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M I N U T A 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAŢI 

DIN DATA DE 27 IUNIE 2019 
 
 

 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi şi 33 de consilieri judeţeni, din totalul de 35 de consilieri judeţeni aflaţi în funcţie. 

A lipsit doamna consilier județean NAGGAR Andreea-Anamaria. 
Şedinţa a fost legal constituită. 

 
              Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte de hotărâri:  
- aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor, revizuit, pentru implementarea 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în 
perioada 2014 – 2020”; 
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Consolidare şi 
modernizare corp E – Bucătărie, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi; 
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI/SF (Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de 
investiţii: „Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale 
Galaţi” str. Blaj nr. 11A; 
- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 265 din 19 decembrie 2017 privind 
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat 
pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe drumul județean DJ 242A”. 

 
          În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 Hotărârea nr. 123 din 27 iunie 2019 privind modificarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Consiliului Județean Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 

 Hotărârea nr. 124 din 27 iunie 2019 privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind aprobarea monografiei economico-militare 
a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 

 Hotărârea nr. 125 din 27 iunie 2019 privind aprobarea Actului adițional la contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în 
judeţul Galaţi, aprobat prin Anexa 2 a Hotărȃrii nr. 179/22.12.2014 privind aprobarea 
contractului de delegare de gestiune si a tarifelor stabilite pentru serviciul de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
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 Hotărârea nr. 126 din 27 iunie 2019 privind aprobarea majorării valorii investiţiei 
„Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” în vederea 
racordării la reţeaua electrică conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 
30501960948/27.02.2019 emis de SDEE Muntenia Nord, adoptată în unanimitate cu 34 de 
voturi „pentru”; 

 Hotărârea nr. 127 din 27 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea 
obiectivului de investiţii: Consolidare şi modernizare corp E – Bucătărie, Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 

 Hotărârea nr. 128 din 27 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
rezultaţi din DALI/SF (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Închiderea Centrului de 
asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi” str. Blaj nr. 11A, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 

 Hotărârea nr. 129 din 27 iunie 2019 privind modificarea Hotărârii nr. 251 din 19 
decembrie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 
realizarea obiectivului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, 
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», adoptată în unanimitate cu 
34 de voturi „pentru”; 

 Hotărârea nr. 130 din 27 iunie 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Galați 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”, adoptată 
în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 

 Hotărârea nr. 131 din 27 iunie 2019 privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia Naţională 
pentru Controlul Activităţilor Nucleare în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei 
structuri teritoriale a Comisiei în judeţul Galaţi, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 

 Hotărârea nr. 132 din 27 iunie 2019 privind rectificarea bugetului local al Judeţului 
Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii pe anul 2019, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi estimările pe anii 
2020-2022, s-a adoptat astfel: art.1 –  25 voturi „pentru” și 9 „abțineri” (CĂLUEAN Anghel – 
Costel, CREȚU Sorin, CRISTOVICI Viorel, DĂNĂILĂ Sorin, GAIU Magdalena, RADU Valentin, 
SIMBANU Ionică, ȘTEFAN Ion, URSU Nicușor), art.2 – 25 voturi „pentru” și 9 „abțineri” 
(CĂLUEAN Anghel – Costel, CREȚU Sorin, CRISTOVICI Viorel, DĂNĂILĂ Sorin, GAIU 
Magdalena, RADU Valentin, SIMBANU Ionică, ȘTEFAN Ion, URSU Nicușor), art.3 – 25 voturi 
„pentru” și 9 „abțineri” (CĂLUEAN Anghel – Costel, CREȚU Sorin, CRISTOVICI Viorel, 
DĂNĂILĂ Sorin, GAIU Magdalena, RADU Valentin, SIMBANU Ionică, ȘTEFAN Ion, URSU 
Nicușor), art.4 – 25 voturi „pentru” și 9 „abțineri” (CĂLUEAN Anghel – Costel, CREȚU Sorin, 
CRISTOVICI Viorel, DĂNĂILĂ Sorin, GAIU Magdalena, RADU Valentin, SIMBANU Ionică, 
ȘTEFAN Ion, URSU Nicușor), art.5 – în 25 voturi „pentru” și 9 „abțineri” (CĂLUEAN Anghel – 
Costel, CREȚU Sorin, CRISTOVICI Viorel, DĂNĂILĂ Sorin, GAIU Magdalena, RADU Valentin, 
SIMBANU Ionică, ȘTEFAN Ion, URSU Nicușor), proiectul de hotărâre în ansamblu a fost 
adoptat cu 25 voturi „pentru” și 9 „abțineri” (CĂLUEAN Anghel – Costel, CREȚU Sorin, 
CRISTOVICI Viorel, DĂNĂILĂ Sorin, GAIU Magdalena, RADU Valentin, SIMBANU Ionică, 
ȘTEFAN Ion, URSU Nicușor). 

 Hotărârea nr. 133 din 27 iunie 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a 
tarifelor, revizuit, pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”, adoptată cu 
21 de voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” (CĂLUEAN Anghel – Costel, CREȚU Sorin, 
CRISTOVICI Viorel, DĂNĂILĂ Sorin, GAIU Magdalena, RADU Valentin, SIMBANU Ionică, 
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ȘTEFAN Ion, URSU Nicușor) și 4 „abțineri” (BUTUNOIU Dorin, IARU Romulus – Lucian, 
MELINTE Liviu – Ionuț, STAN Ionel); 

 Hotărârea nr. 134 din 27 iunie 2019 privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare 
al judeţului Galaţi” domnului profesor doctor ZANFIR Ilie, adoptată în unanimitate cu 34 de 
voturi „pentru”; 

 Hotărârea nr. 135 din 27 iunie 2019 privind transformarea unor posturi din statul de 
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, adoptată în unanimitate 
cu 34 de voturi „pentru”; 

 Hotărârea nr. 136 din 27 iunie 2019 privind modificarea organigramei şi a statului de 
funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, adoptată în unanimitate cu 34 de 
voturi „pentru”; 

 Hotărârea nr. 137 din 27 iunie 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, adoptată în unanimitate cu 34 de 
voturi „pentru”; 

 Hotărârea nr. 138 din 27 iunie 2019 privind aprobarea caietului de obiective pentru 
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 
2022, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 

 La Hotărârea nr. 139 din 27 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea 
conducerii temporare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, în urma 
votului secret au rezultat următoarele: 

 

Numele şi prenumele candidatului 
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot 

anulate 
CRISTEA Lică 18 16 - 1 

 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1458. 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL  
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Ionel COCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Talabă Mihaela/1 ex./27.06.2019 


