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

DIN DATA DE 29 MARTIE 2019 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi şi 30 de consilieri judeţeni, din totalul de 35 de consilieri judeţeni aflaţi în funcţie. 

Au lipsit următorii consilieri județeni: CREŢU Sorin, NAGGAR Andreea - Anamaria, RADU 
Valentin și ȘTEFAN Ion. 

Şedinţa a fost legal constituită. 
 
            Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte de hotărâri: 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.459 mii lei reprezentând 
sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene şi 
comunale pe anul 2019; 

- repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 28.492 mii lei din cota de 7,5% 
din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2019 și estimările cotei de 20% aplicată la 
procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale și a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 18,5% 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2020-2022; 

- aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi 
şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Clădire 
didactică pentru plante tropicale”; 

- solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârțănești de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al comunei Fârțănești și administrarea Consiliului Local al 
comunei Fârțănești în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea 
inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin 
domeniului public al judeţului Galaţi; 

- aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap 
“Maria” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane adulte cu handicap “Maria” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 
          În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea nr. 53 din 29 martie 2019 privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 
2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Braniştea (U.A.T. a comunei Braniştea), adoptată în unanimitate cu 31 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 54 din 29 martie 2019 privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 
2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni), adoptată în unanimitate cu 31 de voturi 
„pentru”. 
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 Hotărârea nr. 55 din 29 martie 2019 privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 
2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani), adoptată în unanimitate cu 31 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 56 din 29 martie 2019 privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 
2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni), adoptată în unanimitate cu 31 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 57 din 29 martie 2019 privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 
2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea), adoptată în unanimitate cu 31 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 58 din 29 martie 2019 privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 
2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu), adoptată în unanimitate cu 31 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 59 din 29 martie 2019 privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 
2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local 
comunei Poiana (U.A.T. a comunei Poiana), adoptată în unanimitate cu 31 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 60 din 29 martie 2019 privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 
2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu), adoptată în unanimitate cu 31 de voturi „pentru”.  

 Hotărârea nr. 61 din 29 martie 2019 privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 
2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători), adoptată în unanimitate cu 31 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 62 din 29 martie 2019 privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean 
Galați şi Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a 
Forumului de Cooperare în regiunea Dunării, adoptată în unanimitate cu 31 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 63 din 29 martie 2019 privind aprobarea proiectului și asigurarea 
contribuţiei proprii necesare implementării proiectului „Programul vizând educaţia şi 
conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor”, adoptată în unanimitate cu 31 de 
voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 64 din 29 martie 2019 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 13 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean  Galaţi  nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea 
taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019, adoptată în 
unanimitate cu 31 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 65 din 29 martie 2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumei de 10.459 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea 
finanţării cheltuielilor privind drumurile județene şi comunale pe anul 2019, adoptată  cu 28 
de voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă” (IARU Romulus – Lucian, MELINTE Liviu – Ionuț și 
STAN Ionel). 

 Hotărârea nr. 66 din 29 martie 2019 privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumei de 28.492 mii lei din cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se 
încasa în anul 2019 și estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 
20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2020-2022, adoptată cu 25 de voturi 
„pentru”, 3 voturi „împotrivă” (IARU Romulus – Lucian, MELINTE Liviu – Ionuț și STAN Ionel) 
și 3 „abțineri” (BUTUNOIU Dorin, GAIU Magdalena și SIMBANU Ionică). 

 Hotărârea nr. 67 din 29 martie 2019 privind trecerea unui mijloc fix (livadă) din 
domeniul public al județului Galaţi și administrarea Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi în domeniul privat al județului 
Galați și administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public și 
Privat al Judeţului Galaţi, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, adoptată în 
unanimitate cu 31 de voturi „pentru”.  
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 Hotărârea nr. 68 din 29 martie 2019 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului 
Local al comunei Valea Mărului, județul Galați de trecere a unui imobil (teren), situat în 
comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, județul 
Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați, adoptată 
în unanimitate cu 31 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 69 din 29 martie 2019 privind aprobarea Acordului între Complexul 
Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Clădire didactică pentru plante tropicale”, 
adoptată în unanimitate cu 31 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 70 din 29 martie 2019 privind solicitarea adresată Consiliului Local al 
comunei Fârțănești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei 
Fârțănești și administrarea Consiliului Local al comunei Fârțănești în domeniul public al 
judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați, adoptată în unanimitate cu 31 
de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 71 din 29 martie 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile 
înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi,  adoptată în 
unanimitate cu 31 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 72 din 29 martie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea 
obiectivului de investiţii: Restaurare şi Amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării, 
adoptată în unanimitate cu 31 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 73 din 29 martie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi 
a următoarelor faze de proiectare: DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie) şi PT+DDE (Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie), pentru obiectivul de 
investiţie „Reparaţie capitală acoperiş-construire şarpantă clădire tehnică(C2), str. Eroilor 
nr. 20 bis, Galaţi (Protecţia Civilă – ALA)”  Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi,  adoptată în 
unanimitate cu 31 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 74 din 28 martie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea 
obiectivului de investiţii: „Clădire didactică pentru plante tropicale”, adoptată în unanimitate 
cu 31 de voturi „pentru”. 

 Hotărârea nr. 75 din 29 martie 2019 privind aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi “Maria” în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, adoptată în unanimitate cu 31 de voturi 
„pentru”. 

 Hotărârea nr. 76 din 29 martie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
“Maria”din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
adoptată în unanimitate cu 31 de voturi „pentru”. 

 La Hotărârea nr. 77 din 29 martie 2019 privind aprobarea propunerii privind evaluarea 
performanţelor profesionale individuale ale Directorului General al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi, pentru anul 2018, în urma votului secret au 
rezultat următoarele: 

 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

28 3 - 4 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1154. 
 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL  
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Ionel COCA 
 
 
 
 
 
 

Talabă Mihaela/1 ex./29.03.2019 


