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PROCES–VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 18 februarie 2019 
 

          Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 179 din 16 februarie 2019 şi a 
fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 18 februarie 
2019, în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line) şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 
16 februarie 2019 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 42 din 14 martie 2018 privind 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a 
imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de 
interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi”.      

 Iniţiator: Costel Fotea 
2. 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; Sorin Hălăşag – director executiv adjunct, 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; Mihaela Maxim – 
reprezentant, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Geta Eftimie – director adjunct, 
Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul de Artă 
Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
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”; TV Galaţi; Faramogul.ro. 
 

Domnul Preşedinte mulţumeşte pentru că s-a dat curs invitaţiei de participare la 
această şedinţă extraordinară. Înainte de începerea şedinţei, doreşte să prezinte câteva 
lucruri despre acest proiect, un proiect important pentru Galaţi, pentru dezvoltarea 
judeţului şi, bineînţeles, pentru fluidizarea traficului în municipiul Galaţi şi pe centura 
Galaţiului. Informează că suntem în ultima fază de contractare şi face precizarea că 
după ce vom depune şi acest document, după şedinţa extraordinară de astăzi, intră în 
faza de contractare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
Apreciază că în două-trei săptămâni, maxim o lună, ar trebui să fie semnat contractul de 
finanţare pentru centură. În paralel, aşa cum a mai prezentat, se desfăşoară procedura 
de verificare a ofertelor, pentru că în 14 noiembrie 2018 s-a deschis licitaţia sau, mai 
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bine zis, s-a închis licitaţia şi au fost depuse ofertele pentru centura ocolitoare a 
Galaţiului. Au fost patru asocieri, patru ofertanţi, însumând douăzeci şi patru de firme 
care au participat la licitaţie, inclusiv din exteriorul României, din afara României:        
din Bulgaria, din Italia, din Turcia - adică sunt foarte mulţi ofertanţi. Specifică faptul că a 
dorit să facă aceste precizări pentru că au mai apărut câteva zvonuri prin târg: ba că se 
face, ba că nu se face. În momentul de faţă, centura este în linie dreaptă şi ne pregătim 
acum pentru achiziţia serviciilor unei societăţi care să facă evaluarea pentru 
exproprierile pe centură. Deci suntem în linie dreaptă. Şi cu puţin noroc, după ce se 
încheie şi procedura de licitaţie, pentru că este proiectare cu execuţie, iar proiectantul 
are şase luni la dispoziţie să facă proiectarea, proiectul tehnic, speră să-l finalizeze mai 
repede, ca în 2019 să se poată da drumul şi la lucrările de execuţie pentru centura 
ocolitoare a Galaţiului. Acestea fiind zise, dacă mai sunt întrebări pe subiectul acesta, 
cu mare drag va da răspunsuri. Nemaifiind întrebări, doreşte să se treacă şi la punctul 
de pe ordinea de zi pentru a se putea depune şi ultimul document solicitat la clarificări 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi de către Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest de la Cluj. 
        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 29 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Căluean Anghel–Costel, Cristovici 
Viorel, Dănăilă Sorin, Naggar Andreea–Anamaria şi Ştefan Ion. 

        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 29 ianuarie 2019. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 30 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. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 42 din 14 martie 2018 privind 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a 
imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de 
interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi”.      

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

 

        Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
 



Şedinţa din 18 februarie 2019 
 Pag. nr. 3  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

 
                P R E Ş E D I N T E,                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

 

                      Costel Fotea                                                                        Ionel Coca  
 

 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 42 din 14 martie 2018 privind 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 268 din 19 decembrie 2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de 

expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare 

a municipiului 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 30 voturi „pentru”.       
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 au fost prezentate la mapă.   
        Ordinea de zi fiind epuizată, anunţă că şedinţa ordinară se va desfăşura  
săptămâna viitoare: marţi, 26 februarie sau miercuri, 27 februarie. În închiderea 
şedinţei, le doreşte o după-amiază plăcută şi o zi frumoasă. 
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 3 (trei) pagini şi a fost 
prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 26 februarie 
2019.     
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