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PROCES–VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 20 martie 2019 
 

          Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 209 din 19 martie 2019 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi”, în ziarul 
„Realitatea” Galaţi din 20 martie 2019 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 19 martie 
2019 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Galaţi a cotei de 
17,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei 
unităţi administrativ teritoriale şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale (bugete de funcţionare, compensare pierderi şi finanţarea cheltuielilor 
cu asistenţa socială) în anul 2019 şi estimări 2020-2022.    

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

 
 

        Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu:  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; 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; Aurica Vîrgolici – 
trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi; Mihaela Maxim – 
reprezentant, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Geta Eftimie – director adjunct, 
Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” 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”; ziarul „IMPARŢIAL”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”;           
TV Galaţi. 
 

Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă 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 28 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: Cambanache Liliana, Căluean   

Anghel–Costel, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Ursu Nicuşor şi Zaharia Eugen. 

        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 26 februarie 2019. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 29 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. Repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Galaţi a cotei de 
17,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei 
unităţi administrativ teritoriale şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale (bugete de funcţionare, compensare pierderi şi finanţarea cheltuielilor 
cu asistenţa socială) în anul 2019 şi estimări 2020-2022.    

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

 

        Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Galaţi a cotei de 
17,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul 

fiecărei unităţi administrativ teritoriale şi a sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale (bugete de funcţionare, compensare pierderi şi 

finanţarea cheltuielilor cu asistenţa socială) în anul 2019 şi estimări 2020-2022 
                                                                                                       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 informează că la proiectul de hotărâre există un amendament 
şi îl roagă pe domnul director executiv să citească amendamentul şi, după aceea, va da 
cuvântul. 

Domnul Simbanu Ionică menţionează faptul că avea o precizare înainte de 
amendament. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică spune: „Deci, aş dori să fac o precizare pentru…             

şi cei care nu sunt implicaţi şi nu cunosc prevederile legale referitoare la acest proiect 
de hotărâre. Noi, de fapt, astăzi nu repartizăm pe unităţi administrativ-teritoriale suma 
respectivă, ci, practic, validăm un algoritm al Trezoreriei, algoritm stabilit…     
prevederile articolului 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2019. Aş vrea să fie reţinut 
acest lucru pentru a se elimina dubiile sau… eu ştiu… eventualele confuzii. Mulţumesc”. 
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Domnul Preşedinte informează: „Repartizăm aşa cum au fost repartizate. 
Repartizăm cum spune bugetul”.   

În continuare, îl invită pe domnul director executiv să citească amendamentul.  
Domnul Stoica George dă citire următorului: 

 
 
 

«A M E N D A M E N T 
la proiectul de hotărâre Repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din 
Judeţul Galaţi a cotei de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 

bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale şi a sumelor 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (buget de funcţionare, 

compensare pierderi şi finanţarea cheltuielilor cu asistenţa socială) în anul 2019 
şi estimări 2020-2022 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3.484 din 20.03.2019) 
 
 

Prin prezentul amendament se propune: 
– modificarea titlului hotărârii, articolul nr. 1 şi anexa la hotărâre prin eliminarea 

sintagmei „şi estimări 2020-2022”; 
– eliminarea coloanelor nr. 7, 8 şi 9 reprezentând estimări perioada 2020-2022 

din anexa; 
– modificarea sumei reprezentând cota de 17,5% din impozitul pe venit estimat 

a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale la poziţia 
total judeţ de la 64.650 mii lei la 64.651 mii lei şi la poziţia UAT Brăhăşeşti de la 1.426 
mii lei la 1.427 mii lei. 
 
                                                                            Semnează: PREŞEDINTE 
                                                                                               COSTEL FOTEA»                   
                                                           

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, spune că are de 

această dată o constatare tristă: „Observ, din repartizarea acestor sume, că noi de 
fapt…” 

Domnul Preşedinte intervine: „Păi, este repartizare sau este doar o aprobare? 
Hotărâţi-vă!” 

Domnul Simbanu Ionică îi răspunde: „Păi, nu. După titlul proiectului de hotărâre se 
numeşte: repartizarea pe unităţi administrative.” În continuare, afirmă: „Că, de fapt, în 
esenţă, noi validăm…” 

Domnul Preşedinte îl întreabă: „Atunci ce rol îşi avea chestia aceea…     
intervenţia de dinainte în care aţi spus că doar aprobăm?” 

Domnul Simbanu Ionică îi spune: „Credeam că aţi înţeles, domnule preşedinte.  
Eliminam confuziile pentru cei din localităţile judeţului Galaţi care trebuie să înţeleagă 
că, de fapt, validăm o repartizare şi nu repartizăm noi”. Continuă: „Vă spuneam că am o 
concluzie tristă. Prin acest mod de calcul nu facem decât să încurajăm lipsa 
competenţei administraţiei locale şi a acelor unităţi teritorial-administrative care preferă 
să trăiască din alocaţii bugetare şi să nu facă un efort pentru a obţine venituri. Şi dau un 
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exemplu pentru că tocmai la comisie acest exemplu ne-a fost prezentat:           
deoarece Primăria Şendreni are venituri considerabile, iată că alocaţia bugetară este cu 
mult mai mică. În aceste condiţii, cred că va dispărea efortul edililor de a face lucruri 
care să vină în folosul comunei pentru că toate cheltuielile vor fi asigurate, în mod clar, 
de la buget. Ce pot să zic? Nu… nu cred că asta ne dorim. Cred că ne doream să avem 
o competiţie şi să avem realizări şi nu să susţinem funcţionarea unităţilor prin alocări 
bugetare. Vă mulţumesc”.  

Domnul Preşedinte îi comunică faptul că dacă ar fi avut în vedere comuna Barcea, 
de exemplu, precum şi alte comune, ar fi observat creşterile bugetare din 2019, 
menţionând faptul că fiecare primărie are creştere bugetară. Şi, dacă a luat spre 
exemplificare comuna Barcea, precizează că are mai mult cu două milioane cinci sute 
de mii de lei faţă de anul trecut, ceea ce este o creştere. 

Domnul Simbanu Ionică vorbea de venituri realizate, nu vorbea de alocare. 
Domnul Preşedinte conchide: «Da. Am înţeles. Haideţi să îi „omorâm” pe aceia 

care sunt săraci».  
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul acceptat. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”. 
 

   NOTĂ: Titlul hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi devine: «Repartizarea pe 
unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Galaţi a cotei de 17,5% din impozitul 
pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi 
administrativ teritoriale şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale (bugete de funcţionare, compensare pierderi şi finanţarea 
cheltuielilor cu asistenţa socială) în anul 2019». 

 

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele ce fost prezentate la mapă. 
        Ordinea de zi fiind epuizată, în închiderea şedinţei doreşte tuturor o după-amiază 
plăcută. 
 

 

         Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 4 (patru) pagini şi a 
fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 29 martie 
2019.     
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