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PROCES–VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 05 noiembrie 2019 
 
 
 
 

          Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 542 din 01 noiembrie şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 02-03 noiembrie 2019, în ziarul „Monitorul de 
Galaţi” şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 04 noiembrie 2019 şi în presagalati.ro (ediţia 
on-line) din 01 noiembrie 2019 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de 
zi: 

1. Alocarea sumei de 2.600.200 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ 
teritoriale din judeţul Galaţi pentru situaţiile de extremă dificultate; 

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

 

        Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu:  George Stoica – director executiv, 
Direcţia economie şi finanţe; Laura-Delia Angheluţă – director executiv, Direcţia de 
dezvoltare regională; Camelia Epure – director executiv temporar, Direcţia programe; 
Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia programe; Constantin Cristea 
– director executiv, Direcţia patrimoniu; 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; Vali-Viorel Sandu 
– manager, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Lică Cristea – director executiv 
interimar, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; Eugen Vintilă – 
reprezentant, Muzeul de Artă Vizuală 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 „MONITORUL DE GALAŢI”; RADIO ROMÂNIA 
ACTUALITĂŢI; TV Galaţi; „Realitatea TV”; Faramogul.ro; Express de Dunăre. 
 
 

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 general 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 30 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, Dănăilă Sorin, 
Gaiu Magdalena şi Ursu Nicuşor. 
 
 

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Galaţi din 22 octombrie 2019. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
 
 

        Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următorul proiect de hotărâre: 

- Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2020-2022. 
 

        În continuare, face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de 
specialitate. 
 

        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2020-2022». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
 
 

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

1. Alocarea sumei de 2.600.200 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ 
teritoriale din judeţul Galaţi pentru situaţiile de extremă dificultate; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2020-2022; 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Alocarea sumei de 2.600.200 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor 
administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru situaţiile de extremă dificultate 

                                                                                                       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 
îl roagă pe domnul director executiv Stoica George să îl prezinte. 

Domnul Stoica George prezintă următorul: 
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«AMENDAMENT 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind alocarea sumei 
de 2.600.200 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 

Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ 
teritoriale din judeţul Galaţi pentru situaţiile de extremă dificultate 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 12.395/04.11.2019) 
 

Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, în vederea clarificării unităţilor 
administrativ teritoriale din judeţul Galaţi care vor beneficia de sume pentru situaţiile de 
extremă dificultate şi având în vedere răspunsurile U.A.T. Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi 
Ţepu, este necesară o modificare. 

Pentru aceste motive, formulez următorul  
 

AMENDAMENT: 
 

În anexa proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind alocarea 
sumei de 2.600.200 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ teritoriale din judeţul 
Galaţi pentru situaţiile de extremă dificultate au intervenit următoarele modificări: 
1. U.A.T. Tudor Vladimirescu, de la 212.000 lei la 0 lei; 
2. U.A.T. Tuluceşti, de la 0 lei la 83.500 lei; 
3. U.A.T. Ţepu, de la 83.500 lei la 212.000 lei. 
 

                        Semnează: Preşedinte, Costel Fotea». 
                                                                

Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 3 „abţineri” (Iaru 

Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ şi Stan Ionel). 
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu 

amendamentul votat anterior. 
Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 3 „abţineri” (Iaru 

Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ şi Stan Ionel). 
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2020-2022 
                                                                                                       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 cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 3 „abţineri” (Iaru 

Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ şi Stan Ionel). 
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 3 „abţineri” (Iaru 
Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ şi Stan Ionel). 
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Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 

Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 3 „abţineri” (Iaru 
Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ şi Stan Ionel). 
 

Se trece la punctul 3 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.  
       Nefiind observaţii, ordinea de zi fiind epuizată, declară închisă şedinţa. Le 
mulţumeşte tuturor pentru participare şi le doreşte 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                   
28 noiembrie 2019.     
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