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                 P R E Ş E D I N T E,                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                      Costel Fotea                                                                                  Ionel Coca  
 

 
 

 

 
 
 

PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 22 octombrie 2019 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 514 din 16 octombrie 2019 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul 
„Realitatea” Galaţi din 17 octombrie 2019 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 16 
octombrie 2019  şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea închiderii Adăpostului de zi şi de noapte pentru copii străzii din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea închiderii Casei “Aurora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

3. Aprobarea înfiinţării Locuinţei protejate nr. 1 în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor în 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

5. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi 

pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi 

pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate 

nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi 
pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi 

pentru persoane cu handicap adulte „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

protecţie a victimelor traficului de persoane adulte din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 

Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

16. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea „Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-

2023”; 
Iniţiator: Costel Fotea 

18. Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”, 
precum şi a Actului adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului; 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Modificarea Hotărârii nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului şi 

a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, 
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc 
Târgu Bujor”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

rezultaţi din Studiul de fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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22. Aprobarea Acordului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci privind derularea investiţiei 
„Închidere depozit neconform Rateş Tecuci”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2020; 
Iniţiator: Costel Fotea 

24. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Clădire didactică pentru plante tropicale”, Complexul Muzeal 
de Ştiinţele Naturii (Răsvan Angheluţă) Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 6A, Municipiul 
Galaţi, Judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Aprobarea actualizării valorii lucrărilor cuprinse în Proiectului Tehnic privind 

realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul „Casa 
Cuza Vodă” din Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu 

de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Reabilitare, modernizare şi 
dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor; 

Iniţiator: Costel Fotea 
27. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii privind 

realizarea obiectivului „LUCRĂRI DE REFACERE PODURI ŞI DRUMURI JUDEŢENE 
AFECTATE DE CALAMITĂŢILE NATURALE 2018, JUDEŢUL GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul 

Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare 
tronsoane  DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 şi DJ 251 Tecuci - 
Matca sectoare  km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, judeţul 
Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
29. Acceptarea de către Judeţul Galaţi a ofertei de donaţie imobiliară, privind 

terenul în suprafaţă de 320 mp, situat în municipiul Galaţi, str. Dogăriei nr. 135, judeţul 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
30. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Jorăşti de trecere a unui 

sector de drum din DJ 251C, în lungime de 603 m, respectiv de la km 28+400 la km 
29+003, din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al comunei 
Jorăşti; 

Iniţiator: Costel Fotea 
31. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2019; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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32. Modificarea Hotărârii  Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 26 mai 2017 
privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA 
VODĂ” DIN GALAŢI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
33. Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la 

nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

34. 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; Laura-Delia Angheluţă – director executiv, Direcţia de dezvoltare 
regională; Camelia Epure – director executiv temporar, Direcţia programe; Manuela 
Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia programe; Sorin Hălăşag – director 
executiv adjunct, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public 
intern; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Elena Săndulache – 
director executiv temporar, Direcţia tehnică; 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; Corina-Emanuela 
Dobre – manager interimar, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ Şerban –  
manager, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi; Dan 
Basarab Nanu – manager interimar, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş 
Căldăraru – manager interimar, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; Emilia Manon 
Cristoloveanu – director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi; Alina Valentina Dobrea – manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
„Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi; Victoria Gheonea – manager, Spitalul Orăşenesc Târgu 
Bujor; 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”; RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI; TV Galaţi; TV EXPRES; 
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 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
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        Domnul consilier judeţean Zaharia Eugen a părăsit sala înainte de votarea 
punctului 8 de pe ordinea de zi şi a revenit în sală după votarea punctului 11 de 
pe ordinea de zi.  
        Doamna consilier judeţean Rusu Georgiana – Iuliana a părăsit sala înainte de 
votarea punctului 25 de pe ordinea de zi şi a revenit în sală după votarea 
punctului 25 de pe ordinea de zi. 
 

        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 30 septembrie 2019. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
 
 

        Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 

- Aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de 
investiţie: „Teren de sport cu suprafaţă sintetică, Şcoala gimnazială specială 
(Constantin Pufan) Galaţi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galaţi, Judeţul 
Galaţi; 

- Aprobarea indicatorilor tehnico – economici, Proiectului Tehnic şi Detalii de 
Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie ÎNCHIDERE PERIMETRALĂ 
PARŢIALĂ CU PANOURI UŞOARE NEPORTANTE SECŢIA RADIOTERAPIE DIN 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „‟SF. APOSTOL ANDREI‟‟ GALAŢI; 

- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Panou siglă luminoasă Consiliul Judeţean Galaţi”; 

- Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Reparaţii imobil str. Eroilor, nr. 7”, Municipiul Galaţi, Judeţul 
Galaţi; 
          - Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe 
anii 2020-2022; 

- Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 196 din 30 septembrie 
2019 privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia” Galaţi şi Asociaţia Danube Media Center şi 
asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării 
proiectului ”Restaurare şi amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”. 
 
 

        În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de 
investiţie: „Teren de sport cu suprafaţă sintetică, Şcoala gimnazială specială 
(Constantin Pufan) Galaţi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galaţi, Judeţul 
Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
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        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico – economici, Proiectului Tehnic şi Detalii de 
Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie ÎNCHIDERE PERIMETRALĂ 
PARŢIALĂ CU PANOURI UŞOARE NEPORTANTE SECŢIA RADIOTERAPIE DIN 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „‟SF. APOSTOL ANDREI‟‟ GALAŢI». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Panou siglă luminoasă Consiliul Judeţean Galaţi”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Reparaţii imobil str. Eroilor, nr. 7”, Municipiul Galaţi, Judeţul 
Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe 
anii 2020-2022». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 196 din 30 septembrie 
2019 privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia” Galaţi şi Asociaţia Danube Media Center şi 
asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării 
proiectului ”Restaurare şi amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 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 modificările solicitate: 

1. Aprobarea închiderii Adăpostului de zi şi de noapte pentru copii străzii din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea închiderii Casei “Aurora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

3. Aprobarea înfiinţării Locuinţei protejate nr. 1 în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor în 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

5. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi 

pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi 

pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate 

nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi 
pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi 

pentru persoane cu handicap adulte „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

protecţie a victimelor traficului de persoane adulte din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 

Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

16. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea „Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-

2023”; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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18. Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”, 
precum şi a Actului adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului; 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Modificarea Hotărârii nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului şi 

a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, 
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc 
Târgu Bujor”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

rezultaţi din Studiul de fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea Acordului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci privind derularea investiţiei 
„Închidere depozit neconform Rateş Tecuci”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2020; 
Iniţiator: Costel Fotea 

24. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Clădire didactică pentru plante tropicale”, Complexul Muzeal 
de Ştiinţele Naturii (Răsvan Angheluţă) Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 6A, Municipiul 
Galaţi, Judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Aprobarea actualizării valorii lucrărilor cuprinse în Proiectului Tehnic privind 

realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul „Casa 
Cuza Vodă” din Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu 

de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Reabilitare, modernizare şi 
dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor; 

Iniţiator: Costel Fotea 
27. Aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de 

investiţie: „Teren de sport cu suprafaţă sintetică, Şcoala gimnazială specială 
(Constantin Pufan) Galaţi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galaţi, Judeţul 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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         28. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici, Proiectului Tehnic şi Detalii de 
Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie ÎNCHIDERE PERIMETRALĂ 
PARŢIALĂ CU PANOURI UŞOARE NEPORTANTE SECŢIA RADIOTERAPIE DIN 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „‟SF. APOSTOL ANDREI‟‟ GALAŢI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
          29. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind 
realizarea obiectivului de investiţie: „Panou siglă luminoasă Consiliul Judeţean Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
30. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie: „Reparaţii imobil str. Eroilor, nr. 7”, Municipiul Galaţi, Judeţul 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
31. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii privind 

realizarea obiectivului „LUCRĂRI DE REFACERE PODURI ŞI DRUMURI JUDEŢENE 
AFECTATE DE CALAMITĂŢILE NATURALE 2018, JUDEŢUL GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
32. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul 

Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare 
tronsoane  DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 şi DJ 251 Tecuci - 
Matca sectoare  km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, judeţul 
Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
33. Acceptarea de către Judeţul Galaţi a ofertei de donaţie imobiliară, privind 

terenul în suprafaţă de 320 mp, situat în municipiul Galaţi, str. Dogăriei nr. 135, judeţul 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
34. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Jorăşti de trecere a unui 

sector de drum din DJ 251C, în lungime de 603 m, respectiv de la km 28+400 la km 
29+003, din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al comunei 
Jorăşti; 

Iniţiator: Costel Fotea 
35. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe 
anii 2020-2022; 

Iniţiator: Costel Fotea 
36. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2019; 
Iniţiator: Costel Fotea 

37. Modificarea Hotărârii  Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 26 mai 2017 
privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA 
VODĂ” DIN GALAŢI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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           38. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 196 din 30 septembrie 
2019 privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia” Galaţi şi Asociaţia Danube Media Center şi 
asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării 
proiectului ”Restaurare şi amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
39. Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la 

nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

40. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Aprobarea închiderii Adăpostului de zi şi de noapte pentru copii străzii din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 35 voturi „pentru”.          
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Aprobarea închiderii Casei “Aurora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 35 voturi „pentru”.      
       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Aprobarea înfiinţării Locuinţei protejate nr. 1 în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 35 voturi „pentru”.   
       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 35 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului 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 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 35 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru 
integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 35 voturi „pentru”.  
   

   Domnul consilier judeţean Zaharia Eugen a părăsit sala. 
 

       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate nr. 1 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 34 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru 
sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului 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 34 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 34 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru 
persoane cu handicap adulte „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 34 voturi „pentru”.    
 

   Domnul consilier judeţean Zaharia Eugen a revenit în sală. 
 

       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de protecţie a 
victimelor traficului de persoane adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului 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 35 voturi „pentru”.   
       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 35 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 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 35 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 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 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 

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 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 

Aprobarea „Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023” 
                                                                                                       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 35 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru 

realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localităţile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Domnul Iaru Romulus–Lucian, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul.  

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Iaru Romulus–Lucian susţine că au sprijinit întotdeauna proiectele de 

investiţii derulate în judeţ. Însă, de această dată, se vor abţine de la vot la toate acele 
proiecte în care există recalculări datorită efectelor Ordonanţei nr. 114.  
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre. 
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Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 12 „abţineri” 
(Căluean Anghel – Costel, Creţu Sorin, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu 
Magdalena, Iaru Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ, Radu Valentin, Simbanu 
Ionică, Stan Ionel, Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

       Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 
Aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”, precum şi a 

Actului adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului 
                                                                                                       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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 12 „abţineri” 
(Căluean Anghel – Costel, Creţu Sorin, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu 
Magdalena, Iaru Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ, Radu Valentin, Simbanu 
Ionică, Stan Ionel, Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

       Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului şi a 

cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, 
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului 

Orăşenesc Târgu Bujor” 
                                                                                                       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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 12 „abţineri” 
(Căluean Anghel – Costel, Creţu Sorin, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu 
Magdalena, Iaru Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ, Radu Valentin, Simbanu 
Ionică, Stan Ionel, Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

       Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 
Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi 
din Studiul de fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente 

proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi” 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Doamna Gaiu Magdalena, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean. 
Doamna Gaiu Magdalena spune: „Cred că este o neconcordanţă în documente, 

bănuiesc. Pentru că depozitul de la Valea Mărului devine operaţional în anul 2021 – se 
spune la pagina şaisprezece –, iar ca an de implementare a investiţiilor privind 
drumurile de acces şi utilităţile aferente amplasamentelor Valea Mărului, Galaţi, Tecuci, 
Târgu Bujor este prevăzut anul 2022 în Anexa 1. Depozitul va deservi întreg judeţul 
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Galaţi, mai puţin municipiul Galaţi, în perioada 2021-2022. Cum se va face transportul 
dacă depozitul va deveni operaţional în 2021 şi drumurile de acces în 2022?”  

Domnul Preşedinte îi precizează că este foarte simplu. Chiar nu este nicio 

inadvertenţă. Afirmă, în primul rând, că depozitul de deşeuri menajere de la Valea 
Mărului a fost scos în procedură de achiziţie publică în anul 2017, luna noiembrie. Aşa 
cum a mai informat: au fost douăzeci şi opt de firme înscrise la licitaţie, patru asocieri 
care au venit, au licitat, s-au contestat. În continuare, comunică: «Aşa, în momentul de 
faţă, cum stau lucrurile, sperăm noi ca, până la sfârşitul anului 2019, procedura de 
achiziţie pentru depozitul de la Valea Mărului să fie închisă. Astfel încât, în 2020, 
bineînţeles, după ce va fi aprobat de către Comisia Europeană, pentru că este un 
proiect major de peste cincizeci de milioane de euro – adică valoarea acestui proiect 
total „Sistem de management integrat al deşeurilor” este de o sută patru milioane de 
euro. Astfel că noi, după ce vom avea avizul şi acordul Comisiei Europene imediat vom 
da ordin de începere pentru lucrările de la Valea Mărului. Ca şi grafic de execuţie:  
undeva, în jur, de doisprezece luni. La ora actuală, pentru depozitul de la Valea Mărului 
este un drum de acces în câmp făcut de către primarul de la Valea Mărului. Deci se 
poate ajunge la depozitul de la Valea Mărului. Iar, în paralel, imediat după ce vom avea 
semnat contractul de finanţare, tot în luna ianuarie, vom demara procedură pentru 
porţiunile de drum – fiind valori mai mici, eu cred că vor fi finalizate până în 2020, la 
jumătatea anului. Adică aşa cum stau lucrurile pe un calcul al nostru: când va fi finalizat 
depozitul de deşeuri menajere de la Valea Mărului, va fi finalizat şi drumul de acces la 
depozit. Practic, este o distanţă între drumul de acces construit actual de primar, un 
drum asfaltat, până la depozit, de vreo câteva sute de metri. Deci, ca atare, două sute 
de metri sau trei sute de metri, până reuşim noi să-l facem acolo, nu ar fi cea mai mare 
problemă. Dar eu cred că, aşa cum este calculat, va fi finalizat şi drumul odată cu 
depozitul». În legătură cu cea de a doua problemă: cea legată de Galaţi, de municipiu, îi 
transmite: „Municipiul va duce în depozitul pe care îl are acum până vom finaliza staţia 
de tratare mecano-biologică, digestorul şi turbina cu care vom produce energie electrică 
– la Galaţi probabil 2023”.  

Doamna Gaiu Magdalena menţionează că, la această dată, depozitul de la 
Tirighina are un grad de umplere de 80%.  

Domnul Preşedinte afirmă că, în momentul de faţă, aşa, după calculele avute, 
depozitul de la Galaţi va duce până în 2023.  

Doamna Gaiu Magdalena întreabă dacă va duce până în 2023 depozitul de la 
Tirighina. 

Domnul Preşedinte comunică: „Din calculele pe care le avem, aşa va duce. Dar, 
cu puţin noroc, poate va fi finalizată mai repede staţia de tratare mecano-biologică şi, 
atunci, dacă va fi dată mai repede în funcţiune, înainte de 2023, atunci şi mai bine”.  

Doamna Gaiu Magdalena susţine că ambele probleme sunt bazate pe supoziţii. 
Conchide: „Deci, în primul caz, presupuneţi o devansare a termenului de 2022”. 

Domnul Preşedinte îi transmite că nu presupune. Tot ce este posibil. 
Doamna Gaiu Magdalena spune: „Aşa cum este trecut în Anexa 1. Iar în ceea ce 

priveşte depozitarea din municipiul Galaţi contăm pe faptul că, până în 2023, nu se va 
umple decât 20%”. 
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Domnul Preşedinte, acum, respectuos, o întreabă dacă are o altă propunere. 
Doamna Gaiu Magdalena îi răspunde că nu. 
Domnul Preşedinte, ca urmare, afirmă: «Asta întreb că, dacă în momentul de faţă 

nu aveţi altă propunere, eu vă spun cum stau lucrurile. Din păcate, acest proiect este 
început în 2006. Practic, intens la acest proiect se lucrează din 2017. A fost reconfigurat 
complet pentru că s-au modificat normele europene. S-a modificat complet tot ceea ce 
ştiam noi despre „Sistem de management integrat al deşeurilor” România. Este un altfel 
de proiect decât cele făcute până acum în România. Este primul proiect de acest gen în 
România şi cred că aş putea să spun – consultantul este aici, de faţă – cred că aş putea 
spune că este cam singular prin Europa un astfel de proiect. Pentru că proiecte cu 
staţie de tratare mecano-biologică, în Europa, au fost făcute acum cincisprezece ani. 
Deci, ca atare, el are treizeci de ani de funcţiune. Abia după următorii cincisprezece ani 
aceste staţii de tratare mecano-biologică vor fi modificate. Ca atare, zic eu că astăzi… 
într-adevăr, nimic nu este perfect, totul este perfectibil, dar suntem la nivelul de avea cel 
mai performat sistem de management integrat din România şi poate unul dintre cele 
mai performante din Europa şi să corespundă tuturor normelor impuse de Uniunea 
Europeană în ceea ce priveşte mediul». 

Doamna Gaiu Magdalena îi spune că da, într-adevăr, nu are o soluţie… 
Domnul Preşedinte informează că acesta chiar este un subiect care îi este drag. 
Doamna Gaiu Magdalena continuă: „Da. Nu am o soluţie acum şi nu cred că eu, 

personal, aş putea avea o soluţie, dar probabil că soluţii vom găsi. Mulţumesc”. 
Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, precizează că la 

comisie a întrebat personalul de specialitate referitor la drumul la care se face referinţă. 
Comunică: „Nu ştiu dacă dumneavoastră l-aţi văzut. Eu am şi nişte poze din toate 
unghiurile. Face legătura între drumul Valea Mărului – Corod până la Mândreşti. Nu 
este de câteva sute de metri, dar, pur şi simplu, mi-a fost frică să merg pe el cu o 
maşină normală. La doi metri şi ceva, drumul acela – şi la cantităţile de resturi menajere 
– nu cred că o facă faţă. Doamna care răspunde, presupun, de proiect mi-a spus că    
n-are nicio tangenţă, dar… şi am fost mai mulţi, am fost două comisii. Am pus 
întrebarea punctual. Mi-a spus că n-are nicio treabă drumul acela, făcut de domnul 
primar  – şi, vă rog, să-l vedeţi şi dumneavoastră cum arată – cu drumul pe care noi 
vrem să circule aceste maşini de greutate. O să fie o mare problemă dacă…  cum a 
spus şi colega noastră, doamna Gaiu, să putem să aducem… să circule maşini pe un 
drum de doi metri şi ceva, mai ales că ele sunt de gabarit mare, tonaj mare”. 

Domnul Preşedinte precizează că este vorba de un drum comunal făcut pe 
P.N.D.L. de către comuna Valea Mărului între drumul judeţean 251H şi Mândreşti. El 
are o lăţime mai mare de doi metri şi jumătate. Dânsul inclusiv cu primarul de la Corod 
şi cu primarul de la Valea Mărului au fost pe acel drum şi s-au intersectat cu două 
maşini mici, cei drept cu două maşini mici, nu cu două camioane. Dar, aşa cum spunea 
şi la început, fiind scoase drumurile de acces în procedură de achiziţie separat de întreg 
sistemul de management, dânsul speră ca în 2020, până la sfârşitul lunii aprilie sau lunii 
mai, să fie desemnat un câştigător care să facă acea porţiune de drum. Dânsul a spus 
că două sute-trei sute de metri sunt de la drumul acela de beton… de asfalt până la 
depozit. Pentru că de pe coama depozitului va fi exact pe coama dealului. Susţine: „Să 
ştiţi că v-am mai spus că mă duc personal şi văd; sunt ca Toma necredinciosul: până nu 
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văd nu cred. Şi atunci am ajuns acolo, am văzut. Ceea ce v-am spus pot să confirme şi 
cei doi primari şi colegii din consiliu. Într-adevăr, ne vom îngriji ca, imediat după ce 
avem Ok-ul Comisiei Europene, aceste porţiuni de drum, calea de acces spre depozitul 
de deşeuri menajere, calea de acces spre staţia de tratare mecano-biologică de la 
Galaţi şi pentru staţia de compostare de la Tecuci, lângă groapa de gunoi de la Tecuci, 
să fie scoase separat în procedură de achiziţie, astfel încât să reuşim să desemnăm, în 
prima jumătate a anului viitor, constructorul. Astfel ca, până se finalizează cealaltă 
procedură mare şi când se finalizează şi depozitul de la Valea Mărului, să avem calea 
de acces. Adică ne vom îngriji ca lucrurile acestea să fie. Atunci când va fi depozitul de 
la Valea Mărului finalizat, să fie şi calea de acces, să fie gata. Plus că cealaltă parte de 
proiect va fi scoasă în procedură de achiziţie imediat de Design-Building-Operation cu 
proiectare, execuţie şi operator. Tot o chestie de pionierat şi prima dată în România. 
Aşa că aveţi încredere, cum aţi avut încredere şi până acum, că vom face”.  
 În continuare, nemaifiind alte completări, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 

Aprobarea Acordului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci privind derularea 

investiţiei „Închidere depozit neconform Rateş Tecuci” 
                                                                                                       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 îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică, menţionând că a mai ridicat problema şi altă dată, spune 

că: „Nici din raportul de specialitate, nici din referatul de aprobare, nu am înţeles dacă a 
fost depusă documentaţia pentru obţinerea vizei anuale pentru valabilitatea autorizaţiei 
de mediu care a fost obţinută în 28.11.2018, depusă la dosar. Acest document trebuie 
depus cu şaizeci de zile înainte de expirare, în conformitate cu Ordinul nr. 1.171 din 
05.11.2018. Dacă nu, putem primi răspuns şi în scris”.  

Domnul Preşedinte îi precizează că o să i se răspundă în scris. 
Domnul Simbanu Ionică îi mulţumeşte. În continuare, întreabă dacă există proiect 

tehnic de închidere.  
Domnul Preşedinte îi răspunde că  există. Este prevăzut în studiul de fezabilitate. 

Există proiect tehnic de închidere. Deja colegii din consiliul judeţean ştiu că au făcut 
referat pentru a demara procedura de achiziţie pentru a desemna pe cineva care să se 
ocupe strict de închiderea gropii de gunoi de la Tecuci.  
        În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
 
 
 



Şedinţa din 22 octombrie 2019 
 Pag. nr. 18  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

 
                P R E Ş E D I N T E,                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

       Se trece la punctul 23 din ordinea de zi: 
Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 
2020 

                                                                                                       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 35 voturi „pentru”.       
       Se trece la punctul 24 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Clădire didactică pentru plante tropicale”, Complexul 
Muzeal de Ştiinţele Naturii (Răsvan Angheluţă) Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 

6A, Municipiul Galaţi, Judeţul 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 35 voturi „pentru”.   
 

        Doamna consilier judeţean Rusu Georgiana – Iuliana a părăsit sala.  
 

       Se trece la punctul 25 din ordinea de zi: 
Aprobarea actualizării valorii lucrărilor cuprinse în Proiectului Tehnic privind 

realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul 
„Casa Cuza Vodă” din Galaţi 

                                                                                                       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 
o roagă pe doamna director executiv Săndulache Elena să îl prezinte. 

Doamna Săndulache Elena prezintă următorul: 
 
 

«AMENDAMENT 
 

La proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
actualizării valorii lucrărilor cuprinse în Proiectului Tehnic pentru realizarea 

obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul „Casa 
Cuza Vodă” Galaţi, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi  

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 11.780/18.10.2019) 
 

Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre prezentat, în scopul îndreptării 
erorii de calcul apărute în devizul general, materializată în cadrul Art. 1, precum şi în 
cadrul Anexei, referitor la valoarea totală a obiectivului de investiţie, este necesară 
corectarea acesteia. 

Pentru aceste motive, formulez următorul 
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AMENDAMENT: 
 

- Art. 1. se modifică şi va avea următorul cuprins: Se aprobă actualizarea 
valorii lucrărilor cuprinse în Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” Galaţi, cu 
valoarea totală a investiţiei de 2.993.647,78 lei inclusiv T.V.A. din care valoarea (C+M) 
= 1.938.128,88 lei inclusiv T.V.A. potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă la hotărâre. 
               -   Aliniatul 2 din Anexă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt: 
Valoarea investiţiei: 2.993.647,78 lei cu T.V.A. 
Din care C+M: 1.938.128,88 lei cu T.V.A. 

 

                        Semnează: Preşedinte, Costel Fotea». 
                                               

Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
        Se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 12 „abţineri” 
(Căluean Anghel – Costel, Creţu Sorin, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu 
Magdalena, Iaru Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ, Radu Valentin, Simbanu 
Ionică, Stan Ionel, Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu 
amendamentul votat anterior. 
        Se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 12 „abţineri” 
(Căluean Anghel – Costel, Creţu Sorin, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu 
Magdalena, Iaru Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ, Radu Valentin, Simbanu 
Ionică, Stan Ionel, Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

   

        Doamna consilier judeţean Rusu Georgiana – Iuliana a revenit în sală.  
 

       Se trece la punctul 26 din ordinea de zi: 
Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Reabilitare, modernizare 

şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor 
                                                                                                       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 cu 26 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Căluean 
Anghel – Costel, Creţu Sorin, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, 
Radu Valentin, Simbanu Ionică, Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

       Se trece la punctul 27 din ordinea de zi: 
Aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de 

investiţie: „Teren de sport cu suprafaţă sintetică, Şcoala gimnazială specială 
(Constantin Pufan) Galaţi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galaţi, Judeţul 

Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
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        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 35 voturi „pentru”.         
       Se trece la punctul 28 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici, Proiectului Tehnic şi Detalii de 
Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie ÎNCHIDERE PERIMETRALĂ 
PARŢIALĂ CU PANOURI UŞOARE NEPORTANTE SECŢIA RADIOTERAPIE DIN 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „‟SF. APOSTOL ANDREI‟‟ 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 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 29 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Panou siglă luminoasă Consiliul Judeţean 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 cu 26 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Căluean 
Anghel – Costel, Creţu Sorin, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, 
Radu Valentin, Simbanu Ionică, Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor). 

       Se trece la punctul 30 din ordinea de zi: 
Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie: „Reparaţii imobil str. Eroilor, nr. 7”, Municipiul Galaţi, 
Judeţul 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 35 voturi „pentru”.       
       Se trece la punctul 31 din ordinea de zi: 

Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii privind realizarea 
obiectivului „LUCRĂRI DE REFACERE PODURI ŞI DRUMURI JUDEŢENE 

AFECTATE DE CALAMITĂŢILE NATURALE 2018, JUDEŢUL 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 35 voturi „pentru”.    
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       Se trece la punctul 32 din ordinea de zi: 
Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul 
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: 

”Reabilitare tronsoane  DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 şi DJ 
251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 

4+760, judeţul 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 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 33 din ordinea de zi: 

Acceptarea de către Judeţul Galaţi a ofertei de donaţie imobiliară, privind terenul 
în suprafaţă de 320 mp, situat în municipiul Galaţi, str. Dogăriei nr. 135, judeţul 

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 35 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 34 din ordinea de zi: 

Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Jorăşti de trecere a unui sector 
de drum din DJ 251C, în lungime de 603 m, respectiv de la km 28+400 la km 
29+003, din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului 

Judeţean Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului 
Local al comunei Jorăşti 

                                                                                                       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 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 35 din ordinea de zi: 

Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
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Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 

Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 36 din ordinea de zi: 
Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2019 
                                                                                                       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 îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică comunică: „Sunt convins că aveţi în vedere şi ştiţi, dar aş 

vrea încă o dată să aduc la cunoştinţa tuturor că, în acest an, nu mai putem termina 
anul cu excedent. Ştiţi foarte bine că banii necheltuiţi se iau la buget. Suma este destul 
de mare. Sper să o gestionaţi cum trebuie. Timpul rămas este mic, este scurt şi să aveţi 
grijă ca aceşti bani să nu plece, să fie folosiţi numai pentru judeţul Galaţi, aşa cum au şi 
fost repartizaţi. Mulţumesc”. 

Domnul Preşedinte îi transmite: „Domnule Simbanu, mulţumim pentru încredere. 
Aşa vom face şi de data aceasta”. 
 În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    

       Se trece la punctul 37 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 26 mai 2017 privind: 

aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL ”CASA 

CUZA VODĂ” DIN 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 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 38 din ordinea de zi: 

Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 196 din 30 septembrie 2019 
privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi, Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia” Galaţi şi Asociaţia Danube Media 
Center şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea 
implementării proiectului ”Restaurare şi amenajare Sediu Comisia Europeană a 

Dunării” 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
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        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   

       Se trece la punctul 39 din ordinea de zi: 
Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul 

Consiliului Judeţean Galaţi 
                                                                                                       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 persoane, 
adoptarea se realizează prin vot secret.  

În continuare, invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de 
vot care vor fi predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale.  

Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni. 
 

Pauză. 
....................................................................................................................................... 
        Se reiau lucrările. 
 

         Domnul Iaru Romulus–Lucian face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor 
de vot: 
 

ALEXANDRU Adrian–Dănuţ 
BĂLAN Viorel  
BUTUNOIU Dorin  
BUŢURCĂ Octav 
CAMBANACHE Liliana 
CĂLUEAN Anghel–Costel 
CREŢU Sorin  
CRISTOVICI Viorel  
DĂNĂILĂ Sorin  
FOTEA Costel 
GAIU Magdalena  
GASPAROTTI Florinel–Petru  
GOGONCEA Lilion–Dan 
GROSU Constantin 
GROSU Elena 
IARU Romulus–Lucian  
ISTUDOR Gigel  
MELINTE Liviu–Ionuţ 
MIRCEA Iulian  
NAGGAR Andreea–Anamaria  
NĂVĂLICI Ion 
NECHIFOR Alexandru 
PALADE Cătălin 
RADU Valentin  
RUSU Georgiana–Iuliana 
SANDU Mitică 
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SANDU Viorica 
SIMBANU Ionică  
STAN Ionel  
ŞTEFAN Ion  
TRANDAFIR Avram 
URSU Nicuşor  
VICLEANU Marian 
VLAD Ionel 
ZAHARIA Eugen  

 

        Se ia o pauză pentru numărarea voturilor. 
...........................................................................................................................................           

        Se reiau lucrările. 
 

        Doamna Sandu Viorica  
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 

«Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul 
Consiliului Judeţean Galaţi». 1. Cvorumul necesar: majoritatea simplă = 18; 2. Numărul 
consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 
35; 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

DUMITRESCU Marioara 32 3 - - 

DUMITRU Silvia 31 4 - - 

BACALU Mihai Puiu 31 4 - - 

GHEORGHIU Roxana 31 4 - - 

BUHOCIU Liliana 31 4 - - 

STAN Paul 31 4 - - 

CULCEA Mirela 31 4 - - 

ADAMESCU Adrian Ionuţ 32 3 - - 

MARIN Viorel 31 4 - - 

 

     CONCLUZIE: Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul 
Consiliului Judeţean Galaţi s-a reorganizat în componenţa sus-prevăzută. 
 

      Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:           
RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian. 
 

 

Se trece la punctul 40 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.  
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       S-a luat act de Informarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi                      
nr. 24.062/16.10.2019 privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a 
comunităţii în trimestrul III 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
septembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna septembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 
Parascheva” Galaţi la data de 30 septembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
septembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna septembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna septembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna septembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna septembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna septembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna septembrie 2019. 
 

       Domnul Preşedinte, nefiind observaţii, în închiderea şedinţei, le doreşte tuturor o 
după-amiază plăcută. 
 
 

       Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 25 (douăzecişicinci) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data 
de 05 noiembrie 2019.     
 
 
 
 

           P R E Ş E D I N T E,                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
 

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


