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

 

                      Costel Fotea                                                                               Paul Puşcaş 
 

 
 

 

 
 

PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 24 septembrie 2018 
 

 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 408 din 19 septembrie 2018 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi”, în ziarul 
„Realitatea” Galaţi din 20 septembrie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din         
19 septembrie 2018 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

     1. Aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al 
judeţului Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
     2. Aprobarea Regulamentului pentru acordarea „Diplomei de Excelenţă” a 

judeţului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

     3. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, 
pe traseul Şerbăneşti-Lieşti-Buceşti-Iveşti-Malu Alb-Tecuci; 

Iniţiator: Costel Fotea 
     4. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Transdan  
SRL, pe traseul Galaţi-Smârdan-Mihail Kogălniceanu-Cişmele; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 

Parascheva” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea 
investiţiei „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva”cod SMIS 110475; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Galaţi şi 

administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi în 
domeniul privat al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în 
vederea casării; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Galaţi şi 

administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi în 
domeniul privat al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în 
vederea demolării; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând 

domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea 
de Jos” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

10. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Adăpostului de zi 

şi de noapte pentru copiii străzii din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal 

din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 
plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 din cadrul  Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul  Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de 

servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Proiectul Tehnic   

privind realizarea obiectivului „Transformare punct termic în centrală termică la 
Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea proiectului tehnic şi documentaţiei de execuţie pentru realizarea 

obiectivului „Reabilitare şi Consolidare Poduri şi Podeţe, judeţul Galaţi”; 
Iniţiator: Costel Fotea 

20. Aprobarea proiectului „Modernizare linii tramvai şi carosabil Străzile Traian 
Vuia, Henri Coandă, George Coşbuc (Tronson Henri Coandă - Str. Al. Măcelaru)” şi a 
acordului de parteneriat; 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi 
complementare - CARIC”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea suplimentării sumei reprezentând contribuţia pentru anul 2018 a 

Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi, şi plata 
acesteia din bugetul local al judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Alocarea sumei de 228 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către Unităţile 
Administrativ Teritoriale: Comuna Cavadineşti, Comuna Şendreni, Comuna Piscu, 
Comuna Fundeni şi Comuna Tudor Vladimirescu pentru combaterea Pestei Porcine 
Africane; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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24. Rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Realocarea în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ teritoriale Oraş Bereşti a 

sumei de 150 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
26. 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 
Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; 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; Mihaela Maxim – 
reprezentant, 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; Emilia Manon Cristoloveanu – director general, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; RADIO PRO FM; TV Galaţi. 
 

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 33 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        A lipsit doamna consilier judeţean Rusu Georgiana – Iuliana. 
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        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 05 septembrie 
2018. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       

        Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu  
următorul proiect de hotărâre: 

- Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul 
Galaţi de trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, 
judeţul Galaţi, din domeniul public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din 
administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi. 

        În continuare, face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de 
specialitate. 
 
 

        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, 
judeţul Galaţi de trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, 
judeţul Galaţi, din domeniul public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din 
administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 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 modificarea solicitată: 

     1. Aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al 
judeţului Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
     2. Aprobarea Regulamentului pentru acordarea „Diplomei de Excelenţă” a 

judeţului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

     3. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL, 
pe traseul Şerbăneşti-Lieşti-Buceşti-Iveşti-Malu Alb-Tecuci; 

Iniţiator: Costel Fotea 
     4. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Transdan  
SRL, pe traseul Galaţi-Smârdan-Mihail Kogălniceanu-Cişmele; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 

Parascheva” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea 
investiţiei „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva”cod SMIS 110475; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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6. Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi în 
domeniul privat al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în 
vederea casării; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Galaţi şi 

administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi în 
domeniul privat al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în 
vederea demolării; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând 

domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea 
de Jos” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
           9. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, 
judeţul Galaţi de trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, 
judeţul Galaţi, din domeniul public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din 
administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

11. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 

Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

13. Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Adăpostului de zi 
şi de noapte pentru copiii străzii din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal 

din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

15. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 
plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 din cadrul  Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul  Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de 

servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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19. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Proiectul Tehnic   
privind realizarea obiectivului „Transformare punct termic în centrală termică la 
Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Aprobarea proiectului tehnic şi documentaţiei de execuţie pentru realizarea 

obiectivului „Reabilitare şi Consolidare Poduri şi Podeţe, judeţul Galaţi”; 
Iniţiator: Costel Fotea 

21. Aprobarea proiectului „Modernizare linii tramvai şi carosabil Străzile Traian 
Vuia, Henri Coandă, George Coşbuc (Tronson Henri Coandă - Str. Al. Măcelaru)” şi a 
acordului de parteneriat; 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi 
complementare - CARIC”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea suplimentării sumei reprezentând contribuţia pentru anul 2018 a 

Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi, şi plata 
acesteia din bugetul local al judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Alocarea sumei de 228 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către Unităţile 
Administrativ Teritoriale: Comuna Cavadineşti, Comuna Şendreni, Comuna Piscu, 
Comuna Fundeni şi Comuna Tudor Vladimirescu pentru combaterea Pestei Porcine 
Africane; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018; 
Iniţiator: Costel Fotea 

26. Realocarea în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ teritoriale Oraş Bereşti a 
sumei de 150 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018; 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al 

judeţului 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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului pentru acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului 
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 34 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi 
SRL, pe traseul Şerbăneşti-Lieşti-Buceşti-Iveşti-Malu Alb-Tecuci 

                                                                                                       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 4 din ordinea de zi: 

Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
Transdan  SRL, pe traseul Galaţi-Smârdan-Mihail Kogălniceanu-Cişmele 

                                                                                                       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 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind 

derularea investiţiei „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva”cod SMIS 110475 

                                                                                                       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 6 din ordinea de zi: 

Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi în 
domeniul privat al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în 

vederea casării 
                                                                                                       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 7 din ordinea de zi: 

Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 

Galaţi în domeniul privat al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi, în vederea demolării 

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

Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului 
privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea de 

Jos” 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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul 
Galaţi de trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, 

judeţul Galaţi, din domeniul public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din 
administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în 

domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea 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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Modificarea statului de funcţii al 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. 

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

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică îi spune că se bucură că s-a găsit o soluţie pentru 

Autoritatea judeţeană de transport public. Totodată, afirmă: „Poate, cu această ocazie, 
primim şi noi răspuns la o întrebare pusă de foarte mult timp. Mulţumesc.” 

Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea 

de Jos” 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. 
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Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Adăpostului de zi şi de 
noapte pentru copiii străzii din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

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

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din 
cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament 
nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare 
şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 din cadrul  Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 34 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 
Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 din cadrul  Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii 
sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului 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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Proiectul Tehnic privind 
realizarea obiectivului „Transformare punct termic în centrală termică la 

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii 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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului tehnic şi documentaţiei de execuţie pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitare şi Consolidare Poduri şi Podeţe, judeţul 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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului „Modernizare linii tramvai şi carosabil Străzile Traian Vuia, 
Henri Coandă, George Coşbuc (Tronson Henri Coandă - Str. Al. Măcelaru)” şi a 

acordului de parteneriat 
                                                                                                       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”. 
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       Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 
Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii 
integrate şi complementare - CARIC” 

                                                                                                       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 23 din ordinea de zi: 

Aprobarea suplimentării sumei reprezentând contribuţia pentru anul 2018 a 
Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi, 

şi plata acesteia din bugetul local al judeţului 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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 24 din ordinea de zi: 

Alocarea sumei de 228 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către Unităţile 

Administrativ Teritoriale: Comuna Cavadineşti, Comuna Şendreni, Comuna Piscu, 
Comuna Fundeni şi Comuna Tudor Vladimirescu pentru combaterea Pestei 

Porcine Africane 
                                                                                                       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” 
(Butunoiu Dorin). 

       Se trece la punctul 25 din ordinea de zi: 
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

Nefiind observaţii şi 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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
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Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 5 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 26 din ordinea de zi: 
Realocarea în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ teritoriale Oraş Bereşti a 

sumei de 150 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe 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 27 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 Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up) înregistrat la entitatea 
verificată sub nr. 159/27.07.2018 şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 
45/2016/2/14.08.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse 
prin Decizia nr. 45 din 06 ianuarie 2016, ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi 
nr. 2.275/2016/14.08.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
8.436/20.08.2018, referitoare la S.C. Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galaţi. 
        S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie 
şi Finanţe nr. 8.130/8.131/09.08.2018 cu privire la continuarea implementării proiectului 
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2018, respectiv de 
Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi Finanţe nr. 
8.158/09.08.2018 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”, 
transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr. 
8.130/8.131/8.158/09.08.2018. 
        S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie 
şi Finanţe nr. 8.997/8.998/10.09.2018 cu privire la continuarea implementării proiectului 
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2018, respectiv de 
Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi Finanţe nr. 
8.970/10.09.2018 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”, 
transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr. 
8.970/8.997/8.998/10.09.2018. 
        S-a luat act de Nota de colaborare a Direcţiei economie şi finanţe, Compartiment 
contabilitate nr. 8.533/12.09.2018, ca urmare a Notei nr. 8.533/21.08.2018 privind 
organizarea rezolvării problemelor ridicate în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean 
Galaţi din 13 august 2018. 
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        S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galaţi pentru lunile iulie şi august 2018. 
        S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru 
lunile iulie şi august 2018. 
 S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe lunile iulie şi august 2018. 
        S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi pentru lunile iulie şi august 2018. 
        S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru lunile iulie şi august 2018. 
        S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” 
Galaţi pe lunile iulie şi august 2018. 
        S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase    
„Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 iulie 2018, respectiv la data de 31 august 
2018. 
        S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru 
lunile iulie şi august 2018. 
        S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru lunile iulie şi august 2018. 
        S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe 
lunile iulie şi august 2018. 
        S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi pentru lunile iulie şi august 2018. 
        Domnul Preşedinte constată că nu sunt intervenţii la acest punct de pe ordinea de 
zi, ordinea de zi fiind epuizată. În continuare, îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean 
Sandu Viorica. 
        Doamna Sandu Viorica, menţionând faptul că, consiliul judeţean este                  
co-organizator al evenimentului „Târgului de toamnă”, doreşte să adreseze tuturor 
colegilor şi tuturor gălăţenilor invitaţia la evenimentul ce va avea loc în zilele de 28, 29, 
30 septembrie la cea de-a XVII-a ediţie a „Târgului de toamnă”, deschiderea oficială 
fiind în ziua de vineri, 28 septembrie, la ora 10.  
         Domnul Preşedinte, în urma invitaţiei adresate, conchide: „Înseamnă că va fi 
must, pastramă şi voie bună. Doamne-ajută! ”  
 
         Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 13 (treisprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data 
de 17 octombrie 2018.     
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