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

 

                      Costel Fotea                                                                                   Ionel Coca  
 

 
 

 

 
 

PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 26 februarie 2019 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 187 din 22 februarie 2019 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 23-24 februarie 2019, în ziarul „Monitorul de 
Galaţi” şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 25 februarie 2019 şi în presagalati.ro        
(ediţia on-line) din 22 februarie 2019 şi afişată la sediu, având următorul proiect al 
ordinii de zi: 

1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a 
comunei Bereşti-Meria); 

      Iniţiator: Costel Fotea 
2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti (U.A.T. a 
comunei Brăhăşeşti); 

      Iniţiator: Costel Fotea 
3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a 
comunei Corod); 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a 
comunei Cosmeşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. 
a comunei Costache Negri); 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a 
comunei Cuca); 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Galaţi (U.A.T. a 
municipiului Galaţi); 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. 
a comunei Independenţa); 

Iniţiator: Costel Fotea 
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9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a 
comunei Iveşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a 
comunei Nămoloasa); 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a 
oraşului Bereşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a 
comunei Pechea); 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a 
comunei Priponeşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a 
comunei Rediu); 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a 
comunei Schela); 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu 
(U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu); 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a 
comunei Tuluceşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. 
a comunei Valea Mărului); 

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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20. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din 

reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

21. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 178/24.09.2018 privind 
aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi 
de trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi, din 
domeniul public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din administrarea Consiliului 
Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, 
în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Agenţiei în judeţul 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în 
vederea sprijinirii desfăşurării activităţii Inspecţiei Teritoriale a ANRM în judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 264/2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare 
Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 266/2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare 
Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 254 din 19 decembrie 

2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a 
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare 
variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
27. Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile 
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Constatarea încetării Contractului de management nr. 1976/29.02.2016 

pentru managementul Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

29. Constatarea încetării Contractului de management nr. 1977/29.02.2016 

pentru managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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30. Constatarea încetării Contractului de management nr. 1978/29.02.2016 

pentru managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

31. Numirea Managerului interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

32. Numirea Managerului interimar al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

33. Numirea Managerului interimar al Muzeului de Artă Vizuală 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; Camelia Epure – director executiv interimar, 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; Florina Zaharia – 
manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie Zanfir – manager, 
Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ Şerban –  manager, Complexul Muzeal 
de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul 
de Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi; Cătălin Vădană – director general adjunct economic şi administrativ, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; Ziarul Regional de 
Antreprenoriat; TV Galaţi; Faramogul.ro. 
 

Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului prefect Dorin Otrocol.  
        În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului Coca Ionel care va face 
apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă. 
        Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
 

        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 extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 18 februarie 
2019. 

Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal. 
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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  
următorul proiect de hotărâre: 

- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 
investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE”. 

        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 «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 
investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE”». 
        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 modificarea solicitată: 

1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a 
comunei Bereşti-Meria); 

      Iniţiator: Costel Fotea 
2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti (U.A.T. a 
comunei Brăhăşeşti); 

      Iniţiator: Costel Fotea 
3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a 
comunei Corod); 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a 
comunei Cosmeşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. 
a comunei Costache Negri); 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a 
comunei Cuca); 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Galaţi (U.A.T. a 
municipiului Galaţi); 

Iniţiator: Costel Fotea 
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8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. 
a comunei Independenţa); 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a 
comunei Iveşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a 
comunei Nămoloasa); 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a 
oraşului Bereşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a 
comunei Pechea); 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a 
comunei Priponeşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a 
comunei Rediu); 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a 
comunei Schela); 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu 
(U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu); 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a 
comunei Tuluceşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. 
a comunei Valea Mărului); 

Iniţiator: Costel Fotea 
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19. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

20. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din 
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 178/24.09.2018 privind 

aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi 
de trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi, din 
domeniul public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din administrarea Consiliului 
Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, 
în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Agenţiei în judeţul 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în 
vederea sprijinirii desfăşurării activităţii Inspecţiei Teritoriale a ANRM în judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 264/2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare 
Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 266/2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare 
Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 254 din 19 decembrie 

2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a 
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare 
variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
27. Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile 
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2018; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 

investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE”; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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29. Constatarea încetării Contractului de management nr. 1976/29.02.2016 

pentru managementul Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

30. Constatarea încetării Contractului de management nr. 1977/29.02.2016 
pentru managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
31. Constatarea încetării Contractului de management nr. 1978/29.02.2016 

pentru managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

32. Numirea Managerului interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

33. Numirea Managerului interimar al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

34. Numirea Managerului interimar al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

35. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

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

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria 

(U.A.T. a comunei Bereşti-Meria) 
                                                                                                       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: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti 

(U.A.T. a comunei Brăhăşeşti) 
                                                                                                       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: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a 

comunei Corod) 
                                                                                                       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 4 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti 

(U.A.T. a comunei Cosmeşti) 
                                                                                                       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 5 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri 

(U.A.T. a comunei Costache Negri) 
                                                                                                       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: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a 

comunei Cuca) 
                                                                                                       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: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Galaţi (U.A.T. 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 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa 

(U.A.T. a comunei Independenţa) 
                                                                                                       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 9 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a 

comunei Iveşti) 
                                                                                                       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 10 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa 

(U.A.T. a comunei Nămoloasa) 
                                                                                                       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 11 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a 

oraşului Bereşti) 
                                                                                                       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 12 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. 

a comunei Pechea) 
                                                                                                       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: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti 

(U.A.T. a comunei Priponeşti) 
                                                                                                       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 14 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a 

comunei Rediu) 
                                                                                                       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 15 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a 

comunei Schela) 
                                                                                                       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: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor 

Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu) 
                                                                                                       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: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti 

(U.A.T. a comunei Tuluceşti) 
                                                                                                       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: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului 

(U.A.T. a comunei Valea Mărului) 
                                                                                                       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 19 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 20 din ordinea de zi: 

Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, 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 21 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 178/24.09.2018 privind 
aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul 

Galaţi de trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, 
judeţul Galaţi, din domeniul public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din 

administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea 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 22 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, 
în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Agenţiei în 

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 23 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în 
vederea sprijinirii desfăşurării activităţii Inspecţiei Teritoriale a ANRM în 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 24 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 264/2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare 

Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa       

(DJ 254)” 
                                                                                                       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 25 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 266/2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare 

Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A” 

                                                                                                       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 26 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 254 din 19 decembrie 2017 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a 

acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „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. 

În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi 
o roagă pe doamna director  executiv Camelia Epure să îl prezinte. 

Doamna Epure Camelia prezintă următorul: 
 
 

«A M E N D A M E N T 
la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate 

de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi” 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2.650 din 26.02.2019) 
 
Conform Solicitării de clarificări nr. 7 transmisă de Agenţia de Dezvoltare Regională 
Nord-Vest nr. 2636 din 25 februarie 2019, este necesară aprobarea prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Galaţi a cheltuielilor aferente cofinanţării rezultate din calculul 



Şedinţa din 26 februarie 2019 
 Pag. nr. 14  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                      Costel Fotea                                                                        Ionel Coca  
 

 
 

efectuat la secţiunea Buget – Activităţi şi cheltuieli, pe platforma MySMIS ce a fost 
deblocată în acest scop.  
Deblocarea secţiunii din MySMIS a avut loc în data de 25 februarie 2019, ora 14:22 şi 
introducerea modificărilor referitoare la asigurarea cofinanţării a fost o operaţiune 
efectuată ulterior depunerii proiectului de hotărâre şi discutării acesteia în şedinţele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
S-a constatat că sumele calculate iniţial la momentul elaborării proiectului de hotărâre 
cu cele calculate în mod automat de platforma MySMIS nu corespund, iar noua valoare 
a cofinanţării aferente cheltuielilor eligibile ale Consiliului Judeţean Galaţi este de 
2.696.837,23 lei. 
Ţinând cont de aceste considerente, faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre sunt 
necesare o serie de modificări, motiv pentru care propun următorul  
 

AMENDAMENT 
 

- Art. I din Proiectul de Hotărâre va avea următorul conţinut: 
„Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 254 din 19 decembrie 
2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a 
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare 
variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi” după cum urmează:  
Articolul 4 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 254 din 19 decembrie 2017 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a 
Municipiului Galaţi” se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art. 4. (1) Se aprobă alocarea sumei de 2.696.837,23 lei, reprezentând contribuţia 
proprie de 1,994% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi valoarea neeligibilă în 
cuantum de 0,00 lei, aferentă UAT Judeţul Galaţi în cadrul proiectului ”Extindere şi 
modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi”.” 
 
De asemenea, propun modificarea Anexei la Proiectul de Hotărâre privind completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru 
realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului 
Galaţi”, după cum urmează: 
 
„(2) „Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului: 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul act adiţional. 
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

UAT Judeţul Galaţi Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei şi %) – 
2.696.837,23 lei, 1,994 % din valoarea totală eligibilă a 
proiectului 
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (în lei şi %) 
– 0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală neeligibilă a proiectului 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (în lei şi 
%) - 2.696.837,23 lei, 1,994 % din valoarea totală a 
proiectului  
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UAT Municipiul 
Galaţi 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei şi %) – 
7.092,40 lei, 0,006 % din valoarea totală eligibilă a 
proiectului 
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (în lei şi %) 
– 0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală neeligibilă a proiectului 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (în lei şi 
%) – 7.092,40 lei, 0,006 % din valoarea totală a proiectului” 

 

         Data: 26.02.2019       
                                                                      Semnează:             Preşedinte 

                  al Consiliului Judeţean Galaţi 
                                                                                            COSTEL FOTEA» 
 

Doamna Epure Camelia precizează că acesta este amendamentul propus. 
Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul. 
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 

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

       Se trece la punctul 27 din ordinea de zi: 
Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile 
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2018 

                                                                                                       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 28 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 
investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE” 

                                                                                                       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 Preşedinte anunţă că în continuarea ordinii de zi se regăsesc şase 
proiecte de hotărâri pentru a căror aprobare este necesară procedura de vot secret şi  
propune să se organizeze o singură procedură de vot secret. Supune la vot. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri: 

     La punctul 29 din ordinea de zi: 

Constatarea încetării Contractului de management nr. 1976/29.02.2016 pentru 
managementul Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” 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. 

     La punctul 30 din ordinea de zi: 

Constatarea încetării Contractului de management nr. 1977/29.02.2016 pentru 
managementul 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. 
     La punctul 31 din ordinea de zi: 

Constatarea încetării Contractului de management nr. 1978/29.02.2016 pentru 
managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi 

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

sau la documentaţia de fundamentare. 
     La punctul 32 din ordinea de zi: 

Numirea Managerului interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

     La punctul 33 din ordinea de zi: 
Numirea Managerului interimar 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. 
     La punctul 34 din ordinea de zi: 

Numirea Managerului interimar al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

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 
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CRISTOVICI Viorel  
DĂNĂILĂ Sorin  
DEACONESCU Vasile–Daniel 
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 
NECHIFOR Alexandru 
PALADE Cătălin 
RADU Valentin  
RUSU Georgiana–Iuliana 
SANDU Mitică 
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. 
 
 

        Domnul Preşedinte o invită pe doamna Viorica Sandu să dea citire         
proceselor-verbale. 
        Doamna Sandu Viorica dă citire proceselor-verbale, astfel: 
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 

«Constatarea încetării Contractului de management nr. 1976/29.02.2016 pentru 
managementul Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 
din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 19; 2. Numărul consilierilor judeţeni în 
funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă:  35; 
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

32 3 - - 
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             CONCLUZIE: S-a constatat încetarea contractului de management nr. 
1976/29.02.2016 pentru managementul Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi. 
 

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

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Constatarea încetării Contractului de management nr. 1977/29.02.2016 pentru 
managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 
din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 19; 2. Numărul consilierilor judeţeni în 
funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă:  35; 

 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

31 4 - - 
 

        CONCLUZIE: S-a constatat încetarea contractului de management nr. 
1977/29.02.2016 pentru managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. 
 

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

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Constatarea încetării Contractului de management nr. 1978/29.02.2016 pentru 
managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din 
numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 19; 2. Numărul consilierilor judeţeni în 
funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 35; 

 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

32 3 - - 
 

        CONCLUZIE: S-a constatat încetarea contractului de management nr. 
1978/29.02.2016 pentru managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi. 
 

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

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Numirea 
Managerului interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi». 1. Cvorumul 
necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 19; 2. Numărul 
consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 
35; 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

ZANFIR Ilie 32 3 - - 
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        CONCLUZIE: Domnul ZANFIR Ilie a fost numit în funcţia de manager 
interimar al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, până la data numirii 
managerului, ca urmare a susţinerii concursului de proiecte de management. 
 

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

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Numirea 
Managerului interimar al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi». 1. Cvorumul 
necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 19; 2. Numărul 
consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 
35; 

 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

CĂLDĂRARU  
Dragoş Cristian  

30 5 - - 

 

        CONCLUZIE: Domnul CĂLDĂRARU Dragoş Cristian a fost numit în funcţia de 
manager interimar al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, până la data 
numirii managerului, ca urmare a susţinerii concursului de proiecte de 
management. 
 

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

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Numirea 
Managerului interimar al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 
din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 19; 2. Numărul consilierilor judeţeni în 
funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 35; 

 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

NANU Dan Basarab 33 2 - - 
 

        CONCLUZIE: Domnul NANU Dan Basarab a fost numit în funcţia de manager 
interimar al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, până la data numirii managerului, ca 
urmare a susţinerii concursului de proiecte de management. 
 

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

Se trece la punctul 35 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. 
        S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 3/28.07.2008 (Raport de follow-up), 
înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi sub   
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nr. 798/11.01.2019, şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 3/2008/3/29.01.2019 de 
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 3 din 28 iulie 
2008 (transmisă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi prin 
adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 767/2015/29.01.2019), ca urmare a adresei 
Camerei de Conturi Galaţi nr. 7.672/2015/29.01.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Galaţi sub nr. 1.505/29.01.2019, referitoare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi. 
        S-a luat act de „Planul Strategic privind principalele obiective de acţiune ale 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi pentru anul 2019”, înregistrat la Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Galaţi sub nr. 24.010/22.02.2019. 
        S-a luat act de „Evaluarea activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi în 
anul 2018”, înregistrată la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi sub nr. 
24.011/22.02.2019. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
ianuarie 2019. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 ianuarie 2019 . 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna ianuarie 2019. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna ianuarie 2019. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna ianuarie 2019. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna ianuarie 2019. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna ianuarie 2019. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi 
pe luna ianuarie 2019. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna ianuarie 2019. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
ianuarie 2019. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pe anul 
2018.  
 

        Domnul Preşedinte, nefiind observaţii, ordinea de zi fiind epuizată, în închiderea 
şedinţei le doreşte o după-amiază plăcută şi o primăvară frumoasă de la 1 Martie! 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 20 (douăzeci) pagini 
şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de    
20 martie 2019.     
 
 

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

                       Costel Fotea                                     Ionel Coca  


