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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 25 aprilie 2018 
  

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 236 din 20 aprilie 2018 şi a fost publicată în 
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 21-22 aprilie 2018, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în 
ziarul „Realitatea” Galaţi din 23 aprilie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 21 
aprilie 2018, şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 
privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul 
Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Bălăşeşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 
Bălăşeşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Buciumeni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 
Buciumeni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Jorăşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Jorăşti, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Vîrlezi din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Vîrlezi, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2018 privind  

aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea 
eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente 
destinate efectivelor operative”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea instituirii dreptului de uz şi servitute de trecere, în favoarea 

Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galaţi, 
asupra terenului în suprafaţă de 30 m2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, situat în incinta Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galaţi, str. Ştiinţei nr. 177, mun. Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 



Şedinţa din 25 aprilie 2018 
 Pag. nr. 2  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                      Costel Fotea                                                                        Paul Puşcaş 
 

 
 

8. Modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 154/27 iulie 2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare 
Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităţile Corod - Drăguşeni (DJ251A)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, privind realizarea obiectivului 

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

11. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind 
realizarea obiectivului de investiţii „Extindere si reamenajare secţie de Radioterapie” din 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF/DALI (Studiu de 

Fezabilitate/Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), privind realizarea 
obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting 
Club” Galaţi în vederea organizării în comun a unor evenimente; 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  la data de 31.03.2018; 
Iniţiator: Costel Fotea 

15. Rectificarea programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de 
finanţare pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al 
Judeţului Galaţi; 

Iniţiatori: Costel Fotea 
Gasparotti Florinel Petru 

Viorica Sandu 
Mitică Sandu 

16. 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; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii; Mărioara 
Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet 
preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier 
superior, Compartimentul cancelarie. 
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        Au participat ca invitaţi: Dorin Otrocol – prefectul judeţului Galaţi; Aurica Vîrgolici – 
trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi; Florin Deaconiţa 
– reprezentant, Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi; Florina 
Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Dan Basarab 
Nanu – manager, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Cătălin Vădană – director general 
adjunct economic şi administrativ, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi; Valentina Alina Dobrea – manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Cătălin Popa – director general, Serviciul Public Judeţean 
de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, Presa Galaţi Brăila; TV 
Galaţi; RTV Galaţi – Brăila. 
 
 

Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Dorin 
Otrocol. 
        În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului care va face apelul 
nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă (domnul Puşcaş Paul, secretarul judeţului 
Galaţi, va fi înlocuit la această şedinţă de domnul Coca Ionel - şef serviciu, Serviciul de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii). 
        Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi, a fost prezentat la mapă  
procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 30 martie 2018.  

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
 
 

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

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 
privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul 
Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Bălăşeşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 
Bălăşeşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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3. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 
administrativ-teritorială comuna Buciumeni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 
Buciumeni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Jorăşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Jorăşti, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Vîrlezi din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Vîrlezi, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2018 privind  

aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea 
eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente 
destinate efectivelor operative”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea instituirii dreptului de uz şi servitute de trecere, în favoarea 

Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galaţi, 
asupra terenului în suprafaţă de 30 m2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, situat în incinta Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galaţi, str. Ştiinţei nr. 177, mun. Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 154/27 iulie 2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare 
Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităţile Corod - Drăguşeni (DJ251A)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, privind realizarea obiectivului 

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

11. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind 
realizarea obiectivului de investiţii „Extindere si reamenajare secţie de Radioterapie” din 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF/DALI (Studiu de 

Fezabilitate/Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), privind realizarea 
obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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13. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting 
Club” Galaţi în vederea organizării în comun a unor evenimente; 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  la data de 31.03.2018; 
Iniţiator: Costel Fotea 

15. Rectificarea programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de 
finanţare pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al 
Judeţului Galaţi; 

Iniţiatori: Costel Fotea 
Gasparotti Florinel Petru 

Viorica Sandu 
Mitică Sandu 

16. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind 

alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul 
Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Bălăşeşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 
Bălăşeşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 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 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Buciumeni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 
Buciumeni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 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 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Jorăşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 
Jorăşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 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 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Vîrlezi din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 
Vîrlezi, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 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 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2018 privind  aprobarea 

extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea 
eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu 

echipamente destinate efectivelor operative” 
                                                                                                       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 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 
Aprobarea instituirii dreptului de uz şi servitute de trecere, în favoarea Societăţii 
de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galaţi, asupra 

terenului în suprafaţă de 30 m2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, situat în incinta Spitalului de 

Pneumoftiziologie Galaţi, str. Ştiinţei nr. 177, mun. 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 35 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru 

realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)” 

                                                                                                       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 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 154/27 iulie 2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod - 
Drăguşeni (DJ251A)” 

                                                                                                       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 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, privind realizarea obiectivului 

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

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

În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi 
o roagă pe doamna arhitect şef Dumitrescu Mărioara să îl prezinte. 

Doamna Dumitrescu Mărioara prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, privind realizarea obiectivului „Reabilitare şi 

Consolidare Poduri şi Podeţe, judeţul Galaţi” 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 4.515 din 24.04.2018) 

 
        Faţă de conţinutul proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului „Reabilitare 
şi Consolidare Poduri şi Podeţe, judeţul Galaţi”, în tot cuprinsul Anexei 1 – se 

înlocuieşte sintagma “pod/podeţ calamitat” cu “pod/podeţ degradat”. 
 

        Semnează: PREŞEDINTE, Costel FOTEA». 

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

sau la documentaţia de fundamentare. 
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 

cuvântul. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică precizează: „Vreau, în numele colegilor din grupul P.N.L., 

să vă spun că apreciem că aţi ţinut cont de observaţiile pe care noi le-am făcut în 
comisii şi aţi introdus acest amendament şi ne creaţi posibilitatea să votăm fără niciun 
fel de constrângeri acest proiect de hotărâre.” 

Domnul Preşedinte îi răspunde: „Mă bucur că atunci când există unitate, 
comuniune, vedeţi, colaborăm pentru că este pentru interesul judeţului.”  

Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Ştefan Ion afirmă: „Aş vrea să atrag atenţia pentru că există un studiu 

făcut la podul de la Ghidigeni şi ştiţi foarte bine fenomenul. Acolo sunt mari probleme cu 
acest pod şi aş vrea ca să ţinem cont de acest studiu care a fost făcut. Am înţeles că 
trebuie făcută o reevaluare, dar cred că, în regim de urgenţă, ar trebui să tratăm cu 
maximă responsabilitate şi acest pod din localitatea Ghidigeni. Mulţumesc.” 

Domnul Preşedinte spune că, până acum, proiecte pentru reparat poduri şi podeţe 
au fost foarte puţine. Este primul mandat în care se repară cele mai multe poduri şi 
podeţe, inclusiv cele care vor fi reabilitate şi modernizate cu finanţare din fonduri 
europene, cele pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Conchide: „Ca atare, o să 
avem grijă şi de cel de la Ghidigeni pentru că, aşa cum aţi menţionat, l-am şi prins într-o 
expertiză şi urmează să-l expertizăm, pentru că ştiu că este o problemă acolo şi 
urmează să intre şi el. Dacă avem norocul să găsim o sursă de finanţare pentru tot 
drumul judeţean de acolo va fi şi mai bine. Dacă nu, îl vom reabilita… vom reabilita doar 
podul.” 
         În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţii „Extindere si reamenajare secţie de Radioterapie” din 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  ”Sf. Apostol Andrei” 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 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF/DALI (Studiu de 
Fezabilitate/Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), privind 

realizarea obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală 
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. 

În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi 
o roagă pe doamna arhitect şef Dumitrescu Mărioara să îl prezinte. 

Doamna Dumitrescu Mărioara prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF/DALI (Studiu de 

Fezabilitate/Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), privind 
realizarea obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 4.547 din 25.04.2018) 

 
        Faţă de conţinutul iniţial al proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, rezultaţi din SF/DALI (Studiu de 
Fezabilitate/Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), privind real izarea 
obiectivului „Scară exterioară C.P. Iovan Iorgovan” – Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, se înlocuieşte: valoarea totală a investiţiei de 
71.193 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 48.287 mii lei (inclusiv TVA) cu 
valoarea totală a investiţiei de 71,193 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 48,287 
mii lei (inclusiv TVA). 
 

        Semnează: PREŞEDINTE, Costel FOTEA». 

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

sau la documentaţia de fundamentare. 
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 

cuvântul. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică spune că solicită un spor la indemnizaţia de consilier 

pentru că, până a primit amendamentul astăzi, a petrecut două zile calculând cam ce 
recorduri se bat cu această sumă la scara de la Iovan Iorgovan. Afirmă: „Având în 
vedere că oricum nu primesc sporul, rugămintea mea este să vorbiţi cu colegii din 
cadrul instituţiei ori să fie mai atenţi ori, dacă se poate, să trimită amendamentele mai 
repede, ca să nu mai avem frisoane. Mulţumesc.” 

Domnul Preşedinte îi răspunde că, cu siguranţă, aşa se va face. Arată că este 
omeneşte şi că, uneori, punctul nu este văzut. Important este că, până la urmă, s-a 
văzut, practic acesta fiind amendamentul: în loc de punct, virgulă. 

Domnul Simbanu Ionică îi spune că toţi colegii au observat că acolo trebuia virgulă 
şi nu punct. Menţionează: „Ne-am dat seama că este vorba de eroare materială şi 
aşteptam şedinţa de astăzi ca să atenţionăm pe cei care erau împricinaţi.” 

Domnul Preşedinte susţine: „Acum, ca nişte buni colegi, aşa, cred că 
dumneavoastră - pentru că, cu aparatul acesta de specialitate, colaboraţi de atâţia ani - 
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trebuia să fi invitat pe cel care se ocupă şi care prezintă proiectele tehnice să îi spuneţi: 
«domnule, vezi că ai greşit acolo»; nu să îl lăsaţi până în ultima clipă să îşi rupă gâtul - 
aşa cred că este mai colegial şi mai prieteneşte. Iar noi, în cel mai scurt timp, mai 
scoatem posturi - pe parte de tehnică - de ingineri constructori şi ingineri drumari şi, cu 
mare drag, vă aşteptăm.”  

Domnul Simbanu Ionică îi comunică că aşa o să se procedeze pe viitor. 
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting 

Club” Galaţi în vederea organizării în comun a unor evenimente 
                                                                                                       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 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 14 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 31.03.2018 
                                                                                                       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 35 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 

Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 
Rectificarea programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de 
finanţare pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al 

Judeţului Galaţi 
                                                                                                      Iniţiatori: Costel Fotea 

Florinel Petru Gasparotti  
Viorica Sandu 
Mitică Sandu                                                   

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. 

Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
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Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică spune: „Ca de obicei, în comisii, discutăm în amănunt şi 

în detaliu toate proiectele de hotărâri. Şi acest proiect l-am discutat şi l-am analizat 
împreună cu toţi colegii noştri şi vă spun sincer că nu am avut clarificări privind aceste 
modificări de buget. Cu toate că, la început, când s-a votat bugetul, noi am fost într-o 
poziţie să zic, aşa, oarecum în expectativă, având în vedere că nu toate investiţiile de 
acolo erau foarte clare. S-a dovedit că este a doua oară când modificăm acest buget. 
Pe investiţiile pe care dumneavoastră doriţi rectificare, noi nu am găsit o aprofundare şi 
pot să fac aici precizarea legată de lacul de la Pădurea Gârboavele pentru care se ştia, 
demult, că nu există sursă de apă, dar, totuşi, am continuat să îl punem pe investiţii. 
Acum rectificăm fără a avea aprofundat ce doriţi să modificaţi în acest sens. Probabil că 
este o modificare de destinaţie şi nici într-un caz o investiţie acolo pentru că nu am 
văzut niciun studiu de fezabilitate. Mai mult decât atât, din discuţiile purtate în comisii, 
am constatat că este vorba doar de un studiu hidro şi atât. Drept urmare, grupul P.N.L. 
se va abţine şi de această dată la votarea rectificării de buget. Mulţumesc.” 

Domnul Preşedinte, adresându-se invitaţilor din sală, informează că singura 
modificare la buget este aici. În continuare, spune că, în Pădurea Gârboavele, un lac de 
acolo se voia să se facă lac pentru agrement. Susţine: „Din păcate, după ce s-a aprobat 
bugetul consiliului judeţean, s-a făcut un studiu geo acolo şi s-a constatat că nu este 
apă, dar, în schimb, poate fi o construcţie ecologică - ceea ce ne obligă şi mediul să 
facem aşa ceva pentru că acolo sunt cele două muzee. Ca atare, singura modificare, nu 
este vorba de sumă, este doar de faptul că nu mai sunt lacuri - este o construcţie 
ecologică.”  

Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu 
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, 
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel). 

Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu 
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, 
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel). 

Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
        Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu 
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, 
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel). 

Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.  
        S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), înregistrat sub nr. 
964/09.03.2018, şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 61/2012/11/28.03.2018 
(transmisă Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi prin adresa Camerei de 
Conturi Galaţi nr. 2.653/2012/28.03.2018), ca urmare a adresei Camerei de Conturi 
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Galaţi nr. 2.653/2012/28.03.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
3.549/28.03.2018, referitoare la Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna martie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 
Parascheva” Galaţi la data de 31 martie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
martie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna martie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna martie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
martie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna martie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna martie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna martie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna martie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna martie 2018. 
       S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie 
şi Finanţe nr. 3.897/3.898/20.04.2018 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. 
3.870/3.972/20.04.2018 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii 
străzii”, transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.  
3.897/3.898/3.870/3.972/23.04.2018. 
       Domnul Preşedinte, constatând că ordinea de zi a fost epuizată, declară închisă 
şedinţa. Mulţumeşte şi le doreşte tuturor un mini-week-end, de 1 Mai, frumos şi plăcut! 
 
 

       Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 12 (douăsprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de  
17 mai 2018.     
 
 
 
 
 
 
 

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

                       Costel Fotea                                     Paul Puşcaş 


