâtea sume pentru dezvoltare şi atât 
de multe proiecte pe drumurile judeţene cât sunt în 2017 - '18 până la finele acestui 
mandat şi, probabil, se vor duce şi în 2021. Într-adevăr, cred că pentru suprafaţa aceea, 
pentru lungimea aceea de drumuri din pământ, nu ne sunt… sau nu ne ajung două sute 
de mii sau două sute cincizeci de mii de euro cât sunt pentru două studii de fezabilitate 
la Balta Zătun, la Pădurea Gârboavele sau alte studii de fezabilitate. Sumele alocate 
acolo, pentru acele studii de fezabilitate, sunt sume puse estimativ. Sunt sigur că ele nu 
vor fi cheltuite în totalitate pentru că experienţa ne-a arătat că avem licitaţii unde au 
venit anumiţi proiectanţi, chiar şi cu 40-50% din valoarea pe care am estimat-o noi. 
Deci, ca atare, să ştiţi că este o preocupare. Dar, credeţi-mă că aceeaşi situaţie, care 
este şi la Tălpici, mai este şi prin altă parte prin judeţ. Am încercat, aşa cum am făcut şi 
anul trecut, aproape treizeci de kilometri de drum judeţean pietruit pe care i-am reparat, 
au fost, anul trecut, treizeci şi şapte de kilometri de drum judeţean cu covoare asfaltice. 
Anul acesta, dacă se finalizează procedurile, cel puţin… vor fi cel puţin şaptezeci, poate 
o sută de kilometri. Deci, ne dăm tot interesul. Acum, nici nu putem să alocăm toţi banii 
din bugetul consiliului judeţean doar pe drumuri, pentru că este nevoie, totuşi, şi de 
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agrement în judeţul Galaţi, este nevoie şi de Balta Zătun care ne-a demonstrat, din 
cifre, că sunt foarte mulţi cetăţeni din judeţul Galaţi care merg acolo, zilnic, pentru 
agrement. Deci, ca atare, nu putem să… de aceea, suntem consiliu judeţean, să avem 
un management de ansamblu pe tot judeţul. Nu putem să alocăm doar într-un sigur 
domeniu bani şi pe ceilalţi să îi lăsăm să moară. Dar, observaţia dumneavoastră este 
pertinentă. Aţi văzut că în declaraţiile mele de presă şi acelaşi lucru l-am spus şi eu că 
avem, din păcate, lungimea aceasta de drum judeţean din pământ, pe care sincer să 
fiu, poate dumneavoastră nu ştiu dacă ştiţi, dar eu vă duc… vă indic câteva drumuri 
judeţene pe care nu le reuşim să le identificăm, nici măcar cu… abia am reuşit, 
ducându-mă la faţa locului. De exemplu: un drum judeţean la Braniştea, lângă Nicoreşti, 
unde nu am putut să intru, nici măcar cu maşina, că este o uliţă; un drum judeţean 
iarăşi… Nu ştiu de ce sunt în patrimoniul consiliului judeţean, dar le avem, le-am 
moştenit şi încercăm, după ce terminăm cu priorităţile, să le luăm şi pe acestea, din 
pământ, să le… măcar să le pietruim.” 

Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică, menţionând legat strict de buget, spune: „Totuşi, pe 

lângă investiţiile fireşti pe care le-aţi avut în vedere aici, şi mă refer la parcarea 
supraetajată de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol”, extinderea şi 
reamenajarea secţiei de Radioterapie la acelaşi spital, laboratorul de microbiologie. 
Totuşi, în afara problemei ridicate de colegul meu, domnul Cristovici, aş vrea să vă 
reamintesc că la Balta Zătun, acum doi ani a fost finalizată o investiţie destul de 
importantă şi amenajare şi modernizare, chiar şi a lacului respectiv. Nu consider, şi cred 
că sunteţi în asentimentul meu, că suma alocată pentru Balta Zătun, aşa cum mi-a fost 
prezentată de directorul economic, mai are justificare. De asemenea, la Pădurea 
Gârboavele, vorbeam de parcul de agrement - ştiu că a fost aprobată în hotărâre de 
consiliu. Dacă… revenim la studiul de fezabilitate cu o sumă atât de mare, iarăşi avem 
semne de îndoială. Noi aşteptăm cu interes ca să realizaţi ce aţi propus, dar pentru 
aceste sume, pentru care credem că totuşi sunt cam exagerate, Grupul P.N.L. se va 
abţine la… la vot privind această hotărâre. Vă mulţumesc.” 

Domnul Preşedinte îl întreabă: „Şi dacă, după ce facem studiile de fezabilitate şi 
ele vor fi la jumătate, reveniţi asupra votului?” 

Domnul Simbanu Ionică îi răspunde că explicaţiile care le-au fost date până acum 
şi privind sumele astea, nu i-au convins.  

Domnul Preşedinte spune: „Sunt de acord. Le vom urmări şi vom vedea cum 
evoluează şi nu vor evolua aşa cum sunt ele acolo, dar estimativ trebuie să avem 
sumele acelea.” 

Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul.   

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Butunoiu Dorin doreşte să aducă în discuţie puţin acest proiect de 

hotărâre, iar în cadrul Anexei 2, la Capitolul 74.02. există denumirea: Protecţia mediului. 
La Capitolul 80.02 există aceeaşi denumire: Protecţia mediului. Probabil că este o 
eroare materială şi experţii sau specialiştii sunt rugaţi să o îndrepte. Şi, în al doilea rând, 
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doreşte să ştie dacă poate da citire amendamentului pe care l-a propus în cadrul 
acestui proiect de hotărâre cu privire la activitatea sport, Capitolul sport - cum a 
reamintit şi colega dumnealor, doamna consilier judeţean.  

Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier judeţean, îi spune: „din 
punctul meu de vedere, nu am nicio problemă, doar că dumneavoastră fiind consilier cu 
ştate vechi, ştiu foarte bine că dumneavoastră sunteţi unul dintre cei care, mai ales că 
faceţi distincţia între capitolul X şi Y şi nu-i nicio problemă în a citi bugetul care este 
foarte greu, sunt sigur că Regulamentul îl ştiţi foarte bine.” Ţinând cont de faptul că 
domnul consilier judeţean a depus un amendament doar cu o oră înainte de şedinţă, îl 
invită pe domnul secretar să le spună ce prevede Regulamentul. 

Domnul Butunoiu Dorin îi răspunde că ştie şi dânsul ce Regulamentul.  
Domnul Preşedinte îl întreabă: „Păi, nu, dacă ştiţi, de ce mă forţaţi să fac ceva 

care ştiţi că nu-i bine?” 
Domnul Butunoiu Dorin îi spune: „Pentru că v-am ridicat o minge la fileu.”  
Domnul Preşedinte îi răspunde: „Da? Mulţumesc mult.” Îi comunică, în continuare, 

faptul că i-a spus că la Capitolul sport nu mai face… Menţionând că nu doreşte să intre 
în polemică, conchide că se merge pe Regulament, pe lege. Dacă se poate, se poate, 
dacă nu, se merge la următorul punct. 

Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, îi spune că ştie, aşa 
este. Precizează: „Am venit cu amendamentul puţin mai târziu faţă de timpul limită la 
care se poate depune un amendament, în cadrul unei şedinţe ordinare. Totuşi, am bătut 
la uşa secretarului consiliului şi uşa era închisă. Probabil că este în concediu. Am 
coborât, mă mişc puţin mai greu…” 

Domnul Preşedinte intervine: „Nu, lăsaţi-mă că este jignitor şi aduceţi nişte acuze 
care, în afară de faptul că nu sunt fondate, acest buget a stat în dezbatere publică peste 
douăzeci de zile. Dumneavoastră sunteţi consilier şi vă văd, pe aici, pe lângă consiliul 
judeţean, aproape. Aţi avut şedinţe de comisii - au fost şedinţe de comisii - timp în care 
dumneavoastră, de cel puţin o lună de zile puteaţi să depuneţi toate amendamentele 
posibile pentru acest buget. Haideţi să nu… să venim acum cu chestii din astea 
populiste.” Conchide că se respectă legea şi se merge mai departe. 

Domnul Butunoiu Dorin doreşte să i se permită să dea citire amendamentului şi, 
apoi, domnul preşedinte sau consiliul să hotărască dacă este supus aprobării sau nu. 
Deci: la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 
2018 estimări pe anul 2019-2021…. 

Domnul Preşedinte îi comunică faptul că este amendamentul depus, consilierii l-au 
citit. Deci, ca atare, în calitate de iniţiator, împreună cu ceilalţi iniţiatori, resping 
amendamentul, mai ales că nu el nici nu există… 

Domnul Butunoiu Dorin doreşte să îi readucă aminte… 
Domnul Preşedinte îi transmite: „dacă dumneavoastră credeţi că din şedinţele 

consiliului judeţean veţi face o circotecă, vă înşelaţi.” În continuare, îi spune: „Şi nu mai 
veniţi cu prostii din astea, aşa, stil Butunoi, că mă deranjează chestia asta.” 
Menţionează că nu intră în polemică şi îi precizează, având în vedere că Regulamentul 
prevede că două ore, două ore trebuia. Avea douăzeci de zile de când este…  

Domnul Butunoiu Dorin informează că are un punct de vedere. 
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Domnul Preşedinte îl invită să-şi expună punctul de vedere la Punctul Diverse al 
ordinii de zi. 

Domnul Butunoiu Dorin nu doreşte să aibă intervenţia la Punctul Diverse, ci la 
acest proiect de hotărâre.  

Domnul Gasparotti Florinel-Petru transmite: „Ca iniţiator al acestui proiect, daţi-mi 
voie să vă zic că întotdeauna am înţeles priorităţile consiliului judeţean, le-am susţinut, 
dar la acest capitol de sport m-am bucurat de ceea ce aţi spus şi vreau să vă ţineţi de 
această promisiune de a sprijini sportul, la prima rectificare. Avem discuţii pe această 
temă de la începutul mandatului şi daţi-mi voie să vă zic că nu am linişte şi doresc din 
tot sufletul ca să acest proiect să… să putem sprijini sportul gălăţean.” Totodată, spune: 
„Iar de acel regulament de care aţi pomenit, daţi-mi voie să mă angajez în comisia care 
se va forma, doresc să fac parte, şi să realizăm acel proiect legal şi aşa cum este 
normal să existe.” 

Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să i se 
permită să-şi exprime punctul de vedere.  

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean pentru a-l expune. 
Domnul Butunoiu Dorin spune: „Anul trecut, la şedinţa din data de 28 martie, când 

s-a aprobat bugetul anului 2017, la fel, ne-aţi promis şi ne-am luat împreună un 
angajament că vom reuşi, în decursul anului 2017, să venim cu un regulament, cu o 
bază legală, în ceea ce înseamnă finanţarea sportului gălăţean. În următoarea şedinţă 
de consiliu, în luna aprilie, pe deasupra, aţi mai afirmat că se aşteaptă, din partea 
Guvernului, o modificare sau o aprobare a unei ordonanţe de Guvern, Ordonanţa 
38/2017, în care legislativul va reglementa această situaţie privind finanţarea sportului 
din partea consiliilor locale - UAT-urilor. Am aşteptat şi acea ordonanţă, s-a aprobat în 
mai, probabil pe 18 mai. Se spune foarte clar: bugetele locale pot sprijini activităţi 
sportive la nivel local în cuantum de maxim 5%. Eu am propus, prin acest amendament, 
un cuantum de 0,28% faţă de bugetul pe care dumneavoastră l-aţi propus pentru anul 
2018. Nu cred că a fost o sumă extraordinar de mare, dar era un început pentru ca 
sportul gălăţean să poată să respire. Şi, mai mult de atât, am venit cu nişte argumente 
destul de clare şi cu siguranţă sunteţi cu toţii… toţi consilierii sunteţi de acord cu mine. 
Putem, la sfârşit de an, să premiem sportivii care aduc imagine pozitivă judeţului Galaţi 
la nivel naţional, la nivel internaţional. Astăzi, dacă noi nu propunem o sumă în buget, 
nu vă îmbătaţi cu apă rece că la rectificare vom aduce un ban. Rectificarea înseamnă 
cu totul altceva. Nu vom aduce niciun ban la bugetul de sport pentru că nu ai cum să 
aduci un leu, dacă nu ai alocat un leu mai devreme. Asta vreau… am vrut să spun şi 
sunt convins că, în perioada imediat următoare, vom lucra şi la un regulament şi la o 
bază legală şi la tot ceea ce înseamnă proiecte care pot fi depuse pe Legea 350, pe 
Legea 69, pentru ca sportul gălăţean şi nu mă refer doar la o activitate anume: fotbal, 
hochei sau, cum aţi spus dumneavoastră, fiecare să îşi desfăşoare activitatea cum 
doreşte şi în ramura pe care o poate face mai bine. Dar, rog să luaţi act, atitudine şi să 
vă implicaţi şi în acest domeniu care este foarte important pentru dezvoltarea cetăţenilor 
din judeţul Galaţi. Mulţumesc.” 

Domnul Preşedinte îi adresează următoarele: „ce aţi făcut dumneavoastră de 
atunci, vizavi de regulamentul acela unde aţi spus că vă implicaţi? Ce aţi întreprins de 
atunci până acum? Daţi-mi două-trei exemple sau vreo două-trei propuneri de… ca 
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acest regulament să fie aprobat de consilieri, de anul trecut până acum.” În continuare, 
îi spune: „Haideţi, domnule, să nu fim populişti! Ce Dumnezeu!” 

Domnul Butunoiu Dorin îi menţionează să nu dea vina pe alţii acum. Spune: „Eu  
n-am făcut nimic. Dumneavoastră?” 

Domnul Preşedinte îi răspunde că a spus din capul locului: atât timp cât nu a pus 
în buget o sumă, este clar că nu există un regulament acum. Conchide că dânsul l-a 
întrebat pe domnul consilier judeţean. 

Domnul Butunoiu Dorin susţine că nu regulamentul aprobă suma.  
Domnul Preşedinte informează că fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, 

adoptarea acesteia se realizează pe articole. 
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 

        Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu 
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, 
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel). 

Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (Butunoiu Dorin) şi 9 
„abţineri” (Creţu Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, 
Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel). 

Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu 
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, 
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel). 

Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu 
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, 
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel). 

Supune la vot art. 5 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu 
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, 
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel). 

Supune la vot art. 6 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu 
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, 
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel). 

Supune la vot art. 7 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu 
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, 
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel). 

Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 10 „abţineri” 

(Butunoiu Dorin, Creţu Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă 
Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – 
Costel). 
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       Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
230/06.11.2017 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al 

municipiului Galaţi de trecerea unor suprafeţe de teren aferente unui drum din 
domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi, 
pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes judeţean, cu 

modificările şi completările ulterioare 
                                                                                                       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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind 
însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi 
care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi cu modificările şi completările 

ulterioare 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi îl roagă pe 
domnul director executiv Cristea Constantin să îl prezinte.  

Domnul Cristea Constantin prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT  
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea 

inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care 
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, cu modificările şi completările 

ulterioare 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2.222/16.02.2018) 

 
     Proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului 
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului 
public al judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 

în Anexa proiectului, privind lista cu bunurile imobile înscrise în cartea funciară 
şi care modifică inventarul domeniului public al judeţului Galaţi, la poziţia nr. 249, 
coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.702.986,18 lei, din care 494.582,00 lei - 

teren”. 
 

Semnează: Preşedinte, Costel FOTEA». 
 

        Domnul Cristea Constantin mulţumeşte. 
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Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul. 
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 

sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 

Darea în administrarea Unităţii Medico-Sociale Găneşti a imobilelor (clădiri şi 
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi 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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 

Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de 
concurs/examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea 

componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării 
concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director 

din cadrul unor spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Domnul Nechifor Alexandru, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Nechifor Alexandru anunţă că se abţine de la următorul vot, având în 

vedere componenţa comisiilor. 
Domnul Preşedinte informează că fiind vorba despre o hotărâre cu privire la 

persoane, adoptarea acesteia se realizează prin procedură de vot secret.  
În continuare, invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de 

vot care vor fi predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale.  
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni. 

 

Pauză. 
....................................................................................................................................... 
        Se reiau lucrările. 
 

         Domnul Iaru Romulus–Lucian face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor 
de vot: 
 

ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ 
BĂLAN Viorel 
BURUIANĂ Nataliţa 
BUTUNOIU Dorin  
BUŢURCĂ Octav 
CAMBANACHE Liliana 
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CĂLUEAN Anghel–Costel 
CREŢU Sorin 
CRISTOVICI Viorel  
DĂNĂILĂ Sorin  
DEACONESCU Vasile-Daniel 
FOTEA Costel 
GAIU Magdalena  
GASPAROTTI Florinel–Petru 
GOGONCEA Lilion–Dan 
GROSU Elena 
IARU Romulus–Lucian 
ISTUDOR Gigel 
MELINTE Liviu–Ionuţ 
MIRCEA Iulian 
NAGGAR Andreea–Anamaria 
NECHIFOR Alexandru 
PALADE Cătălin 
RADU Valentin  
RUSU Georgiana–Iuliana  - absent 
SANDU Mitică 
SANDU Viorica 
SIMBANU Ionică  
STAN Ionel 
ŞERBAN Ecaterina-Lidia 
ŞTEFAN Ion 
TRANDAFIR Avram 
URSU Nicuşor  
VICLEANU Marian 
ZAHARIA Eugen  

 

 Se ia o pauză pentru numărarea voturilor. 
...........................................................................................................................................           

        Se reiau lucrările. 
 

Domnul Preşedinte invită să fie prezentat, pe scurt, rezultatul votului. 
        Doamna Sandu Viorica anunţă că toate comisiile, pentru toate cele trei spitale, au 
fost aprobate de către consilieri, precizând că cel mai puţin număr de voturi întrunite 
este de 30; în rest, s-a oscilat cu 1 - 2 împotrivă sau… Conchide că au fost aprobate 
toate comisiile propuse de către consiliul judeţean, prin proiectul de hotărâre. 

Domnul Preşedinte mulţumeşte şi colegilor consilieri.  
        Doamna Sandu Viorica predă aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi următorul: 
 

        «Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de 
concurs/examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea 
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componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării 
concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din 
cadrul unor spitale din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi». 1. Cvorumul necesar:        
½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 18; 2. Numărul consilierilor 
judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 34; 
 
 

I – A (1). Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în 
comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director medical 
(membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Cucu Doina 31 2 2 - 

Nechifor Alexandru 30 3 2 - 

Stoica George 31 2 2 - 

 
 (2) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (1), 
precum şi completarea acesteia, după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Dobrea Valentina 30 3 2 - 

Tutunaru Dana 31 2 2 - 

 
(3) Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia 

de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director medical 
(membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi: 
  

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Nedelcu Alina 31 2 2 - 

Grigore Florin 31 2 2 - 

Coca Ionel 30 3 2 - 

 
 (4) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (3), 
precum şi completarea acesteia după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Necula Monica 31 2 2 - 

Polinschi Mihai 31 2 2 - 
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CONCLUZII: Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director 
medical (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi s-a constituit în următoarea componenţă: Cucu Doina, Nechifor 
Alexandru şi Stoica George; 

S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Dobrea Valentina şi 
Tutunaru Dana; 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director 
medical (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi s-a constituit în următoarea componenţă: Nedelcu Alina, Grigore 
Florin şi Coca Ionel; 

S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Necula Monica şi Polinschi 
Mihai. 
 
 

I – B (1). Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în 
comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director financiar 
contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi: 

 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Cucu Doina 32 1 2 - 

Nechifor Alexandru 31 2 2 - 

Stoica George 32 1 2 - 

 
 (2) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (1), 
precum şi completarea acesteia, după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Dobrea Valentina 31 2 2 - 

Buhanca Aurora-
Minodora 

32 1 2 - 

 
(3) Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia 

de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director financiar 
contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Nedelcu Alina 32 1 2 - 

Grigore Florin 32 1 2 - 

Coca Ionel 31 2 2 - 
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 (4) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (3), 
precum şi completarea acesteia după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Necula Monica 31 2 2 - 

Marin Gabriela 32 1 2 - 

 
CONCLUZII: Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director 

financiar contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi s-a constituit în următoarea componenţă: Cucu 
Doina, Nechifor Alexandru şi Stoica George; 

S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Dobrea Valentina şi 
Buhanca Aurora-Minodora; 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director 
financiar contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi s-a constituit în următoarea componenţă: Nedelcu 
Alina, Grigore Florin şi Coca Ionel; 

S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Necula Monica şi Marin 
Gabriela. 

 
I – C (1). Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în 

comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director de îngrijiri 
(membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi: 

 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Cucu Doina 32 1 2 - 

Nechifor Alexandru 32 1 2 - 

Stoica George 32 1 2 - 

 
 (2) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (1), 
precum şi completarea acesteia, după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Dobrea Valentina 32 1 2 - 

Bujoreanu Constanţa 32 1 2 - 

 
(3) Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia 

de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director de îngrijiri 
(membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi: 
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Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Nedelcu Alina 32 1 2 - 

Grigore Florin 32 1 2 - 

Coca Ionel 32 1 2 - 

 
 (4) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (3), 
precum şi completarea acesteia după cum urmează: 

 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Necula Monica 32 1 2 - 

Covrig Gabriela-Mihaela 32 1 2 - 

 
CONCLUZII: Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director 

de îngrijiri (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi s-a constituit în următoarea componenţă: Cucu Doina, Nechifor 
Alexandru şi Stoica George; 

S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Dobrea Valentina şi 
Bujoreanu Constanţa; 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director de 
îngrijiri (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi s-a constituit în următoarea componenţă: Nedelcu Alina, Grigore 
Florin şi Coca Ionel; 

S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Necula Monica şi Covrig 
Gabriela-Mihaela. 

 
II (1). Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia 

de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director financiar contabil 
(membru al Comitetului director) al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi: 

 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Cucu Doina 32 1 2 - 

Nechifor Alexandru 31 2 2 - 

Stoica George 32 1 2 - 

 
 (2) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (1), 
precum şi completarea acesteia, după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Necula Monica 31 2 2 - 

Buhanca Aurora-
Minodora 

32 1 2 - 
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(3) Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia 
de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director financiar 
contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Galaţi: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Nedelcu Alina 32 1 2 - 

Grigore Florin 32 1 2 - 

Coca Ionel 31 2 2 - 

 
 (4) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (3), 
precum şi completarea acesteia după cum urmează: 

 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Gheonea Victoria 31 2 2 - 

Marin Gabriela 32 1 2 - 

 
CONCLUZII: Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director 

financiar contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Galaţi s-a constituit în următoarea componenţă: Cucu Doina, Nechifor Alexandru şi 
Stoica George; 

S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Necula Monica şi Buhanca 
Aurora-Minodora; 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director 
financiar contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Galaţi s-a constituit în următoarea componenţă: Nedelcu Alina, Grigore Florin şi Coca 
Ionel; 

S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Gheonea Victoria şi Marin 
Gabriela. 
 

 

III – A (1). Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în 
comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director medical 
(membru al Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Cucu Doina 32 1 2 - 

Nechifor Alexandru 31 2 2 - 

Stoica George 32 1 2 - 

 
 (2) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (1), 
precum şi completarea acesteia, după cum urmează: 
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Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Gheonea Victoria 31 2 2 - 

Ilie Lăcrămioara 32 1 2 - 

 
(3) Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia 

de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director medical 
(membru al Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Nedelcu Alina 32 1 2 - 

Grigore Florin 32 1 2 - 

Coca Ionel 31 2 2 - 
 
 (4) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (3), 
precum şi completarea acesteia după cum urmează: 

 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Debita Mihaela 32 1 2 - 

Mihalache Lilia 32 1 2 - 

 
CONCLUZII: Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director 

medical (membru al Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor s-a constituit 
în următoarea componenţă: Cucu Doina, Nechifor Alexandru şi Stoica George; 

S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Gheonea Victoria şi Ilie 
Lăcrămioara; 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director 
medical (membru al Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor s-a constituit 
în următoarea componenţă: Nedelcu Alina, Grigore Florin şi Coca Ionel; 

S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Debita Mihaela şi Mihalache 
Lilia. 
 
 

III – B (1). Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în 
comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director financiar 
contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Cucu Doina 31 1 3 - 

Nechifor Alexandru 31 1 3 - 

Stoica George 31 1 3 - 
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 (2) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (1), 
precum şi completarea acesteia, după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Gheonea Victoria 31 1 3 - 

Buhanca Aurora-
Minodora 

31 1 3 - 

 
(3) Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia 

de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director financiar 
contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Nedelcu Alina 31 1 3 - 

Grigore Florin 31 1 3 - 

Coca Ionel 31 1 3 - 
 
 (4) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (3), 
precum şi completarea acesteia după cum urmează: 

 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Debita Mihaela 31 1 3 - 

Marin Gabriela 31 1 3 - 

 
CONCLUZII: Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director 

financiar contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor s-a 
constituit în următoarea componenţă: Cucu Doina, Nechifor Alexandru şi Stoica 
George; 

S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Gheonea Victoria şi 
Buhanca Aurora-Minodora; 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director 
financiar contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor s-a 
constituit în următoarea componenţă: Nedelcu Alina, Grigore Florin şi Coca Ionel; 

S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Debita Mihaela şi Marin 
Gabriela. 
 

           Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; 
Membri: BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU 
Romulus–Lucian.»    
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Se trece la punctul 23 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele ce fost prezentate la mapă.   
        S-a luat act, ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. 
767/2015/10.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 882/15.01.2018, 
referitoare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, de 
Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 3/2008/2/10.01.2018 de prelungire a termenului 
pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 3 din 28 iulie 2008, de Raportul 
Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse 
prin Decizia nr. 3/28.07.2008 (Raport de follow-up) înregistrat la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi sub nr. 62.503/15.12.2017, de Decizia 
Camerei de Conturi Galaţi nr. 107/2013/4/10.01.2018 de prelungire a termenului pentru 
realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 107 din 10 ianuarie 2014, de Raportul 
Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse 
prin decizia nr. 107/10.01.2014 (Raport de follow-up) înregistrat la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi sub nr. 62.644/15.12.2017, de Decizia 
Camerei de Conturi Galaţi nr. 38/10.01.2018 şi de Raportul de control al Camerei de 
Conturi Galaţi înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi sub nr. 62.643/15.12.2017. 
        S-a luat act de Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr. 
1.735/06.02.2018 ca urmare a Notei nr. 1.735/01.02.2018 privind organizarea rezolvării 
problemelor ridicate în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din 26 ianuarie 
2018.    
        S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna ianuarie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
ianuarie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi 
pe luna ianuarie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna ianuarie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
ianuarie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna ianuarie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna ianuarie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 ianuarie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna ianuarie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna ianuarie 2018. 
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Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

 
                P R E Ş E D I N T E,                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

 

                      Costel Fotea                                                                        Paul Puşcaş 
 

 
 

        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna ianuarie 2018. 
        Domnul Preşedinte, nemaifiind alte întrebări şi ordinea de zi fiind epuizată, închide 
şedinţa. Le doreşte o după-amiază plăcută şi un weekend plăcut. 
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 29 (douăzecişinouă) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data 
de 14 martie 2018.     
 
 
 
 
 
 
 

                  P R E Ş E D I N T E,                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 
 

                       Costel Fotea                                     Paul Puşcaş 


