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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 27 iunie 2019 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 303 din 20 iunie 2019  şi a fost publicată în 
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul „Realitatea” Galaţi 
din 21 iunie 2019 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 20 iunie 2019 şi afişată la sediu, 
având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 

2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în 
anul 2016; 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea Actului adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, aprobat prin Anexa 2 
a Hotărârii nr. 179/22.12.2014 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune si 
a tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea majorării valorii investiţiei „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” în vederea racordării la reţeaua electrică 
conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 30501960948/27.02.2019 emis de SDEE 
Muntenia Nord; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Modificarea Hotărârii nr. 251 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea 

proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, 
modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi»; 

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

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Comisiei în 
judeţul Galaţi; 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile şi estimările pe anii 2020-2022; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului 

profesor doctor ZANFIR Ilie; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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9. Transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural 

„Dunărea de Jos” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

11. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea caietului de obiective pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 

Galaţi pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022; 
Iniţiator: Costel Fotea 

13. Stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. 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; Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare 
regională; Sorin Hălăşag – director executiv adjunct, Direcţia patrimoniu; Elena Mocanu 
– auditor, Serviciul audit public intern; Nicoleta Macri – şef serviciu Investiţii şi Urmăriri 
Contracte,  Direcţia Arhitect Şef; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet preşedinte; 
Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul cancelarie.     

Au participat ca invitaţi: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi; Lică Cristea 
– propus temporar pentru funcţia de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă 
a Persoanelor Galaţi; Mihai Popa – şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale 
judeţul Galaţi; Carmen Condurache – şef UIP, S.C. Apă Canal S.A. Galaţi; Florina 
Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Corina-
Emanuela Dobre – manager interimar, Biblioteca Judeţeană „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; Ana-Maria Butunoi – reprezentant, 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; Marius Cîrcotă – reprezentant, Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi; Cătălin Popa – director general, Serviciul Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; ziarul „REALITATEA”; 
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI. 
 

Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului subprefect Mihai 
Manoliu.  
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        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 33 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        A lipsit doamna consilier judeţean Naggar Andreea-Anamaria. 
 

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, a fost prezentat la mapă  
procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Galaţi din 06 iunie 2019. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
 

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

- aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor, revizuit, pentru implementarea 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, 
în perioada 2014 – 2020”; 

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: 
Consolidare şi modernizare corp E – Bucătărie, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi; 

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI/SF (Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului 
de investiţii: „Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative 
speciale Galaţi” str. Blaj nr. 11A; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 265 din 19 decembrie 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 pe drumul judeţean DJ 242A”. 
 

        În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate. 
 

 

        Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
        Domnul Cristovici Viorel afirmă că proiectul privind majorarea preţurilor la         
apă-canal este un subiect controversat. Într-adevăr, are avizul Comisiei nr. 3 sau, mai 
bine zis, parţial şi, dacă se poate, ar dori să se amâne discuţia lui.  
        Domnul Preşedinte anunţă că o să supună la vot completările şi, după aceea, dacă 
colegii nu sunt de acord, o să se continue ceea ce a propus domnul consilier judeţean. 
Dacă nu, o să se meargă cu ordinea de zi aşa cum este propusă. 
        În continuare, supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor, revizuit, pentru implementarea 
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„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, 
în perioada 2014 – 2020”». 
        Se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” (Căluean Anghel – 
Costel, Creţu Sorin, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu 
Valentin, Simbanu Ionică, Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor) şi 3 „abţineri” (Iaru 
Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ şi Stan Ionel). 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: 
Consolidare şi modernizare corp E – Bucătărie, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI/SF (Documentaţia 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Studiu de Fezabilitate) privind realizarea 
obiectivului de investiţii: „Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe 
educative speciale Galaţi” str. Blaj nr. 11A». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 265 din 19 decembrie 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 pe drumul judeţean DJ 242A”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 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. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 

2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în 
anul 2016; 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea Actului adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, aprobat prin Anexa 2 
a Hotărârii nr. 179/22.12.2014 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune si 
a tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea majorării valorii investiţiei „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” în vederea racordării la reţeaua electrică 
conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 30501960948/27.02.2019 emis de SDEE 
Muntenia Nord; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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5. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: 
Consolidare şi modernizare corp E – Bucătărie, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI/SF (Documentaţia 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Studiu de Fezabilitate) privind realizarea 
obiectivului de investiţii: „Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe 
educative speciale Galaţi” str. Blaj nr. 11A; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Modificarea Hotărârii nr. 251 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea 

proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, 
modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi»; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 265 din 19 decembrie 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 pe drumul judeţean DJ 242A”; 

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

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Comisiei în 
judeţul Galaţi; 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile şi estimările pe anii 2020-2022; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor, revizuit, pentru 

implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului 

profesor doctor ZANFIR Ilie; 
Iniţiator: Costel Fotea 

13. Transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural 

„Dunărea de Jos” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

15. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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16. Aprobarea caietului de obiective pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022; 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

18. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

Se aprobă cu 25 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 1 din ordinea de zi: 
Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 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 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 
privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în 

anul 2016 
                                                                                                       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 3 din ordinea de zi: 

Aprobarea Actului adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, aprobat prin 

Anexa 2 a Hotărârii nr. 179/22.12.2014 privind aprobarea contractului de delegare 
de gestiune şi a tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate 
                                                                                                       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 trecem la punctul 4 din ordinea de zi: 

Aprobarea majorării valorii investiţiei „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” în vederea racordării la reţeaua electrică 
conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 30501960948/27.02.2019 emis de SDEE 

Muntenia Nord 
                                                                                                       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 34 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: 
Consolidare şi modernizare corp E – Bucătărie, Spitalul de Pneumoftiziologie 

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 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI/SF (Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Studiu de Fezabilitate) privind realizarea 

obiectivului de investiţii: „Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu 
cerinţe educative speciale Galaţi” str. Blaj nr. 11A 

                                                                                                       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 7 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii nr. 251 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului 
şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, 
modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, 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. 
         Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
         Domnul Cristovici Viorel, referindu-se la faptul că a avut o discuţie pe care o 
apreciază ca fiind constructivă cu doamna Macri Nicoleta, spune că a descoperit o 
chestiune pe care, din punct de vedere tehnic, dânsul nu o înţelege. Afirmă: „A fost 
scoasă la licitaţie lucrarea ce cuprinde proiectare şi execuţie; în schimb, partea de 
verificare a proiectului, separat. Am înţeles, din discuţia purtată cu doamna Macri 
Nicoleta, că finanţatorul nu a fost de acord cu lucrul acesta. Nu pot să îl înţeleg pentru 
că un proiect nu este viabil decât dacă are tot ce înseamnă verificarea şi punctul de 
vedere al verificatorului de proiecte sau, în cazul acesta, al verificatorilor de proiecte. De 
asta şi s-a majorat suma pentru că, în momentul în care noi am scos la licitaţie un 
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pachet, vorbesc de proiectare şi execuţie, s-a mers bine. Pe partea cealaltă, deja, 
sumele s-au majorat pentru verificatorii de proiecte. Prin DALI să înţeleg că cel care… 
acea hotărâre a noastră unde am aprobat un buget pentru verificatori s-a majorat şi 
destul de mult, dacă nu mă înşel, de vreo trei ori şi ceva. În opinia mea, cred că trebuie 
să verificăm şi să fim foarte atenţi ca să scoatem pachet. Nu poate să existe proiect fără 
verificatori de proiect şi punctul de vedere al proiectantului. Nu am întâlnit până acum, 
în atâţia ani de când lucrez, această situaţie. Mulţumesc”.  

Domnul Preşedinte comunică: „Până la un punct, vă împărtăşesc în totalitate 
punctul de vedere, mai ales că înţeleg că vă şi ocupaţi cu domeniul acesta de 
construcţii. Doar că, din păcate, în România şi nu numai în România, sunt tot felul de 
proiectanţi care apar şi fac proiecte. Din păcate, cel care a făcut DALI-ul acum trei ani 
de zile, nu a prevăzut că trebuie şi achiziţionat un serviciu, un verificator de radiaţii 
computer tomograf pentru Unitatea Primiri Urgenţe. Acum, într-adevăr, cel care a venit 
şi a câştigat proiectare cu execuţie a zis: «domnule, dacă nu am şi un verificator de 
radiaţii computer tomograf, nu pot să ştiu cum fac aici pereţii, cât de mult îi plachez cu 
foiţă de plumb sau mai puţin». Şi, atunci, este nevoie şi de acest verificator. Dacă erau 
daţi nişte bani în plus unui verificator, atunci, într-adevăr, recunosc că unde aveţi 
dreptate că cel care a făcut DALI-ul trebuia să prevadă, să fie mai priceput şi să 
prevadă şi această verificare. Din păcate, nu a făcut-o. Acum nu pot să ţin proiectul în 
loc pentru douăzeci de mii de lei, că nu a prevăzut şi un verificator de radiaţii computer 
tomograf. Aceasta este problema pe care o avem la acest proiect de hotărâre”.  
         În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.       
       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 265 din 19 decembrie 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 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 34 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 

Nucleare în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a 
Comisiei 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 34 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 10 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, a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile 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. 

Fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea acesteia se realizează 
pe articole. 

Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică, înainte de a se trece la vot, spune: „Din nefericire, 

consider că această rectificare n-a fost bine fundamentată. Am, în faţă, expunerea de 
motive care este foarte succintă – nu ştiu dacă este bine folosit termenul foarte, dar 
este succintă. Acolo, în rectificare, apare o sumă, zicem noi destul de importantă, în 
spatele căreia nu se află niciun document, niciun studiu. Drept pentru care vă anunţăm 
că grupul P.N.L. se va abţine la vot pentru această rectificare”.  

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

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Iaru Romulus–Lucian afirmă: „Aşa cum ştiţi, grupul P.M.P. s-a abţinut la 

votul iniţial pe buget. Astăzi avem o rectificare bugetară. Şi chiar dacă am privit cu 
oarecare scepticism proiectul privind realizarea aeroportului, nu putem nega importanţa 
acestuia şi necesitatea pentru judeţ. Din acest motiv vom vota în favoarea proiectului de 
buget, însă vom considera pentru dumneavoastră o datorie de onoare ducerea la bun 
sfârşit a proiectului. Vă mulţumim”. 

Domnul Preşedinte îi mulţumeşte domnului Iaru şi, totodată, mulţumeşte grupului 
P.M.P. şi celorlalte grupuri P.S.D., A.L.D.E. şi U.N.P.R. care votează bugetul. Înainte de 
a supune la vot, comunică următoarele: „dar pentru că suntem aici între prieteni, între 
colegi, aşa este bine, să spunem tot ce ne doare şi pe mine astăzi nu mă doare nimic, 
doar că vă spun că lucrul care mă interesează cel mai mult este ca împreună să 
realizăm obiective pentru judeţul Galaţi de care să poată beneficia gălăţenii şi viitorii 
gălăţeni. Este un proiect la care ţinem foarte mult cu toţii”. Suma care este prinsă acolo 
nu va fi cheltuită, nu va fi consumată decât în momentul în care de la Guvernul 
României, de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză va avea o hârtie certă, 
fermă că această investiţie este finanţată sau de la un investitor privat cu care să se 
facă un parteneriat de colaborare. Conchide: „Deci este o sumă care ne va permite ca 
în momentul în care vom avea certitudini, atunci vom cheltui. Aşa cum mă ştiţi, nu 
cheltui banii aiurea”.  

Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică menţionează că este dator să completeze ceva: „Am 

văzut că aţi apreciat efortul colegilor din consiliu. Nu cred că m-aţi înţeles bine. Grupul 
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P.N.L. nu este împotriva, chiar deloc împotriva acestei iniţiative, doar faptul că pentru 
prima oară am aflat-o din presă şi a doua oară  într-o expunere de motive care n-are 
niciun studiu în spate. Deci, pur şi simplu, doream o fundamentare a sumei, atâta tot. 
Vă mulţumesc”.  

Domnul Preşedinte îl întreabă: „Dar, acum v-am convins?” 
Domnul Simbanu Ionică îi răspunde că da pentru iniţiativă şi să vadă ce urmează.  
Domnul Preşedinte supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.  

        Se aprobă cu 25 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). 

Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă cu 25 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). 

Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă cu 25 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). 

Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă cu 25 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). 

Supune la vot art. 5 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă cu 25 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). 

Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă cu 25 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). 
        Domnul Preşedinte doreşte să le mulţumească încă o dată. Afirmă: „În afară de 
acel punct care nu a convins pe unii dintre colegii noştri, să ştiţi că mai este acolo un 
punct foarte important pentru spitalele din Galaţi: pentru Spitalul Judeţean, pentru 
Spitalul de Pneumoftiziologie, pentru Spitalul de Boli Infecţioase şi pentru Spitalul din 
Târgu Bujor o valoare de zece milioane de lei, adică o sută de miliarde din bugetul 
Ministerului Sănătăţii pe aparatură medicală, aparatură pe care colegii noştri, din 
spitalele din subordinea consiliului judeţean, au  cerut-o şi, bineînţeles, ministerul ne-a 
cerut ca noi să alocăm 10% cofinanţare”. Conchide: nouă milioane de lei din bugetul 
alocat sau din cele zece milioane – nouă milioane alocă Ministerul Sănătăţii şi un milion 
de lei alocă consiliul judeţean. Iar un alt punct de modificare a bugetului înseamnă o 
instalaţie de oxigen pentru bolnavii de la Spitalul Târgu Bujor pentru că s-a defectat 
instalaţia de oxigen şi, astăzi, se chinuie cu tuburi de oxigen. Şi, bineînţeles, Casa 
Judeţeană de Asigurări de Sănătate care a alocat câteva sume Spitalului de Boli 
Infecţioase şi Spitalului din Târgu Bujor şi pe care trebuie să le introducă în bugetele 
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spitalelor respective. În continuare, precizează că rectificarea bugetului cam acestea 
înseamnă.  

       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 
Aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor, revizuit, pentru implementarea 

„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Galaţi, în perioada 2014 – 2020” 

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

Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Cristovici Viorel, referindu-se la faptul că este vorba de tarifarea aceea… 

de creşterea la apă de 3% şi 19% la apa reziduală la canalizare, specifică faptul că s-a 
aprobat, după cum se cunoaşte, în 2017 un plan de tarifare care nu se respectă. S-a 
venit în argumentaţie şi crede că fiecare din colegi a urmărit foarte bine expunerea 
aceea de motive de la S.C. Apă Canal S.A. Galaţi. Doreşte să prezinte despre ce este 
vorba. Dă un exemplu numai de la Municipiul Tecuci: din apa extrasă în zona Siretului 
de la Cosmeşti, din 100% extrasă, numai 40% – atenţie 40% – este taxată sau, mai 
bine zis, încasată. 60% înseamnă pierdere. O altă problemă… 

Domnul Preşedinte îl întreabă dacă, în ceea ce susţine, are o expertiză sau o 
fundamentare, deoarece ar trebui să şi prezinte lucrurile acestea. 

Domnul Cristovici Viorel îi precizează că o să răspundă la toate întrebările. 
Menţionează că doreşte să consemneze ceea ce spune în procesul-verbal şi domnii de 
la S.C. Apă Canal S.A. Galaţi să îl contrazică. Afirmă: „Să mă contrazică şi de faptul că 
au venit în 2017 şi, dacă mai ţineţi minte că am fost cu toţii aici, şi au spus că vor face 
cunoscut faptul că există o prevedere legală unde consumatorii casnici care stau la 
casă să poată să aibă dublă contorizare”. În continuare, se referă la faptul că era şi 
domnul preşedinte, era doamna contabilă despre care nu ştie acum dacă se află în 
sală. 

Domnul Preşedinte îi răspunde că este. 
Domnul Cristovici Viorel,  în aceste condiţii, chiar ar dori să îl contrazică cu date. 

Menţionează că, bineînţeles, nici până în ziua de astăzi n-a făcut această înştiinţare, 
această prevedere legală. Adresându-se colegilor, doreşte să prezinte ce se întâmplă 
acum. Susţine: „Din apa pe care noi o consumăm, cei care stăm la casă, suntem taxaţi 
100% – plătim 100% canalizarea. Ştiţi câţi locuitori sau câte case, mai bine zis, din 
municipiul Tecuci beneficiază de prevedere? Din şase mii de gospodării, domnule 
preşedinte, sunt şapte şi doamna poate să mă contrazică, dacă este aici. Deci şapte 
gospodării au dublă contorizare”. Afirmă că aceasta înseamnă informarea pe care a 
făcut-o S.C. Apă Canal S.A. Galaţi şi să nu mai spună că există o prevedere legală 
unde această societate putea să vină la un moment dat să taxeze canalizarea cu… 
între 80 şi 100% din apa consumată. Informează: „Ştiţi cu cât o taxează? De la început 
cu 100%. Vin acum să crească cu 19% canalizarea, deci apa… tariful pentru canalizare 
şi cu 3%, cu toate că în 2019 trebuia să vină cu 0 la apă şi cu 3%. Nu pot să înţeleg de 
ce nu caută dumnealor să devină atractivi? Dumneavoastră, domnule preşedinte, vă 
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dau un simplu exemplu: omul la ţară sau unde vreţi dumneavoastră când o să aibă     
10 - 12 lei metrul cub de apă, consideraţi că o să facă faţă? Dumneavoastră credeţi 
că… un cetăţean, care udă gazonul, spaţiul verde, îi este impus un tarif, un preţ, un 
serviciu… de care nu beneficiază? Vorbeam de acel procent de apă pe care nu-l 
foloseşte la canalizare pe care… tarif pe care acum îl creştem”. Din acest motiv dânsul 
crede că trebuie să fim foarte atenţi la aceste creşteri şi nu are nimic cu S.C. Apă Canal 
S.A. Galaţi, dar speră să nu se adeverească. Afirmă: „În curând, nu vor mai fi o 
societate atractivă. Ei trebuie să meargă cu totul, să-şi găsească o rentabilitate şi alt 
drum nu crescând, apelând la creşterea nejustificată a preţurilor. Este cea mai uşoară 
măsură: creştem preţul la populaţie. Vă mulţumesc de atenţie”.  

Domnul Preşedinte, în ceea ce priveşte contorizarea, îi răspunde că, în momentul 
de faţă, solicitări pentru contorizare la Tecuci, cei care au avut solicitare, tuturor li s-a 
montat contor… separat pentru apă ca să nu mai plătească şi apa pe care o folosesc 
pentru irigat, să nu plătească şi la apă uzată. Precizează că dacă acel cămin din 
exterior permite, se montează contorul. Dacă acel cămin nu permite, montarea 
contorului în curtea cetăţeanului este pe proprietate privată şi atunci se plăteşte. Fiind 
un subiect pe care îl pregătise în şedinţa anterioară, aşteptându-se să fie întrebat, 
informează că tuturor celor care au făcut solicitare până acum, li s-a montat acest 
contor, în plus, la poartă. În continuare, vizavi de creşterea tarifului informează că, la 
ora actuală, sunt treizeci şi unu de U.A.T.-uri în A.D.I. „Serviciul Regional Apă Galaţi”. 
Precizează că din cele treizeci şi unu de U.A.T.-uri, doar treisprezece U.A.T.-uri – unităţi 
administrativ-teritoriale – plătesc... şi canalizare. Adică, această majorare se aplică doar 
pentru treisprezece U.A.T.-uri. Pentru optsprezece U.A.T.-uri nu se aplică majorarea la 
apă uzată. Făcând referire la faptul că întâmplător este şi preşedintele A.D.I.  „Serviciul 
Regional Apă Galaţi”, vizavi de costuri, de creşteri, menţionează „de câte ori am luat 
câte o unitate administrativ-teritorială şi, bineînţeles, şi dumneavoastră şi colegii 
dumneavoastră ştiu cât de mult ne chinuim să luăm, să introducem în A.D.I.” şi să se 
preia serviciul public local apă-canal de la o comună, automat îi preia şi cu angajaţii de 
acolo. De exemplu sunt comune care au venit şi au zis: «domnule, vrem şi noi să intrăm 
în A.D.I.». Aveau serviciul de apă la primărie, au predat serviciul de apă şi aveau trei 
angajaţi acolo. Automat, S.C. Apă Canal S.A. Galaţi, ca să aibă cine să întreţină 
serviciul de apă de la comunitatea respectivă, a angajat şi un om de acolo, din comuna 
respectivă, sau doi oameni. Deci, plăţile pe care le făceau U.A.T.-urile, la ora actuală… 
le face S.C. Apă Canal S.A. Galaţi. Acestea sunt nişte costuri în plus. Chestia aceasta 
că «domnule, venim şi punem bir sau suprataxe», din cele treizeci şi unu de U.A.T.-uri 
din A.D.I. „Serviciul Regional Apă Galaţi” – dintre care vreo zece sunt ale P.N.L.-ului – 
toţi au dat hotărâre de consiliu local şi au aprobat lucrurile acestea. Oamenii au înţeles 
cu toţii că dacă nu se întâmplă lucrul acesta, acest proiect de o sută optzeci şi două de 
milioane de euro din judeţul Galaţi este în pericol. În continuare, afirmă: „Dacă vrem să 
facem şi să intrăm în campanie electorală, am intrat în campanie electorală, este Ok. 
Nu convine nimănui să crească, sau nu îmi place nici mie să vin în faţa dumneavoastră 
să vă spun: «domnule, vreau să creştem cu 3% apa»”. Susţine că nu îi place, dar se 
poate pune în balanţă un proiect de o sută optzeci şi două de milioane de euro cu o 
creştere de şaizeci de bani la apă. Conchide că despre aceasta este vorba.  
 În continuare, nemaifiind alte probleme, supune la vot proiectul de hotărâre. 
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Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” (Căluean Anghel – 
Costel, Creţu Sorin, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu 
Valentin, Simbanu Ionică, Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor) şi 4 „abţineri” (Butunoiu 
Dorin, Iaru Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ şi Stan Ionel). 

       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor 

doctor ZANFIR Ilie 
                                                                                                       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 Preşedinte, menţionând faptul că domnul Ilie Zanfir i-a comunicat că nu 

poate ajunge la această şedinţă, doreşte să spună câteva cuvinte despre personalitatea 
dumnealui. Prin acordarea Diplomei de „Cetăţean de Onoare a judeţului Galaţi” – cea 
mai înaltă distincţie care poate fi acordată de Consiliul Judeţean Galaţi – se încearcă 
marcarea contribuţiilor deosebite aduse comunităţii gălăţene de către unele personalităţi 
în plan economic, social şi cultural. Prin acordarea acestei distincţii domnului doctor Ilie 
Zanfir se încearcă să se evidenţieze meritele unei personalităţi care a avut o           
implicare deosebită în activitatea culturală gălăţeană. Domnul profesor doctor Ilie Zanfir, 
fost manager al Bibliotecii „V.A Urechia” Galaţi, şi-a adus contribuţia la dezvoltarea şi 
promovarea culturii în judeţul Galaţi şi în municipiul Galaţi, începând din anul 2007. A 
absolvit Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi în anul 1971; în 1979 – Facultatea de 
Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti. Şi-a susţinut teza de doctorat 
„Reflectarea fenomenelor literare în presa românească între anii 1990–2000”. A 
încercat să aducă gălăţenii cât mai aproape de… demersurile domniei sale, pornind de 
la cenaclurile literare săptămânale la Festivalul Internaţional al Cărţii „AXIS LIBRI”, 
organizat în ultimii ani. În decursul anilor, pentru rezultatele şi merite deosebite obţinute, 
a fost recompensat cu diverse titluri din care aminteşte doar o mică parte: Diplomă de 
Excelenţă de către Biblioteca Naţională a României „în semn de recunoştinţă pentru 
buna colaborare şi sprijinul deosebit acordat proiectelor Bibliotecii Naţionale a 
României” în 2008; Premiul „Bibliotecar Manager” pe anul 2007, acordat de Asociaţia 
Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România; Premiul „V. A. Urechia” 
al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (2008, 2011) şi Diplomă de merit pentru „Cea 
mai bună lucrare de specialitate” acordată de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi 
Bibliotecilor Publice din România. În semn de recunoştinţă şi respect pentru 
prestigioasa şi bogata activitate culturală pusă în slujba comunităţii gălăţene, dar şi 
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi promovarea acesteia, contribuind astfel în 
mod deosebit la prestigiul judeţului Galaţi, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de 
Onoare al judeţului Galaţi” domnului Ilie Zanfir.  
        În continuare, le mulţumeşte pentru că sunt de acord cu această distincţie. Cu 
părerea de rău că nu este astăzi alături de dumnealor şi domnul Ilie Zanfir, îi înmânează 
Diploma doamnei director interimar a Bibliotecii Judeţene „V.A Urechia” Galaţi, cu 
rugămintea de a asigura transmiterea acesteia destinatarului de drept. 
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       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 
Transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

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 34 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea 
de Jos” 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 15 din ordinea de zi: 

Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 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 34 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea caietului de obiective pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 
pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 

                                                                                                       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 17 din ordinea de zi: 

Stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi 

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

sau la documentaţia de fundamentare. 
Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 

cuvântul. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Cristovici Viorel spune: „Ţineţi minte că am mai avut o intervenţie cu 

privire la ceea ce vreau să vă relatez acum. Persoana pe care noi o să o votăm n-a avut 
bunăvoinţa să depună la mapă la comisie un CV, un proiect de management, un… ce 
vreţi dumneavoastră sau măcar să vină să se prezinte. Noi am stabilit că cei care 
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ocupă… vor ocupa o funcţie prin votul nostru vor fi validaţi de consilieri să facă unul din 
cele două-trei lucruri care v-am rugat. Şi dumneavoastră aţi fost… nu mai ţin minte, 
acum, anul trecut, sau acum doi ani, de acord. Să înţeleg că s-a schimbat înţelegerea 
pe care am avut-o, într-adevăr, nescrisă sau este un caz izolat?” 

Domnul Preşedinte îi răspunde că nu s-a schimbat nimic. Este doar un caz,    
izolat şi singular. 

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 - absent 
NĂVĂLICI Ion 
NECHIFOR Alexandru 
PALADE Cătălin 
RADU Valentin  
RUSU Georgiana–Iuliana 
SANDU Mitică 
SANDU Viorica 
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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 

«EXERCITAREA TEMPORARĂ A FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE 
DE DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR GALAŢI, DE CĂTRE DL. CRISTEA LICĂ, CONSILIER JURIDIC, 
CLASA I, GRAD PRINCIPAL ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC ŞI 
CONTENCIOS DIN CADRUL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR GALAŢI». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor 
judeţeni prezenţi= 18; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul 
consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 34; 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

CRISTEA Lică 18 16 - 1 

 

        CONCLUZIE: Domnul CRISTEA Lică a fost desemnat să exercite temporar 
funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 

 

        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:           
RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian. 
        Domnul Preşedinte îi mulţumeşte doamnei Sandu Viorica. Adresând felicitări şi 
persoanei desemnate, precizează: „Chiar dacă este interimar pentru câteva luni de zile, 
să sperăm că va fi bine”.  
 

Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele ce fost prezentate la mapă.  
        S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 11/03.07.2017 (Raport de follow-up), 
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5.642/17.05.2019, şi de Decizia Camerei 
de Conturi Galaţi nr. 11/2017/4/03.06.2019 de prelungire a termenului pentru realizarea 
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11 din 03 iulie 2017 (transmisă Unităţii    
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Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi prin adresa Camerei de Conturi Galaţi              
nr. 1.200/2017/03.06.2019), ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi                 
nr. 1.200/2017/03.06.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub                       
nr. 6.259/03.06.2019, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi. 
       S-a luat act de Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională                 
nr. 6.441/21.06.2019, precum şi de Răspunsul Direcţiei Economie şi Finanţe, 
Compartiment contabilitate nr. 6.441/27.06.2019, ca urmare a Notei                             
nr. 6.441/06.06.2019 privind organizarea rezolvării problemelor ridicate în şedinţa 
ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din 31 mai 2019. 
       S-a luat act de Informarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi               
nr. 24.040/21.06.2019 privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a 
comunităţii în primele 5 luni ale anului 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase           
„Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 mai 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna mai 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna mai 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
mai 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă      
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi pentru luna mai 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna mai 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna mai 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
mai 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna mai 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna mai 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna mai 2019. 
        
        Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, îi comunică faptul că, 
pe final, are de prezentat o interpelare.  
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
        Domnul Simbanu Ionică transmite următoarele: „Noi, consilierii judeţeni, avem 
obligaţia în baza Legii 176/2010 să depunem declaraţia de avere şi de interese. Ambele 
declaraţii sunt publice. Cu ocazia depunerii şi înregistrării acestor declaraţii, am 
constatat cu surprindere că nu suntem protejaţi ca persoane fizice în ceea ce priveşte 
datele cu caracter personal – protecţie stabilită în baza Regulamentului 679 din 27 
aprilie 2016, reglementată printr-un act juridic şi anume Directiva UE nr. 680/2016. 
Trebuie luat în calcul şi faptul că neaplicarea acestei directive duce la sancţiuni 
pecuniare foarte dure. Ceea ce s-a încercat la nivelul consiliului judeţean nu rezolvă 
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problema, ci poate duce chiar la un conflict de interese. Vă solicit, aşadar, să soluţionaţi 
această problemă în termenul cel mai scurt pentru a putea fi evitată o eventuală 
consecinţă neplăcută. Mulţumesc”. 
        Domnul Preşedinte, pentru a vedea despre ce este vorba, roagă colegii din 
aparatul de specialitate să verifice lucrul acesta.  
        Domnul Simbanu Ionică îi mulţumeşte. 
        Domnul Preşedinte, în închiderea şedinţei, doreşte să aducă o lămurire. În toate 
proiectele cu fonduri europene, planul de achiziţie are procedură separată pentru 
verificare tehnică încă de la început, de la depunere. În licitaţiile pentru proiectul tehnic 
şi execuţie nu sunt incluse verificările tehnice – legea o cere. Dacă nu se aplică această 
regulă, vom avea corecţii financiare – adică este legat de ceea ce s-a întâmplat cu 
UPU. Mulţumeşte şi le doreşte o după-amiază plăcută. 
 
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 18 (optsprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de    
30 iulie 2019.     
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