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

 

                      Costel Fotea                                                                                   Ionel Coca  
 

 
 

 

 
PROCES–VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 
din data de 26 octombrie 2018 

 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 450 din 22 octombrie 2018 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi”, în ziarul 
„Realitatea” Galaţi din 23 octombrie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 22 
octombrie 2018 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Vlad Ionel; 

      Iniţiator: Comisia de validare 
3. Depunerea jurământului; 
4. Eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Măstăcani – Chiraftei – Folteşti – Stoicani – 
Tămăoani - Frumuşiţa – Ijdileni -  Şiviţa – Tuluceşti – Vînători; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului Mărirea 

capacităţii instalaţiei electrice pentru „Extindere şi reamenajare Secţia Radioterapie a 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei – Spor putere pe tarif de 
Racordare şi instalaţie electrică de utilizare”; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului 
„Sistem de încălzire şi climatizare, imobile C.J. Galaţi, strada Eroilor nr. 7 şi nr. 7A, 
Galaţi”; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reparaţii imobil str. 
Eroilor nr. 7” Galaţi; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea 

obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea 

obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi 
virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al 
altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, cameră de sterilizare, arhivă, secţie 
dermatologie şi infecţii transmise sexual, secţie boli infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări 
practice, cabinet didactic, vestiare – Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasă 
Parascheva Galaţi”; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
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10. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 

obiectivului „Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi 
a clădirii afectate spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc 
Tg.Bujor”; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al 

Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de 
acesta; 

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

al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2018; 
      Iniţiator: Costel Fotea 

13. Modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a 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; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
14. Abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/2017 privind stabilirea 

normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi costurile pentru 
convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi; 
      Iniţiator: Costel Fotea 

16. Darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi a unui teren în suprafaţă de 2.136 m2, teren aflat în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, Serviciul Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi şi Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi în vederea 
organizării în comun a unui eveniment muzical dedicat Centenarului Marii Uniri şi Zilei 
Naţionale a României; 

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

pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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

asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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

copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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21. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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

consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea închiderii Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei 

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

24. Aprobarea închiderii Centrului de recuperare a victimelor violenţei domestice 
„Şansa” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

26. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
27. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural 

„Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. 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 

29. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii „V. A. Urechia” 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
30. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează 

cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru 
anul şcolar 2018-2019 (octombrie 2018 – iunie 2019); 

Iniţiator: Costel Fotea 
31. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  la data de 30.09.2018; 
Iniţiator: Costel Fotea 

32. 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 
33. Aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii cu rezultate 

deosebite la admiterea în liceu; 
Iniţiatori: Gaiu Magdalena 

Nechifor Alexandru 
Rusu Georgiana Iuliana 

Grosu Constantin 
Căluean Anghel Costel 
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34. Premierea elevilor din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în 
liceu în anul şcolar 2018-2019; 

Iniţiatori: Gaiu Magdalena 
Nechifor Alexandru 

Rusu Georgiana Iuliana 
Grosu Constantin 

Căluean Anghel Costel 
35. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Alain 

ROUSSET, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză; 
Iniţiator: Costel Fotea 

36. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului 
profesor Dominique DALLAY; 

Iniţiator: Costel Fotea 
37. Acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Consiliului regional 

Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză; 
Iniţiator: Costel Fotea 

38. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 
concurs / examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea 
componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării 
concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director medical (membru al 
Comitetului director) din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
39. Numirea preşedintelui Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
40. 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; Florin Grigore – şef serviciu, 
Serviciul audit public intern; 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; Vlad Ionel – 
propus pentru validare în funcţia de consilier judeţean; 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 „Răsvan Angheluţă” Galaţi; Lucian Vintilă – reprezentant, Muzeul de Artă Vizuală 
Galaţi; Ciprian Groza – director general adjunct pentru protecţie socială, 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; 
Claudia Manea – reprezentant, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi; Victoria Gheonea – 



Şedinţa din 26 octombrie 2018 
 Pag. nr. 5  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                      Costel Fotea                                                                        Ionel Coca  
 

 
 

manager, Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor; 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; RADIO PRO FM Express de Dunăre; TV Galaţi; Faramogul.ro. 
 
 

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 Coca Ionel care va face 
apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă. 
        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 30 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii: Istudor Gigel, vicepreşedinte, Buruiană Nataliţa, 
Cristovici Viorel şi Radu Valentin, consilieri judeţeni. 
        Au sosit în sală după începerea şedinţei următorii consilieri judeţeni: 

- Cristovici Viorel, înainte de votarea punctului 10 de pe ordinea de zi; 
- Radu Valentin, înainte de votarea punctului 16 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 extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 17 octombrie 
2018. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
 
 
 

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

- Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 
obiectivului „Branşament apă rece şi contorizare” – Şcoala Gimnazială Specială 
„Constantin Pufan” Galaţi; 

- Aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în vederea 
organizării Concursului Şcolar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri. 

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

        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 
obiectivului „Branşament apă rece şi contorizare” – Şcoala Gimnazială Specială 
„Constantin Pufan” Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
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        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în vederea 
organizării Concursului Şcolar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
       

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi 
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.    
        Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi cu modificările solicitate: 

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Vlad Ionel; 

      Iniţiator: Comisia de validare 
3. Depunerea jurământului; 
4. Eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Măstăcani – Chiraftei – Folteşti – Stoicani – 
Tămăoani - Frumuşiţa – Ijdileni -  Şiviţa – Tuluceşti – Vînători; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului Mărirea 

capacităţii instalaţiei electrice pentru „Extindere şi reamenajare Secţia Radioterapie a 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei – Spor putere pe tarif de 
Racordare şi instalaţie electrică de utilizare”; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului 
„Sistem de încălzire şi climatizare, imobile C.J. Galaţi, strada Eroilor nr. 7 şi nr. 7A, 
Galaţi”; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reparaţii imobil str. 
Eroilor nr. 7” Galaţi; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea 

obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea 

obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi 
virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al 
altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, cameră de sterilizare, arhivă, secţie 
dermatologie şi infecţii transmise sexual, secţie boli infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări 
practice, cabinet didactic, vestiare – Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasă 
Parascheva Galaţi”; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
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10. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 

obiectivului „Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi 
a clădirii afectate spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc 
Tg.Bujor”; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
          11. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 
obiectivului „Branşament apă rece şi contorizare” – Şcoala Gimnazială Specială 
„Constantin Pufan” Galaţi; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
          12. Aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în vederea 
organizării Concursului Şcolar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri; 

  Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al 

Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de 
acesta; 

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

al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2018; 
      Iniţiator: Costel Fotea 

15. Modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a 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; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
16. Abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/2017 privind stabilirea 

normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi costurile pentru 
convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi; 
      Iniţiator: Costel Fotea 

18. Darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi a unui teren în suprafaţă de 2.136 m2, teren aflat în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, Serviciul Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi şi Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi în vederea 
organizării în comun a unui eveniment muzical dedicat Centenarului Marii Uniri şi Zilei 
Naţionale a României; 

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

pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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21. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 
asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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

copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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

consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Aprobarea închiderii Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei 

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

26. Aprobarea închiderii Centrului de recuperare a victimelor violenţei domestice 
„Şansa” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
27. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

28. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
29. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural 

„Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
30. 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 

31. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii „V. A. Urechia” 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
32. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează 

cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru 
anul şcolar 2018-2019 (octombrie 2018 – iunie 2019); 

Iniţiator: Costel Fotea 
33. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  la data de 30.09.2018; 
Iniţiator: Costel Fotea 

34. 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 
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35. Aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii cu rezultate 
deosebite la admiterea în liceu; 

Iniţiatori: Gaiu Magdalena 
Nechifor Alexandru 

Rusu Georgiana Iuliana 
Grosu Constantin 

Căluean Anghel Costel 
36. Premierea elevilor din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în 

liceu în anul şcolar 2018-2019; 
Iniţiatori: Gaiu Magdalena 

Nechifor Alexandru 
Rusu Georgiana Iuliana 

Grosu Constantin 
Căluean Anghel Costel 

37. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Alain 
ROUSSET, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză; 

Iniţiator: Costel Fotea 
38. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului 

profesor Dominique DALLAY; 
Iniţiator: Costel Fotea 

39. Acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Consiliului regional 
Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză; 

Iniţiator: Costel Fotea 
40. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 

concurs / examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea 
componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării 
concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director medical (membru al 
Comitetului director) din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
41. Numirea preşedintelui Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi; 

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

 

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, 
a mandatului de consilier judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa 

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

Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Vlad Ionel 
                                                                                           Iniţiator: Comisia de validare                                                          
         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 31 voturi „pentru”.       
       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

      Depunerea jurământului                                                    
 Domnul Preşedinte invită noul consilier judeţean să depună jurământul. Acesta se 
depune cu mâna stângă pe Constituţie şi, după caz, pe Biblie. Consilierii judeţeni care 
refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. Jurământul poate fi 
depus şi fără formula religioasă.  
        Domnul Vlad Ionel depune următorul jurământ: 
        «Eu, VLAD Ionel, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în conformitate cu 
prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun următorul 
jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu!".» 

Domnul Preşedinte îi transmite următoarele: „bine aţi venit în echipa noastră! Mult 
succes şi forţă de muncă!” 
        Domnul Vlad Ionel îi mulţumeşte. 

       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 
ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Măstăcani – Chiraftei – Folteşti – Stoicani – 

Tămăoani - Frumuşiţa – Ijdileni -  Şiviţa – Tuluceşti – Vînători 
                                                                                                       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 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului Mărirea 
capacităţii instalaţiei electrice pentru „Extindere şi reamenajare Secţia 

Radioterapie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei – Spor 
putere pe tarif de Racordare şi instalaţie electrică de utilizare” 

                                                                                                       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 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi Proiectul Tehnic privind realizarea 

obiectivului „Sistem de încălzire şi climatizare, imobile C.J. Galaţi, strada Eroilor 
nr. 7 şi nr. 7A, Galaţi” 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          



Şedinţa din 26 octombrie 2018 
 Pag. nr. 11  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                      Costel Fotea                                                                        Ionel Coca  
 

 
 

        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 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reparaţii 

imobil str. Eroilor nr. 7” 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 32 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea 
obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală 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 32 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie  privind realizarea 
obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi 

virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului 
molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, cameră de sterilizare, 
arhivă, secţie dermatologie şi infecţii transmise sexual, secţie boli infecţioase I, 

amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare – Spitalul de Boli 
Infecţioase Sf. Cuvioasă Parascheva 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 32 voturi „pentru”.    
        Domnul consilier judeţean Cristovici Viorel a sosit în sală. 

       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 
Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 

obiectivului „Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de 
alunecare şi a clădirii afectate spălătorie, bloc alimentar şi compartiment 

sterilizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor” 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 
Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 

obiectivului „Branşament apă rece şi contorizare” – Şcoala Gimnazială Specială 
„Constantin Pufan” 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 33 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în vederea 
organizării Concursului Şcolar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri 

                                                                                                       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 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor 

legate de acesta 
                                                                                                       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 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al 
Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” 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 15 din ordinea de zi: 

Modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a 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 
                                                                                                       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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   Domnul consilier judeţean Radu Valentin a sosit în sală. 
       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/2017 privind stabilirea 
normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi costurile pentru 

convorbiri telefonice la nivelul 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 17 din ordinea de zi: 

Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului 
privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie 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 18 din ordinea de zi: 

Darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi a unui teren în suprafaţă de 2.136 m2, teren aflat în domeniul 

public al judeţului Galaţi şi 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 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Judeţean Galaţi, Serviciul Public Judeţean de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat Galaţi şi Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi în 
vederea organizării în comun a unui eveniment muzical dedicat Centenarului 

Marii Uniri şi Zilei Naţionale a României 
                                                                                                       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 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
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        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă 
pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi 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 22 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire 
copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” 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 23 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap „Luceafărul” 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 24 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere 
şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist 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 25 din ordinea de zi: 

Aprobarea închiderii Locuinţei protejate nr. 1 „Cătălina” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
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        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 26 din ordinea de zi: 

Aprobarea închiderii Centrului de recuperare a victimelor violenţei domestice 
„Şansa” 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 27 din ordinea de zi: 

Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale 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 28 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 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 29 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea 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 30 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. 
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        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 31 din ordinea de zi: 
Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii „V. A. Urechia” 

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 32 din ordinea de zi: 

Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile 
instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru 

anul şcolar 2018-2019 (octombrie 2018 – iunie 2019) 
                                                                                                       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 33 din ordinea de zi: 

Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2018 

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

       Se trece la punctul 35 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii cu rezultate 

deosebite la admiterea în liceu 
Iniţiatori: Gaiu Magdalena 

Nechifor Alexandru 
Rusu Georgiana Iuliana 

Grosu Constantin 
Căluean Anghel Costel                                                                                                                                                                   

        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”.    
 
Domnul Preşedinte, înainte de a trece la punctul 36. din ordinea de zi, invită în 

sală elevii, având în vedere faptul că pentru ei este punctul următor. Precizează: 
„Stimaţi colegi, punctul 36. din ordinea de zi este un punct mai sensibil, este un punct 
care ne interesează pe toţi, un punct care ne priveşte, un punct care înseamnă viitorul 
nostru şi, aşa cum vedeţi, viitorul arată bine. Vreau să mulţumesc colegilor din Comisia 
nr. 4: doamna Gaiu Magdalena, domnul Nechifor Alexandru, doamna Rusu Georgiana 
Iuliana, domnul Grosu Constantin, domnul Căluean Anghel Costel. Şi, în special, 
doamnei Gaiu – împreună cu dumneaei, acum ceva timp în urmă, am avut o discuţie şi 
aşa este normal şi firesc ca, consiliul judeţean să se aplece să premieze şi, bineînţeles, 
să recunoască meritele şi munca elevilor. Pentru că aici este vorba de o muncă de opt 
ani de zile, o muncă susţinută a acestor elevi. Dar nu este doar munca lor – este munca 
şi a profesorilor care le-au stat în spate atâţia ani de zile şi să nu uităm nopţile 
nedormite, emoţiile, stresul părinţilor care şi astăzi împărtăşesc din emoţia copiilor, 
împărtăşesc din stresul lor pentru că nu este uşor. Şi, bineînţeles, nu este simplu, dar 
mândria şi satisfacţia acoperă nopţile nedormite, acoperă stresul; satisfacţia când ştii 
că, copilul tău, în care ai investit tot, a obţinut o medie de peste 9,50, a reuşit să ajungă 
la un liceu prestigios – asta este munca de echipă. Noi astăzi nu facem altceva decât, 
dragi consilieri, stimaţi colegi, să recunoaştem munca unei echipe formată din: elev, 
profesor şi părinte. Nu este uşor şi nu este simplu la ce v-aţi înhămat, dragi copii, pentru 
că liceul, facultatea sunt şi acestea etape din viaţa voastră. A fost o etapă, până în 
clasa a VIII-a, a fost un examen de maturitate – examenul capacităţii – dar va mai veni 
un examen al maturităţii – examenul de bacalaureat – pe care, cu siguranţă, îl veţi trece 
cu brio, nu am nicio emoţie pentru niciunul din cei care sunt aici. Dar să nu uitaţi, încă o 
dată, că emoţiile părinţilor voştri vor fi şi mai mari decât ale voastre. Eu, încă o dată, 
vreau să mulţumesc colegilor, tuturor colegilor din consiliul judeţean că au achiesat la 
această propunere şi că astăzi putem să vedem un viitor frumos al judeţului Galaţi.”   

Şi, în continuare, pentru ca toată treaba aceasta să fie făcută până la capăt, deşi, 
din momentul de faţă, crede că este doar o formalitate, supune la vot şi acest proiect de 
hotărâre. 
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       Se trece la punctul 36 din ordinea de zi: 

Premierea elevilor din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în 
anul şcolar 2018-2019 

Iniţiatori: Gaiu Magdalena 
Nechifor Alexandru 

Rusu Georgiana Iuliana 
Grosu Constantin 

Căluean Anghel Costel                                                                                                                                                                   
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 

sau la documentaţia de fundamentare. 
        Supune la vot proiectul de hotărâre. 

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

Domnul Preşedinte mulţumeşte încă o dată şi dacă sunt consilieri judeţeni care 
doresc să îi felicite pe aceşti minunaţi copii şi pe părinţii lor, îi invită să ia cuvântul. 

   Doamna Gaiu Magdalena doreşte să spună câteva cuvinte. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean. 

   Doamna Gaiu Magdalena, în primul rând, felicită elevii. Ca fost cadru didactic, ştie 
ce însemnă munca cu elevul, ştie ce înseamnă relaţia strânsă dintre elev, profesor şi 
părinte. Spune: „Felicit părinţii pentru faptul că au ţinut legătura cu şcoala şi pentru 
faptul că au încurajat elevii să obţină aceste rezultate, să înveţe pentru obţinerea lor. Şi 
sper ca acest prim pas pe care consiliul judeţean îl face – şi îi mulţumesc domnului 
preşedinte pentru aplecarea de care a dat dovadă faţă de această propunere – să 
îndemne mai mulţi colegi de-ai dumneavoastră să îşi continue studiile. Pentru că acesta 
este principalul motiv pentru care noi luptăm: elevii din mediul rural să îşi continue 
studiile şi să nu renunţe în favoarea unei profesii uşoare sau în favoarea rămânerii 
acasă, fără a-şi continua studiile. Vă felicit şi mulţumim părinţilor pentru sprijinul 
acordat.”  

 Domnul Preşedinte informează că în lista după care va da citire, elevii sunt trecuţi 
doar în ordine alfabetică, nu în funcţie de liceul unde au fost admişi, pentru că toţi sunt 
foarte buni şi ar fi fost greu să fie făcut un clasament. Precizează: „Clasamentul deja     
l-aţi făcut voi prin rezultatele voastre, iar noi, v-am trecut în ordinea alfabetică – aşa am 
considerat. Şi, consiliul judeţean  –  şi când mă refer la consiliul judeţean mă refer la toţi 
colegii de aici – am decis astăzi ca pentru rezultatele voastre foarte bune, pentru 
rezultatele profesorilor şi pentru rezultatele părinţilor, ca fiecare elev să primească o 
diplomă de recunoştinţă din partea consiliului judeţean şi un cec în valoare de o mie de 
lei pentru fiecare elev. Bineînţeles că voi ştiţi mai bine ce vă trebuie şi pentru ce veţi 
cheltui aceşti bani. Împreună cu părinţii voştri, care v-au susţinut până acum, cu 
siguranţă că veţi lua deciziile cele mai bune pentru că vine sezonul rece, vine Moş 
Nicolae, vine Crăciunul, vin o grămadă de evenimente frumoase. Şi sunteţi atât de 
frumoşi, încât nu mai am cuvinte să mai dezvolt spiciul mai departe. Felicitări încă o 
dată!”  
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    Domnul Preşedinte îi felicită şi îi invită la premiere pe următorii elevi: 
- Andonie Cristian din comuna Corod, admis la Colegiul Naţional „Spiru Haret”, 

municipiul Tecuci;  
- Antonescu Albert din comuna Matca, admis la Colegiul Naţional „Spiru Haret”, 

municipiul Tecuci; 
- Cazacu Mario Adrian din comuna Cosmeşti, admis la Colegiul Naţional „Spiru 

Haret”, municipiul Tecuci; 
- Codreanu George din comuna Tuluceşti, admis la Colegiul Naţional „Mihail 

Kogălniceanu”, municipiul Galaţi;  
- Condrachi Dragoş din comuna Matca, admis la Colegiul Naţional „Spiru Haret”, 

municipiul Tecuci;  
- Dimian Alexandru Sebastian din comuna Suhurlui, admis la Colegiul Naţional 

„Costache Negri”, municipiul Galaţi;  
- Drăgan Alexandra Elena din comuna Cuza Vodă, admisă la Colegiul Naţional 

„Vasile Alecsandri”, municipiul Galaţi;  
- Duda Sabrina  din comuna Vîrlezi, admisă la Colegiul Naţional „Spiru Haret”, 

municipiul Tecuci; 
- Enache Albertina din comuna Matca, admisă la Colegiul Naţional „Spiru Haret”, 

municipiul Tecuci; 
- Filote Iulia din comuna Fârţăneşti, admisă la Colegiul Naţional „Vasile 

Alecsandri”,  municipiul Galaţi; 
- Hîncu Daniel Sebastian din comuna Frumuşiţa, admis la Colegiul Naţional „Mihail 

Kogălniceanu”, municipiul Galaţi; 
- Hogoş Alina din comuna Smulţi, admisă la Colegiul Naţional „Mihail 

Kogălniceanu”, municipiul Galaţi; 
- Ignat Mihaela din comuna Lieşti, admisă la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, 

municipiul Galaţi; 
- Ivaşcu Geanina Daniela din comuna Vânători, admisă la Colegiul Naţional 

„Vasile Alecsandri”, municipiul Galaţi; 
- Lefterache Raluca Mihaela din comuna Frumuşiţa, admisă la Colegiul Naţional 

„Vasile Alecsandri”, municipiul Galaţi; 
- Lungu Laura Vanesa din comuna Cudalbi, admisă la Colegiul Naţional „Vasile 

Alecsandri”, municipiul Galaţi; 
- Lungu Vanesa Denisa din comuna Cudalbi, admisă la Colegiul Naţional „Vasile 

Alecsandri”, municipiul Galaţi;  
- Lupoaie Rodica Teodora din comuna Lieşti, admisă la Colegiul Naţional 

„Costache Negri”, municipiul Galaţi; 
- Lupoaie Teodora din comuna Lieşti, admisă la Colegiul Naţional „Mihail 

Kogălniceanu”, municipiul Galaţi;  
- Matei Rareş Iulian din comuna Lieşti, admis la Colegiul Naţional „Costache 

Negri”, municipiul Galaţi; 
- Muşat Elena Claudia din comuna Pechea, admisă la Liceul Tehnologic 

„Costache Conachi”, comuna Pechea; 
- Năstase Denisa Tatiana din comuna Slobozia Conachi, admisă la Colegiul 

Naţional „Vasile Alecsandri”, municipiul Galaţi; 
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- Onosă Gabriel Valentin din comuna Cavadineşti, admis la Colegiul Naţional 
„Costache Negri”, municipiul Galaţi; 

- Petrea Cristian din comuna Lieşti, admis la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, 
municipiul Galaţi; 

- Pohrib Karina din comuna Matca, admisă la Colegiul Naţional „Spiru Haret”, 
municipiul Tecuci; 

- Pricope Dorina din comuna Braniştea, admisă la Colegiul Naţional „Vasile 
Alecsandri”, municipiul Galaţi; 

- Rădulescu Clara Evelina din comuna Matca, admisă  la Colegiul Naţional „Spiru 
Haret”, municipiul Tecuci; 

- Savastre Alexandro Denis din comuna Corod, admis la Colegiul Naţional „Spiru 
Haret”, municipiul Tecuci; 

- Scobici Maria Andreea din comuna Vânători, admisă la Colegiul Naţional „Mihail 
Kogălniceanu”, municipiul Galaţi; 

- Popovici Raluca Paraschiva din comuna Matca, admisă la Colegiul Naţional 
„Spiru Haret”, municipiul Tecuci.  

 

          Domnul Preşedinte, mulţumindu-le încă o dată, le transmite: „Să ştiţi că astăzi   
ne-aţi bucurat inimile, sufletele. Aţi adus o rază de speranţă că viitorul arată bine. Iar 
voi, pe viitor, să aveţi mare încredere în voi. Mult succes la şcoală, mult succes în ceea 
ce v-aţi propus şi să dea Dumnezeu să vă atingeţi obiectivele pe care vi le-aţi propus! 
Sănătate multă vouă, sănătate multă părinţilor voştri, sănătate multă profesorilor şi mult 
succes în viaţă! Felicitări şi succes maxim! Mulţumim… Mulţumim încă o dată! Să aveţi 
o după-amiază plăcută, să aveţi sărbători frumoase dacă nu ne mai vedem în formula 
aceasta, iar Moş Nicolae să fie şi el generos cu voi! Stimaţi părinţi, mult succes în 
continuare şi putere de muncă şi, bineînţeles, răbdare! Sănătate multă să vă dea 
Dumnezeu!”  
 

         Domnul Preşedinte, având în vedere că pe ordinea de zi mai sunt încă trei puncte 
unde se vor acorda titlurile de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” unor parteneri 
din Republica Franceză, respectiv „Diploma de excelenţă” a judeţului Galaţi, anunţă că 
motive obiective, până la începerea ceremoniei, se va lua o pauză de 5 minute. 
 

        Pauză (5 minute). 
…………………………………………………………………………………………………… 
        Se reiau lucrările şedinţei. 
 

       Se trece la punctul 37 din ordinea de zi: 
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Alain 
ROUSSET, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle–Aquitaine, Republica 

Franceză 
                                                                                                       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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   NOTĂ: interpretarea din limba română, respectiv din limba franceză este asigurată 
în timp real de către domnul Elias Cristian Sasetchi.  

 

Domnul Preşedinte comunică următoarele: «Consiliul Judeţean Galaţi are astăzi 
bucuria şi onoarea de a aduce cinstire şi recunoştinţă pentru întreaga sa activitate de 
cooperare între Regiunea Nouvelle-Aquitaine şi judeţul Galaţi, prin acordarea titlului de 
„Cetăţean de Onoare” domnului Alain Rousset, preşedintele Consiliului Regional 
Nouvelle-Aquitaine.  
        Domnul Alain Rousset, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle-Aquitaine din 
anul 1998, a sprijinit colaborarea cu judeţul Galaţi şi s-a implicat activ în toate acţiunile 
desfăşurate de la semnarea Acordului de cooperare din anul 2000 şi până în prezent. 
        Născut în localitatea Chazelles-sur-Lyon, în data de 16 februarie 1951, Alain 
Rousset a urmat cursurile la Institutul de Studii Politice din Paris, fiind coleg de promoţie 
cu François Hollande şi Ségolène Royal. A obţinut diploma de studii superioare juridice 
în anul 1974. 
         A făcut primii paşi în politică în calitate de director al cabinetului lui André 
Labarrère, apoi al lui Philippe Madrelle, preşedinţii succesivi ai Consiliului Regional al 
Regiunii Aquitaine. În anul 1986, lucrează pentru grupul Elf-Aquitaine şi participă la 
proiectul de industrializare a bazinului Lacq. Doi ani mai târziu, acesta devine consilier 
general al departamentului Gironde. 
         În 1989 este ales primar al oraşului Pessac, un oraş situat la vest de Bordeaux, şi 
devine vicepreşedinte al comunităţii urbane din Bordeaux.  
         În calitate de primar al oraşului Pessac, va participa la crearea asociaţiei 
„Bordeaux Unitec”, care are ca scop dezvoltarea sectoarelor ştiinţifice şi tehnologice din 
regiune şi promovarea înfiinţării de companii şi laboratoare de cercetare. De asemenea, 
acesta este responsabil pentru crearea Festivalului Internaţional de Film de Istorie din 
Pessac.  
        În anul 1998, Alain Rousset este ales preşedinte al Consiliului Regional Aquitaine. 
Mandatul său este marcat de adoptarea planului „Aquitaine Orizont 2020”, care vizează, 
în special, asigurarea regiunii cu o reţea feroviară de mare viteză. Este reales în anul 
2004 şi, în acelaşi an, ocupă locul deţinut de Alain Juppé în funcţia de preşedinte al 
comunităţii urbane din Bordeaux.  
        În anul 2010, apoi în 2015, continuă cu al treilea şi al patrulea mandat în calitate 
de preşedinte al Consiliului Regional Aquitaine, la care se adaugă funcţia de deputat al 
celui de al 7-lea district Gironde, obţinut în alegerile legislative din 2007. 
        Printre rezultatele notabile ale relaţiei de colaborare dintre Consiliul Regional 
Nouvelle-Aquitaine şi Consiliul Judeţean Galaţi, amintim: 
         -  înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie şi a Şcolii de Moaşe şi 
îmbunătăţirea constantă a condiţiilor de funcţionare a acestora şi a serviciilor medicale 
din Galaţi; 
         -  introducerea unor noi forme de organizare profesională în domeniul viti-vinicol; 
         -  o contribuţie importantă la dezvoltarea socio-economică a celor două regiuni 
partenere. 
        Având în vedere istoria celor optsprezece ani de cooperare cu Regiunea Aquitaine 
(Nouvelle-Aquitaine), precum şi beneficiile aduse judeţului Galaţi de această 
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colaborare, acord titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Alain 
Rousset, preşedintele Consiliului Regional Nouvelle-Aquitaine, Republica Franceză.» 
 

    În continuare, pentru a completa cu câteva lucruri, reaminteşte tuturor că această 
relaţie cu Regiunea Aquitaine a început acum optsprezece ani, în anul 2000, când 
preşedintele consiliului judeţean de atunci era domnul Lilion-Dan Gogoncea, iar astăzi  
sărbătorim majoratul acestei relaţii de prietenie cu Regiunea Aquitaine. Salută prezenţa 
invitaţilor din Republica Franceză, dar şi a colegilor noştri din Galaţi, prietenilor noştri, a 
domnului decan Nechita Aurel şi a domnului deputat doctor Dobrovici-Bacalbaşa 
Nicolae. Totodată, invită pe domnul decan al Facultăţii de Medicină, domnul doctor 
Nechita Aurel să le adreseze câteva cuvinte şi să le împărtăşească din experienţa avută 
şi ajutorul obţinut din Regiunea Aquitaine şi, bineînţeles, de susţinerea domnului Alain 
Rousset.  

    Domnul Nechita Aurel, mulţumindu-i domnului preşedinte, afirmă: «Sunt onorat că 
pot să iau cuvântul în faţa Consiliului Judeţean Galaţi unde, în urmă tot cu aproape 
optsprezece ani, eram şi eu consilier judeţean. Şi îmi aduc aminte cu mare plăcere cum 
preşedintele de atunci Lilion-Dan Gogoncea care făcea de mult timp săpături pentru 
relaţii cu exteriorul a judeţului Galaţi, iar eu aveam o idee fixă că vreau să fac o facultate 
de medicină aici. După ce fusesem prin Iaşi şi Timişoara, nu puteam să vin fără 
facultate aici. Şi, atunci, am făcut parte dintr-o delegaţie care, în urmă cu şaisprezece 
ani, după ce am trecut prin mai multe regiuni ale Franţei:  Haute Normandie, Basse-
Normandie şi altele, am ajuns la Aquitaine unde ne-a primit preşedintele Alain Rousset. 
Am avut atunci o mare şansă să explic domnului preşedinte Alain Rousset ce 
importanţă are pentru noi, pentru sănătatea gălăţenilor şi nu numai, pentru sănătatea 
oamenilor de la „Dunărea de Jos”, pentru că Universitatea este a Regiunii „Dunărea de 
Jos”, de fapt, aşa se cheamă, şi să putem forma medici, farmacişti, dentişti, asistenţi 
medicali, aici, la noi acasă. Domnul Alain Rousset ne-a ascultat şi, după discuţii, a 
chemat – ţin minte atunci – doi consilieri şi s-a declarat de acord să ne sprijine să 
înfiinţăm facultatea la Galaţi. De-a lungul timpului, recunosc că Regiunea Aquitaine a 
investit sume mari de bani în colaborarea pentru crearea acestei facultăţi. Zeci de 
medici s-au dus şi au făcut stagii la Bordeaux, studii universitare pentru învăţământ 
superior universitar. Printre ei, aveţi doi de faţă: pe mine şi pe domnul doctor Dobrovici-
Bacalbaşa Nicolae; au fost zeci de medici acolo; şi mai este acolo, în spate, şi doamna 
profesor, şefa secţiei de obstetrică-ginecologie şi foarte mulţi. Am primit aparatură 
electronică, de informatică, medicală. Avem o bibliotecă în limba franceză medicală – 
donaţia Bordeaux-ului. Şi, ultima iniţiativă, care a venit din partea franceză, a fost 
crearea unei secţii, unei specializări de moaşe (de sages-femmes) şi, deşi noi pornisem 
această iniţiativă, am înfăptuit-o cu ajutorul prietenilor de la Bordeaux.» În final, doreşte 
să mulţumească, în mod special, domnului preşedinte Alain Rousset, întregii delegaţii 
franceze. Şi îl roagă pe şeful Serviciului Cooperare Europeană din cadrul Consiliului 
Regional Nouvelle-Aquitaine să îi transmită domnului preşedinte Alain Rousset, din 
partea doctorilor, lucru pe care nu îl prea fac doctorii: multă sănătate! Conchide: „Vă 
mulţumesc şi sunt onorat că am prilejul să vă mulţumesc acum oficial. Vă mulţumesc 
foarte mult.»  

Domnul Preşedinte, mulţumindu-i domnului decan, înainte de a înmâna această 
distincţie domnului Alain Rousset, doreşte să îi dea cuvântul celui care a fost părintele, 
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iniţiatorul acestei relaţii între judeţul Galaţi şi Regiunea Aquitaine, Excelenţei Sale, 
domnului Lilion-Dan Gogoncea. 

Domnul Gogoncea Lilion-Dan, mulţumindu-i domnului preşedinte, transmite: 
„Mulţumesc, în special, pentru faptul că aţi amintit de o istorie în care am fost şi eu 
implicat, alături de foarte mulţi colegi şi prieteni – când spun colegi, sunt şi prieteni...  Aş 
vrea să fac o mică reparaţie la biografia făcută domnului Alain Rousset. Pe lângă 
multele merite care au fost amintite, vreau să spun că relaţia între Galaţi şi nu pot să 
spun Aquitaine, dar spun Pessac, a început în 1991, când domnul Alain Rousset şi cu 
mine, care suntem veteranii relaţiei, am semnat primul acord de colaborare între 
Camera de Comerţ şi Corpul Intreprinderilor din Pessac. În '92, relaţia s-a transferat la 
nivelul Bordeaux – Galaţi, oraşul Galaţi –  oraşul Bordeaux. În '98 au început discuţiile 
pentru cooperarea la nivel regional şi în 2000 s-a semnat acordul. Deci, avem douăzeci 
de ani de colaborare, din care optsprezece la nivel regional. Şi mai amintesc că relaţia 
care la ora actuală, din partea României, reprezentată prin Consiliul Judeţean Galaţi, 
funcţionează în Franţa, la nivelul comunei Pessac, la nivelul oraşului Bordeaux, la 
nivelul departamentului Gironde, comunităţii urbane Bordeaux şi la nivelul Regiunii, 
acum Nouvelle-Aquitaine.” În continuare, o roagă pe doamna Han-Fang Julie Zhu să 
transmită domnului preşedinte Alain Rousset sentimentele de prietenie şi, de 
asemenea, dumneavoastră toate urările de bine şi mult succes în ceea ce v-aţi propus 
şi ne-am propus. Totodată, afirmă: „Reiau o idee pe care am transmis-o ultima oară, la 
ultima vizită făcută de francezi la Galaţi, că parteneriatul poate fi ranforsat atrăgând în 
această colaborare şi municipiul Galaţi. Vă mulţumesc! Et à la prochaine!”  

 Domnul Preşedinte, înainte de a înmâna titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului 
Galaţi”, reaminteşte tuturor celor care atunci, acum optsprezece ani sau şi mai mult, 
care au făcut parte din echipă, şi de aportul domnului prefect Dorin Otrocol, pe care îl 
salută şi îl felicită şi care atunci, pe vremea aceea, era vicepreşedinte şi îi mulţumeşte 
pentru aportul în această relaţie pe care Galaţiul a dezvoltat-o cu Regiunea Aquitaine. Îl 
invită pe domnul Ludovic Lareynie pentru a primi, în numele domnului Alain Rousset, 
titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” şi pentru a adresa câteva cuvinte. 

   Domnul Lareynie Ludovic îi mulţumeşte domnului preşedinte şi salută această 
cooperare care a început acum optsprezece ani.  Comunică: „A început… domnul Alain 
Rousset, în numele său, la Pessac şi apoi a preluat preşedinţia Consiliului Regional 
Aquitaine. Aş dori să transmit mulţumirile Regiunii Aquitaine pentru a veni la Galaţi să 
colaborăm cu serviciile dumneavoastră. Aş vrea să subliniez că este vorba de una 
dintre relaţiile cele mai dinamice ale Regiunii Aquitaine pe această durată, în special 
datorită diversităţii temelor asupra cărora lucrăm în domeniul sănătăţii şi a materiilor 
sănătăţii, tineretului şi a mobilităţii tineretului, domeniul agriculturii şi viticulturii. Este un 
succes incontestabil, domnule preşedinte, dar nu trebuie să ne oprim doar aici. Am 
fondat Şcoala de moaşe, am creat Facultatea de medicină, vom aprofunda relaţiile 
creând noi formări, extinzându-ne colaborarea asupra unor noi tematici la nivelul 
regiunii. Aş dori să mulţumesc echipei dumneavoastră, a consiliului judeţean, dar şi 
echipei de teren care asigură cooperarea între regiunile noastre. Aş dori să mulţumesc 
şi delegaţiei franceze care lucrează de foarte mult timp. În cadrul acestei delegaţii 
există… se depune foarte multă pasiune. Dificultatea este continuitatea aici şi factorul 
de constanţă, de constant. Având în vedere longevitatea persoanelor care lucrează cu 
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noi în această privinţă, este succesul şi dinamismul colaborării noastre. Pentru a 
încheia, ca exemplu al acestei dinamici, din ce în ce mai multe comune din Nouvelle-
Aquitaine se interesează de colaborarea noastră – comuna La Réole, reprezentată de 
domnul primar care este prezent aici, interesată şi de o colaborare cu o comună din 
cadrul judeţului Galaţi. În numele preşedintelui Alain Rousset, vă mulţumesc, domnule 
preşedinte, de primire şi colaborare.” 

       Se trece la punctul 38 din ordinea de zi: 
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor 

Dominique DALLAY 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Domnul Dallay Dominique transmite: „Domnule preşedinte, dragi prieteni, colegi, 
sunt foarte emoţionat să iau cuvântul în faţa dumneavoastră, în primul rând, în numele 
Consiliului Regional. Îl cunosc pe preşedintele Alain Rousset de mulţi ani, pentru că eu 
locuiesc în Pessac. Şi, din 2006, am stabilit o colaborare medicală în crearea Şcolii de 
moaşe şi această colaborare se datorează colaborării tuturor, în special sprijinului 
domnului consilier Nechita Aurel, domnului Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae care a venit 
ades, cu care am discutat nu numai medicină, ci şi filozofie. Şi datorez acest bun 
rezultat pentru Şcoala de moaşe, acţiunii directoare şi moderatoare a Şcolii de moaşe, 
reprezentată aici... de doamna Delphine Ricros. Succesul acestor colaborări se 
datorează şi doamnei Han-Fang Julie Zhu care a administrat problemele materiale 
pentru a facilita această colaborare. Aici reprezint Universitatea Bordeaux şi vom 
continua cu numeroase colaborări, în special profesorul Manuel Bouvard în domeniul 
autismului, se va dezvolta un program foarte important. Aş vrea să vă spun că 
implicarea Universităţii Bordeaux şi a Bordeaux-ului va continua. Pentru perinatalitate, 
avem noi proiecte. Profesorul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae spunea că trebuie să 
abordăm problema maternităţii şi a perinatalităţii – subiect care ne preocupă foarte mult. 
Şi, azi dimineaţă, am vizitat Maternitatea cu doctorul Călin – ştim că toţi profesioniştii au 
aceeaşi preocupare. Şi, pentru a servi… pentru împărtăşirea experienţei în colaborarea 
noastră va fi profitabil pentru întreaga regiune. Dincolo de tot ceea ce aţi făcut deja, 
trebuie să sperăm în noi colaborări, în timp, cu Regiunea, cu ESA-CHU (Şcoala de 
moaşe – Spitalul Universitar) şi cu Universitatea. Mulţumesc.”  

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

   Domnul Preşedinte îl invită pe domnul doctor Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae să facă 
un laudatio domnului doctor Dominique Dallay. 

   Domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae transmite: «Este pentru mine o cinste, o 
onoare, să fac laudaţia domnului profesor Dominique Dallay, distins reprezentant al 
Şcolii medicale universitare din Bordeaux care este creator al specialităţii universitare 
de moaşe la Galaţi. Aş vrea să amintesc că medicina română îşi trage rădăcinile din 
medicina franceză printr-un emigrant, „recoltat” acum o sută şaptezeci de ani la 
avizierul Facultăţii de medicină din Paris, care a venit în Ţările Române încă nereunite, 
pentru a fonda Facultatea de medicină – celebrul italiano-francez d'Avila. În general, 
primii specialişti în medicină din România s-au format în Franţa. În ce priveşte medicina, 
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a fost o medicină iniţială, explicit francofonă şi francofilă, dar legată de Paris. Iată că 
acum, Galaţiul s-a orientat spre Regiunea Aquitaine, spre Bordeaux, capitala de 
urgenţă în momente grele a Franţei pentru a forma Facultatea de medicină din Galaţi. 
Aş vrea să arăt că Galaţiul este a doua conurbaţie naturală împreună cu Brăila, după 
Bucureşti, şi era lipsită, din motive subiective, de facultate de medicină – oraşul având o 
veche tradiţie universitară. Facultatea de medicină este meritul preşedintelui Regiunii 
Aquitaine, a domnului Gogoncea Lilion-Dan, pe de altă parte, şi datorită insistenţei, 
aproape patologice, a profesorului Nechita Aurel. În ce priveşte maternitatea, aş aminti 
că, medic de navă la Calcutta, am văzut statuia zeiţei Kali – zeiţa morţii şi a vieţii – cu 
amulete, cranii pe piept şi care avea la picioare o femeie care năştea. Pentru că, în 
cursul istoriei, nu soldatul a fost cel care a plătit cu sânge, ci femeia care năştea. 
Problema securităţii actului de naştere este o problemă deschisă şi nerezolvată până 
astăzi. În viaţă, am colecţionat cărţi şi oameni. A fost o şansă pentru mine să-l întâlnesc 
pe profesorul Dallay Dominique, un aristocrat şi al spiritului şi al bisturiului, care a 
contribuit cu delicateţe şi multă răbdare – ştiu ce spun – la edificarea colectivului 
viitoarei Şcoli de moaşe. Marii patroni din medicină, de obicei, sunt autişti şi 
inabordabili. Domnul profesor Dallay Dominique este un om a cărui complexitate s-a 
transformat în aparentă simplicitate. Îi mulţumim din inimă pentru tot ce a făcut pentru 
Galaţi.» 

       Se trece la punctul 39 din ordinea de zi: 
Acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Consiliului regional 

Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză 
                                                                                                       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”. 
    

Domnul Preşedinte, înainte de a acorda acest titlu de „Excelenţă” Consiliului 
Regional Nouvelle-Aquitaine, dă citire expunerii de motive de acordare a acestuia: 

 

        «Cooperarea descentralizată dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Regional 
Aquitaine a fost iniţiată în anul 2000 prin semnarea unui Acord de cooperare între cele 
două unităţi administrativ-teritoriale. De atunci relaţiile de cooperare dintre cele două 
regiuni s-au concretizat prin mai multe programe de cooperare în perioadele 2003-
2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2013, respectiv 2015-2017 dezvoltând activităţi în 
domenii precum sănătate şi formare medicală, domeniul agro-alimentar (domeniul 
pieţelor agroalimentare şi cel viti-vinicol), administraţie publică, mobilitate şi dezvoltarea 
tinerilor. 
        Proiectele implementate în perioadele amintite au avut ca obiectiv principal 
cooperarea durabilă între Galaţi şi Aquitaine în domenii esenţiale pentru dezvoltarea 
economică şi socială a regiunilor.  
        Având în vedere istoria celor optsprezece ani de cooperare cu Regiunea Nouvelle-
Aquitaine, şi beneficiile aduse judeţului Galaţi de această colaborare, acord „Diploma de 
Excelenţă” Consiliului Regional Nouvelle-Aquitaine. 
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        Mulţumesc colegilor consilieri judeţeni pentru votul acordat pentru decernarea 
acestei distincţii onorifice Consiliului Regional Nouvelle-Aquitaine.» 
      

În continuare, îl invită pe domnul Ludovic Lareynie, şeful Serviciului Cooperare 
Europeană, pentru a primi, în numele Consiliului regional Nouvelle–Aquitaine, „Diploma 
de Excelenţă” şi pentru a adresa câteva cuvinte. 

   Domnul Lareynie Ludovic îşi exprimă onoarea de a primi acest titlu din partea 
domnului preşedinte. Afirmă: „Sper că ne vom revedea cât mai curând în cadrul 
colaborării noastre. Ştiu sigur că domnul preşedinte Alain Rousset se grăbeşte să ne 
întâlnim în cadrul unei noi colaborări. Vă mulţumesc.”  

Domnul Preşedinte, menţionând faptul că nu se acordă titlul onorific doar Regiunii, 
doreşte să acorde „Diplomă de Excelenţă” tuturor membrilor delegaţiei franceze care tot 
timpul au fost alături de colegii noştri din consiliul judeţean şi nu numai şi cu ajutorul 
cărora a făcut posibil ca aceste proiecte, aceste gânduri – acum optsprezece ani – să 
fie puse în operă şi în aplicare. Mulţumeşte, în mod deosebit, unei doamne despre care 
bine a spus cineva ieri: «liantul delegaţiei franceze şi a delegaţiei române», doamna 
Han-Fang Julie Zhu şi susţine că nu ar fi fost posibile multe din întâlniri dacă nu ar fi fost 
acest om deosebit.  

  În continuare, îi înmânează doamnei Han-Fang Julie Zhu distincţia. 
Doamna Han-Fang Julie Zhu comunică: „Vă mulţumesc mult. Aş vrea să 

mulţumesc tuturor colegilor. Am făcut un proiect … în cadrul Facultăţii de medicină, 
Şcoala de moaşe, viitorul Centru pentru copii cu autism care vor contribui la dezvoltarea 
activităţii acestei regiuni. Eu sunt foarte mândră personal că aş dori să mulţumesc 
întregii echipe participante, în special profesorilor, domnul Dominique Dallay şi, de 
asemenea, celor care au participat la proiectul agricol. Doresc o viaţă lungă 
schimburilor noastre reciproce.” În continuare, mulţumeşte doamnei Epure Camelia şi  
colaboratoarelor dânsei, doamna Monica Busuioc şi doamnei Carmen Coca cu care a 
lucrat.  

Domnul Preşedinte este sigur că această relaţie va avea viaţă lungă pentru că 
„am ajuns deja la maturitate, şi atunci când ajungi la vârsta maturităţii nu ai cum să mai 
greşeşti.”  

De asemenea, îi înmânează distincţia domnului Manuel Bouvard, şeful Centrului 
Universitar de Psihiatrie pentru Copii şi Adolescenţi. 

Domnul Bouvard Manuel transmite: „Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, 
această colaborare ne permite să reamintim că autismul, pentru care avem această 
echipă care mă însoţeşte astăzi, nu are frontiere, nici geografice, nici sociale, nici 
economice. Mulţumesc domnului Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae care adus această 
tematică şi care a reamintit că aceste probleme sunt mize de… spiritualitate pentru 
protejarea copiilor. Este extrem de important să putem colabora cu dumneavoastră că, 
dincolo de copii, de familii, sunt şi persoane suferinde care trebuie să fie însoţite, care 
au nevoie de protecţia instituţiilor şi a statului şi un maxim de cunoştinţe din partea 
profesioniştilor. Mă bucur de puterea acestei axe formate în această colaborare şi sper 
că vom continua la crearea de noi structuri – această activitate comună. Vă 
mulţumesc.”  
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Domnul Preşedinte înmânează aceeaşi distincţie următoarelor persoane: 
- Jacky Sauzeau, coordonator Centru îngrijiri medicale; 
- Delphine Ricros, cadru medical, Spitalul Universitar Bordeaux; 
- Fabien Peron, cadru medical, Centrul pentru Autism; 
- Alain Sixtre, responsabil proiect – agricultură, Consiliul Regional Nouvelle-

Aquitaine; 
- Bruno Marty, primarul comunei La Réole şi preşedinte al Consiliului de 

administraţie al Spitalului Sud-Gironde; 
- Cristophe Caze, directorul Liceului Jean Moulin de Langon; 
- Vincent Gorse, directorul Liceului Jean Renou de La Réole; 
- Christelle Beaudoin, profesor de limba germană, Liceul Jean Renou de La Réole; 
- Ludovic Lareynie, şef Serviciu Cooperare Europeană. 

 

          Domnul Preşedinte, mulţumind încă o dată delegaţiei franceze, transmite: 
„Salutările noastre de la Galaţi, salutările Consiliului Judeţean Galaţi. Ne bucură şi ne 
onorează în continuare această relaţie frumoasă pe care o avem cu Regiunea 
Nouvelle-Aquitaine. Mulţumim.” 

     
Domnul Preşedinte anunţă faptul că în continuarea ordinii de zi se regăsesc două 

proiecte de hotărâri pentru a căror aprobare este necesară procedura de vot secret şi 
propune să se organizeze o singură procedură de vot secret. Supune la vot. 

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

Domnul Preşedinte, înainte de a trece la următoarele puncte din ordinea de zi, 
roagă reprezentantul A.L.D.E. să nominalizeze o persoană din partea A.L.D.E. pentru 
Comisia de numărare a voturilor în locul doamnei Buruiană Nataliţa. 

Domnul Gasparotti Florinel–Petru anunţă că propunerea este pentru domnul Vlad 
Ionel. 

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

Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri: 
       La punctul 40 din ordinea de zi: 

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

componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării 
concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director medical (membru al 
Comitetului director) din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie 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. 

        La punctul 41 din ordinea de zi: 
Numirea preşedintelui Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
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                P R E Ş E D I N T E,                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

 

                      Costel Fotea                                                                        Ionel Coca  
 

 
 

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: 
 

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

 
 

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

        Se reiau lucrările. 
 

Domnul Preşedinte o invită pe doamna preşedintă Sandu Viorica să dea citire 
proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votului secret. 
         Doamna Sandu Viorica dă citire: 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea 
componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării 
concursului/examenului de ocupare a funcţiei de Director medical (membru al 
Comitetului director) din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital 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; 
 

(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 de Pneumoftiziologie Galaţi: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

CUCU Doina 28 4 2 1 

NECHIFOR Alexandru 28 3 3 1 

STOICA George 28 3 3 1 

 
 (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 28 4 2 1 

TĂNASE Marilena 28 4 2 1 

 
(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 de Pneumoftiziologie Galaţi: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

NEDELCU Alina 28 4 2 1 

GRIGORE Florin 28 4 2 1 

COCA Ionel 28 4 2 1 



Şedinţa din 26 octombrie 2018 
 Pag. nr. 30  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                      Costel Fotea                                                                        Ionel Coca  
 

 
 

 
        (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 28 4 2 1 

SCORPAN Claudia 28 4 2 1 

 
CONCLUZII: Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de 

Director medical (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 
TĂNASE Marilena; 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director 
medical (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: DEBITA Mihaela şi 
SCORPAN Claudia. 
 
          Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; 
Membri: RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian. 

 
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 

«Numirea preşedintelui Comisiei pentru Protecţia Copilului 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; 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

COCA Ionel 28 4 2 1 

 
          CONCLUZIE: Domnul COCA Ionel a fost numit în calitate de preşedinte al 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi. 
 
          Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; 
Membri: RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian. 
 
         Domnul Preşedinte mulţumeşte doamnei preşedinte, precum şi colegilor pentru 
testul de anduranţă. 
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                      Costel Fotea                                                                        Ionel Coca  
 

 
 

Se trece la punctul 42 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 Nota de colaborare a Direcţiei economie şi finanţe, Compartiment 
contabilitate nr. 9.129/2.10.2018, ca urmare a Notei nr. 9.129/10.09.2018 privind 
organizarea rezolvării problemelor ridicate în şedinţa extraordinară a Consiliului 
Judeţean Galaţi din 05 septembrie 2018. 
        S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie 
şi Finanţe nr. 9.999/10.000/17.10.2018 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. 9.980/17.10.2018 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii 
străzii”, transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr. 
9.980/9.999/10.000/17.10.2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna septembrie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 30 septembrie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna septembrie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
septembrie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
septembrie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi 
pe luna septembrie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna septembrie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna septembrie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna septembrie 2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna septembrie 2018. 
        Domnul Preşedinte, constatând că ordinea de zi a fost epuizată, le doreşte o   
după-amiază plăcută şi le mulţumeşte tuturor pentru rezistenţă, apreciind că a fost o 
şedinţă: extraordinară, frumoasă.  
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 31 (treizecişiunu) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de  
29 noiembrie 2018.     
 
 

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

                       Costel Fotea                                     Ionel Coca  
 


