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PROCES–VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 31 mai 2018 
 

          Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 285 din 30 mai 2018 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul 
„Realitatea” Galaţi din 31 mai 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 30 mai 2018, 
şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 

Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi” şi a 
cheltuielilor legate de acesta; 

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

fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) 
şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, 
reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”; 

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

fezabilitate) cu elemente de  DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) 
şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, 
reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului 
Orăşenesc Târgu Bujor;     

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

fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) 
şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, 
reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galaţi; 

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

fezabilitate pentru realizarea obiectivului: Lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare 
verticală aferente investiţiei Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din 
sănătate, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177, Etapa I;  

       Iniţiator: Costel Fotea 
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8. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu Unitatea 

Administrativ Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galaţi; 

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

obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G (pod 
nou) şi refacere zona pod”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. 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; Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare 
regională; Aurelia Domniţeanu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare 
regională; Constantin Cristea – director executiv, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore – 
şef serviciu, Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii; 
Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier, 
Cabinet preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – 
consilier superior, Compartimentul cancelarie. 
        Au participat ca invitaţi: Dorin Otrocol – prefectul judeţului Galaţi; Florina Zaharia – 
manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie Zanfir – manager, 
Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul de Artă 
Vizuală 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; Monica Liliana Necula – manager, Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; „LIBERTATEA”; Ziarul 
Regional de Antreprenoriat; TV Galaţi; RTV Galaţi – Brăila; „Alternativa”. 
 
 

Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Dorin 
Otrocol.  
        În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului care va face apelul 
nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă (domnul Puşcaş Paul, secretarul judeţului 
Galaţi, va fi înlocuit la această şedinţă de domnul Coca Ionel - şef serviciu, Serviciul de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii). 
        Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 27 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
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        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Adumitroaiei Răzvan - Ionuţ, Buruiană 
Nataliţa, Butunoiu Dorin, Căluean Anghel - Costel, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, 
Naggar Andreea - Anamaria. 

        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 17 mai 2018.  

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 28 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. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 

Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi” şi a 
cheltuielilor legate de acesta; 

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

fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) 
şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, 
reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”; 

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

fezabilitate) cu elemente de  DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) 
şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, 
reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului 
Orăşenesc Târgu Bujor;     

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

fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) 
şi a Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, 
reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galaţi; 

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

fezabilitate pentru realizarea obiectivului: Lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare 
verticală aferente investiţiei Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din 
sănătate, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177, Etapa I;  

       Iniţiator: Costel Fotea 
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8. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu Unitatea 

Administrativ Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galaţi; 

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

obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G (pod 
nou) şi refacere zona pod”; 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”» 
                                                                                                       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 28 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor” 

                                                                                                       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 28 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu 
Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi” 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 28 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) 

cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a 
Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, 

reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 

                                                                                                       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 28 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) 
cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a 

Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, 
reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor 
                                                                                                       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 28 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) 

cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a 
Studiului de Oportunitate privind realizarea obiectivului de investiţii: Extindere, 

reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 
Spitalului de Pneumoftiziologie 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 28 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate 
pentru realizarea obiectivului: Lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare verticală 
aferente investiţiei Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din 

sănătate, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177, Etapa I 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

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

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică, menţionând că fiind vorba de lucrări tehnico-edilitare şi 

sistematizare verticală, doreşte să ştie dacă s-a efectuat un Plan Urbanistic de Detaliu 
pentru zona respectivă sau, dacă nu, în ce stadiu este.  

Domnul Preşedinte informează că, din câte cunoaşte, s-a executat aşa ceva 
pentru că altfel nu s-ar fi apucat să facă toate lucrurile. Ştie că este gata în proporţie de 
95% - precizează că mai este un aviz de la Mediu care trebuie să ajungă săptămâna 
viitoare şi că mai trebuia o aprobare, se pare, de la consiliul local; dar el este văzut de 
comisii - este trecut de comisii - comisiile l-au verificat. Deci, ca atare, în proporţie de 
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95-96% există. Susţine: „Vă daţi seama că nu ne apucam să facem lucrurile acestea 
aşa, chiar pe genunchi.” 

Domnul Simbanu Ionică mulţumeşte. 
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu Unitatea 

Administrativ Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 
Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV 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 28 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului tehnic şi documentaţiei de execuţie pentru realizarea 
obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G 

(pod nou) şi refacere zona pod” 
                                                                                                       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 28 voturi „pentru”. 
Se trece la punctul 10 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 Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie 
şi Finanţe nr. 4.816/4.817/16.05.2018 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. 
5.055/16.05.2018 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”, 
transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.  
4.816/4.817/5.055/16.05.2018. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna aprilie 2018. 
 

        Domnul Preşedinte, referindu-se la şedinţa din luna februarie unde a fost un 
subiect mai fierbinte, doreşte să prezinte un răspuns pentru că l-a promis cetăţenilor 
pentru începutul lunii iunie şi nu vrea să lase să treacă timpul, având în vedere faptul că 
a doua zi este 1 iunie. Menţionează că, sincer, se aştepta să aibă propuneri de 
regulament de finanţare a sportului gălăţean, dar toţi cei care l-au certat atunci, până 
astăzi nu i l-au adus. Şi, atunci, se vede obligat să vină cu o propunere pentru că aşa a 
promis cetăţenilor şi este normal să se ţină de cuvânt. Precizează că, prin adresa nr. 
44.476 din 3.05.2018 Ministerul Dezvoltării a solicitat acordul consiliului judeţean, în 
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contextul implementării Strategiei generale pentru descentralizare aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 229 din 2017, în domeniul tineret şi sport propunându-se spre 
analiză transferul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret la nivelul judeţelor. Deci, ca 
atare, s-a rezolvat problema. Se va prelua Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, 
cu casele de cultură, cu cluburi sportive şi tot ce înseamnă Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret.  

Domnul Simbanu Ionică îi adresează felicitări domnului preşedinte, dar doreşte să 
facă o mică menţiune. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 

Domnul Simbanu Ionică, apropo de faptul că nu i s-au prezentat propuneri, îl 
informează asupra faptului că grupul P.N.L. a depus o iniţiativă încă din octombrie 2017 
referitoare la un comitet consultativ pentru tineri care, în atribuţii, avea şi acest aspect 
legat de finanţări. Se pare că n-a fost oportun la momentul acela. Întreabă de ce ar fi 
fost oportun acum. Menţionând că atât voia să precizeze, mulţumeşte şi îi adresează, 
încă o dată, felicitări. 
        Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier judeţean, îi comunică: 
„sincer, mă bucur de relaţia frumoasă pe care o avem în consiliul judeţean şi chiar este 
bine că lucrurile merg pe făgaşul cel normal şi bun - chiar dacă uneori ne mai şicanăm, 
aşa - dar chiar lucrurile merg bine şi mă bucur şi vă mulţumesc.”  
        Totodată, pentru ziua de 1 Iunie - Ziua Copilului, le urează tuturor: La mulţi ani! 
        În continuare, dorindu-le o zi frumoasă, adresează mulţumiri şi închide şedinţa. 
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 7 (şapte) pagini şi a 
fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de           
14 iunie 2018.     
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