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                      Costel Fotea                                                                                  Ionel Coca  
 

 
 

 

 
 

PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 28 noiembrie 2019 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 555 din 22 noiembrie 2019 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 23-24 noiembrie 2019, în ziarul „Monitorul de 
Galaţi” şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 25 noiembrie 2019 şi în presagalati.ro (ediţia 
on-line) din 22 noiembrie 2019  şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de 
zi: 

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului IARU Romulus–Lucian; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NISTOR Costel–

Adrian; 
Iniţiator: Comisia de validare 

3. Depunerea jurământului; 
4. Aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a VI-a: „Operativitatea şi 

creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea cu 
echipamente destinate efectivelor operative”; 

Iniţiatori: Costel Fotea, 
Dan-Lilion Gogoncea, 

Eugen Zaharia, 
Mitică Sandu, 

Ionel Vlad, 
Sorin Creţu, 

Avram Trandafir 
5. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital 

din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind 
aprobarea  Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE 
PRIMIRI URGENŢE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL 
ANDREI - GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 

Consolidare şi Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

9. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 

investiţii ”PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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10. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea 

obiectivului de investiţii „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE 
TRANSPORT REGIONAL PE DRUMUL JUDEŢEAN DJ 242A’’; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui 

bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului 
Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea 
Şcolii Gimnaziale Speciale "Constantin  Pufan" Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea instituirii dreptului de uz şi servitute de trecere, în favoarea 

Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galaţi, 
asupra terenului în suprafaţă de 25,10 m2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, situat în 
incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, str. Brăilei nr. 
177, mun. Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2019; 
Iniţiator: Costel Fotea 

15. Modificarea Hotărârii nr. 228 din 22 octombrie 2019 privind modificarea 
Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea 
şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Pechea – Măstăcani 
– DN 26 (DJ 255)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare şi dotare a 

Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi»; 
Iniţiator: Costel Fotea 

17. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere şi modernizare variantă 

ocolitoare a municipiului Galaţi»; 
Iniţiator: Costel Fotea 

18. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 

129/21 iulie 2016 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 traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – 
Movileni – Barcea”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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19. Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ 

din mediul rural şi au obţinut media peste 9,00 la admiterea în unităţile de învăţământ 
vocaţional în anul şcolar 2019-2020; 

Iniţiatori: Costel Fotea, 
Alexandru Nechifor, 

Georgiana-Iuliana Rusu, 
Constantin Grosu, 

Magdalena Gaiu, 
Anghel-Costel Căluean, 

Ionică Simbanu 
20. Realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase 

neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din 
judeţul Galaţi pe anul 2019; 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Aprobarea  baremelor de dotare cu echipament, a duratelor de utilizare şi 

normativelor valorice de cheltuieli pentru materiale igienico-sanitare şi rechizite pentru 
persoanele adulte asistate în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 

al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2019; 
Iniţiator: Costel Fotea 

23. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 
 

        Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu:  Doina Cucu – administrator public 
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; George Stoica – director executiv, Direcţia 
economie şi finanţe; Laura-Delia Angheluţă – director executiv, Direcţia de dezvoltare 
regională; Camelia Epure – director executiv temporar, Direcţia programe; Manuela 
Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia programe; Constantin Cristea – director 
executiv, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public intern; 
Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Elena Săndulache – director 
executiv temporar, Direcţia tehnică; 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; Nistor Costel–
Adrian – propus pentru validare în funcţia de consilier judeţean; Aurica Vîrgolici – 
trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi; Lică Cristea – 
director executiv interimar, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; 
Corina-Emanuela Dobre – manager interimar, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Dan 
Basarab Nanu – manager interimar, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Airinei Anca 
Mădălina – 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; Angelica Costin – director financiar contabil, Spitalul Clinic 
de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi; Marius Cîrcotă – şef serviciu tehnic şi 
administrativ, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi. 



Şedinţa din 28 noiembrie 2019 
 Pag. nr. 4  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; ziarul „România Liberă”; TV Galaţi; Express de 
Dunăre. 
 

        Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului prefect Dorin Otrocol. 
        Înainte de a începe şedinţa, spune că un prieten al consiliului judeţean, domnul 
Cristea Vasile, doreşte să adreseze câteva cuvinte.  

Domnul Cristea Vasile, adresându-se domnului preşedinte, doamnelor şi domnilor 
consilieri, comunică: „Am venit în faţa dumneavoastră, în primul rând, să vă aduc 
mulţumirile şi felicitările pentru proiectele pe care le-aţi derulat şi urmează să le derulaţi 
pe raza judeţului Galaţi. Şi aici mă refer la ceea ce cunosc foarte bine: infrastructura 
rutieră şi sistemul de sănătate. Mii de mulţumiri! Felicitări!” Şi, în al doilea rând, spune 
că a venit să aducă mulţumiri în ceea ce priveşte implicarea domnului preşedinte, a 
doamnelor şi a domnilor consilieri privind activităţile legate de susţinerea proiectelor 
persoanelor cu handicap din judeţul Galaţi. Şi aici se referă la Asociaţia Persoanelor cu 
Handicap „Sporting Club” Galaţi şi la Asociaţia Nevăzătorilor, tot din Galaţi, şi la 
structurile din învăţământul special care se află în subordinea consiliului judeţean. De 
altfel, lansând şi invitaţia pentru data de 3 decembrie - Ziua Internaţională a 
Persoanelor cu Handicap pentru care, de şaisprezece ani, organizează un moment 
artistic regizat, pregătit şi prezentat de persoanele cu handicap din Galaţi şi din 
învăţământul special, cum de altfel a menţionat, transmite: „Vă mulţumesc şi succes în 
continuare şi suntem alături de dumneavoastră în tot ceea ce faceţi. Sincere felicitări! 
Bravo!”  

 Domnul Preşedinte îi mulţumeşte şi precizează faptul că aşa cum s-a făcut şi 
până acum, aşa se va face de fiecare dată. Totodată, transmite: „Şi în continuare vom fi 
alături de dumneavoastră, vă vom sprijini. Şi apelaţi la consiliul judeţean pentru că aveţi 
o uşă deschisă tot timpul alături de consilieri, de mine, de vicepreşedinţi – toată lumea 
va fi alături de dumneavoastră. Vă dorim mult succes în continuare şi în activităţile pe 
care le desfăşuraţi pentru că sunt bune, sunt frumoase şi sunt importante pentru toţi! Şi, 
bineînţeles, aş putea spune că este un exemplu de viaţă pentru noi toţi”.  

În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar general al judeţului Coca Ionel care 
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă. 
        Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 32 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
         Au lipsit următorii: Istudor Gigel, vicepreşedinte şi Iaru Romulus – Lucian, 
consilier judeţean. 
         A părăsit sala după efectuarea apelului nominal, Dănăilă Sorin, consilier 
judeţean. 
 

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 05 noiembrie 2019. 
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Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal. 
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
 
 

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

- Aprobarea numărului de autoturisme utilizate la nivelul Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi; 
          - Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârţăneşti de trecere a unui 
bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârţăneşti şi administrarea Consiliului 
Local al comunei Fârţăneşti în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
          - Aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi, Universitatea ”Dunărea de Jos” – Departamentul de Ştiinţe Aplicate şi 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
          - Alocarea sumei de 1.405 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ 
teritoriale din judeţul Galaţi pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii 
(achiziţie de carburant); 

- Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe 
anii 2020-2022. 
 
 
 

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

        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea numărului de autoturisme utilizate la nivelul Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârţăneşti de trecere a unui 
bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârţăneşti şi administrarea Consiliului 
Local al comunei Fârţăneşti în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi, Universitatea ”Dunărea de Jos” – Departamentul de Ştiinţe Aplicate şi 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Alocarea sumei de 1.405 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ 
teritoriale din judeţul Galaţi pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii 
(achiziţie de carburant)». 
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        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe 
anii 2020-2022». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 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. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului IARU Romulus–Lucian; 
Iniţiator: Costel Fotea 

2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NISTOR Costel–
Adrian; 

Iniţiator: Comisia de validare 
3. Depunerea jurământului; 
4. Aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a VI-a: „Operativitatea şi 

creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea cu 
echipamente destinate efectivelor operative”; 

Iniţiatori: Costel Fotea, 
Dan-Lilion Gogoncea, 

Eugen Zaharia, 
Mitică Sandu, 

Ionel Vlad, 
Sorin Creţu, 

Avram Trandafir 
5. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital 

din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind 

aprobarea  Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE 
PRIMIRI URGENŢE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL 
ANDREI - GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 

Consolidare şi Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

9. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 

investiţii ”PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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10. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea 

obiectivului de investiţii „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE 
TRANSPORT REGIONAL PE DRUMUL JUDEŢEAN DJ 242A’’; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui 

bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului 
Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea 
Şcolii Gimnaziale Speciale "Constantin  Pufan" Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea instituirii dreptului de uz şi servitute de trecere, în favoarea 

Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galaţi, 
asupra terenului în suprafaţă de 25,10 m2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, situat în 
incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, str. Brăilei nr. 
177, mun. Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea numărului de autoturisme utilizate la nivelul Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

15. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârţăneşti de trecere a unui 

bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârţăneşti şi administrarea Consiliului 
Local al comunei Fârţăneşti în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2019; 
Iniţiator: Costel Fotea 

17. Modificarea Hotărârii nr. 228 din 22 octombrie 2019 privind modificarea 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare şi dotare a 

Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi»; 
Iniţiator: Costel Fotea 

19. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere şi modernizare variantă 

ocolitoare a municipiului Galaţi»; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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20. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 

129/21 iulie 2016 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 traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – 
Movileni – Barcea”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Judeţean Galaţi, Universitatea ”Dunărea de Jos” – Departamentul de Ştiinţe Aplicate şi 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ 

din mediul rural şi au obţinut media peste 9,00 la admiterea în unităţile de învăţământ 
vocaţional în anul şcolar 2019-2020; 

Iniţiatori: Costel Fotea, 
Alexandru Nechifor, 

Georgiana-Iuliana Rusu, 
Constantin Grosu, 

Magdalena Gaiu, 
Anghel-Costel Căluean, 

Ionică Simbanu 
23. Realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase 

neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din 
judeţul Galaţi pe anul 2019; 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Aprobarea  baremelor de dotare cu echipament, a duratelor de utilizare şi 

normativelor valorice de cheltuieli pentru materiale igienico-sanitare şi rechizite pentru 
persoanele adulte asistate în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Alocarea sumei de 1.405 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ 
teritoriale din judeţul Galaţi pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii 
(achiziţie de carburant); 

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

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

Iniţiator: Costel Fotea 
          27. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2019; 

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

 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, 
a mandatului de consilier judeţean al domnului IARU Romulus–Lucian 

                                                                                                       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 32 voturi „pentru”.           
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NISTOR Costel–Adrian 
                                                                                           Iniţiator: Comisia de validare                                                          

 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 32 voturi „pentru”.        
       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Depunerea jurământului 
        Domnul Preşedinte invită noul consilier judeţean să depună jurământul. Acesta se 
depune cu mâna stângă pe Constituţie şi, după caz, pe Biblie. Consilierii judeţeni care 
refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. Jurământul poate fi 
depus şi fără formula religioasă.  
        Domnul Nistor Costel–Adrian depune următorul jurământ:  
        «Eu, NISTOR Costel–Adrian, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în 

conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun 
următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, 
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi. 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”». 
        Domnul Preşedinte îi adresează felicitări. 

       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a VI-a: „Operativitatea şi 

creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea cu 
echipamente destinate efectivelor operative” 

Iniţiatori: Costel Fotea, 
Dan-Lilion Gogoncea, 

Eugen Zaharia, 
Mitică Sandu, 

Ionel Vlad, 
Sorin Creţu, 

Avram Trandafir 

 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 33 voturi „pentru”.     
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       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

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

 Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.     
       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital 
din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

 Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.     
       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind aprobarea  
Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de 

investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE 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. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.     
       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
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 33 voturi „pentru”.     
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 
investiţii ”PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI” 

                                                                                                       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 33 voturi „pentru”.     
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       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea 
obiectivului de investiţii „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 33 voturi „pentru”.     
       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „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 33 voturi „pentru”.     
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea 

Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale "Constantin  Pufan" 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 33 voturi „pentru”.     
       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea instituirii dreptului de uz şi servitute de trecere, în favoarea Societăţii 
de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galaţi, asupra 
terenului în suprafaţă de 25,10 m2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi 

administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 
situat în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 

str. Brăilei nr. 177, mun. 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 33 voturi „pentru”.     
       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea numărului de autoturisme utilizate la nivelul Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor 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 33 voturi „pentru”.     
       Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârţăneşti de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârţăneşti şi administrarea 

Consiliului Local al comunei Fârţăneşti 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 33 voturi „pentru”.     
       Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2019 

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

Modificarea Hotărârii nr. 228 din 22 octombrie 2019 privind modificarea Hotărârii 
nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 

proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile 

Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

 Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.     
       Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Aprobarea valorii totale a proiectului «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. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.     
       Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere şi modernizare variantă 
ocolitoare a municipiului 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. 

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

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.  
Domnul Simbanu Ionică, referindu-se la faptul că în 19 decembrie 2017 s-a   

aprobat Hotărârea nr. 254 privind varianta ocolitoare a municipiului Galaţi, constată că  
au trecut doi ani. Spune: „Suntem tot în faza în care proiectul nu este terminat. Am 
înţeles că de abia zilele astea a fost predat. Modificăm şi studiul de fezabilitate unde    
s-au găsit câteva lucruri ce n-au fost conforme cu realitatea din teren”. Cu menţiunea că 
dacă nu i se poate oferi un răspuns în acest moment, aşteaptă răspuns în scris conform 
regulamentului, întreabă dacă au început exproprierile pentru modernizarea variantei 
ocolitoare pentru terenurile aparţinând persoanelor fizice sau juridice. 

Domnul Preşedinte, înainte să îi răspundă la întrebare, informează că ceea ce se 
aprobă astăzi este un studiu pe care trebuie să îl facă Electrica (Societatea de 
Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA – Sucursala de Distribuţie a Energiei 
Electrice Galaţi) în legătură cu ceea ce înseamnă costuri pentru mutarea a o sută 
şaptezeci sau două sute de stâlpi din reţeaua acestei societăţi. Precizează că nu aveam 
de unde să ştim atunci de acest aspect. Referitor la întrebarea adresată îi răspunde că 
nu s-a intrat încă la exproprieri.   

Domnul Simbanu Ionică îi mulţumeşte. 
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.     

       Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 
iulie 2016 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 traseul Buciumeni – 

Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea” 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 

Aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, Universitatea ”Dunărea de Jos” – Departamentul de Ştiinţe Aplicate şi 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 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 33 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 

Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ din 
mediul rural şi au obţinut media peste 9,00 la admiterea în unităţile de învăţământ 

vocaţional în anul şcolar 2019-2020 
Iniţiatori: Costel Fotea, 

Alexandru Nechifor, 
Georgiana-Iuliana Rusu, 

Constantin Grosu, 
Magdalena Gaiu, 

Anghel-Costel Căluean, 
Ionică Simbanu 

 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 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 23 din ordinea de zi: 

Realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase neutilizate 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul 

Galaţi pe anul 2019 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul.  

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Butunoiu Dorin menţionează faptul că acum a înţeles de ce drumurile din 

oraşul Bereşti arată cum arată. Dar, totuşi, doreşte să îi adreseze o întrebare: „Dacă 
ştiţi mai exact din ce motiv pentru că, din adresa care a fost transmisă de către Primăria 
oraşului Bereşti, nu reiese clar de ce n-au putut să utilizeze sumele acordate la 
începutul anului, ci doar ne spune că o procedură n-a putut fi demarată”. Susţine că nu 
este clar acest răspuns sau domnul preşedinte, ştiind mai multe, poate detalia acest 
aspect.  

Domnul Preşedinte îi confirmă faptul că este vorba de drumul judeţean 242B şi de 
drumul judeţean 242A aflate în interiorul oraşului Bereşti. Precizează: „Pentru că acolo 
este un proiect pe Programul Operaţional de Infrastructură Mare de alimentare cu apă 
şi canalizare, întrucât nu s-a finalizat canalizarea prin interiorul oraşului, nu putea să 
toarne primarul întâi asfalt şi, apoi, să spargă asfaltul şi să intre cu canalizarea. Din 
acest motiv a procedat bine. A dat banii înapoi – o să îi folosim pentru drumurile 
judeţene – şi, la anul, o să îi dăm să refacă reţeaua de drumuri interioare a oraşului 
Bereşti”.  
 Nemaifiind alte întrebări, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 24 din ordinea de zi: 

Aprobarea  baremelor de dotare cu echipament, a duratelor de utilizare şi 
normativelor valorice de cheltuieli pentru materiale igienico-sanitare şi rechizite 
pentru persoanele adulte asistate în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei 

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

 Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 25 din ordinea de zi: 

Alocarea sumei de 1.405 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor 

administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru prevenirea şi combaterea 
lunecuşului şi înzăpezirii (achiziţie de carburant) 

                                                                                                       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 33 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 26 din ordinea de zi: 

Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi 

estimările pe anii 2020-2022 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
 Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi 
îl roagă pe domnul director executiv George Stoica să îl prezinte. 

Domnul Stoica George prezintă următorul: 
 
 
 

«AMENDAMENT 
 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi 
şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 13.490/28.11.2019) 

 

Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre în vederea introducerii în programul de 
investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2018 şi estimările 
pentru anii 2019 - 2021 a obiectivului nou de investiţie Sigla luminoasă Radioterapie (avize, 
proiectare, execuţie) în valoare de 30 mii lei formulez următorul  
 

AMENDAMENT: 
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În anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 
Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022 se va introduce obiectivul 
nou de investiţie Sigla luminoasă Radioterapie (avize, proiectare, execuţie) în valoare de 30 
mii lei, această valoare se va regăsi şi în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-
2022. 
 

                        Semnează: Preşedinte, Costel Fotea». 
                                                           

Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnule preşedinte, doreşte să ia 

cuvântul. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică afirmă: „La şedinţa anterioară vă rugam să aveţi grijă de 

cheltuirea sumelor pentru a nu rămâne cu excedent. Excedent care ar fi plecat în alte 
părţi. Iată că astăzi, în şedinţă de Guvern, Guvernul liberal modifică această lege – 
abrogă articolul respectiv – şi sumele din excedent rămân la dispoziţia U.A.T.-urilor. 
Drept urmare, vă rog să aveţi grijă să urmăriţi să nu cheltuim banii, să ne mai rămână şi 
pentru anul următor pentru investiţiile ce vor urma. Mulţumesc”. 

Domnul Preşedinte îi răspunde: „Aşa este, am ţinut cont de sfatul dumneavoastră 
din şedinţa anterioară. Şi îmi pare rău, dar am cheltuit banii – dar pe investiţii. Deci am 
cheltuit banii, dar pe investiţii. Iar consiliul judeţean, aşa cum a avut în 2019, va avea şi 
în 2020. Să ne rugăm ca Guvernul să nu ne ia. Să ni-i lase”. 

Domnul Simbanu Ionică îi spune că în mod sigur.  
Domnul Preşedinte supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.  

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime cu amendamentul votat 

anterior. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 27 din ordinea de zi: 
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al 

Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2019 
                                                                                                       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 33 voturi „pentru”. 
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 Domnul Preşedinte, înainte de a trece la ultimul punct din această şedinţă, îl invită 
pe domnul prefect Otrocol Dorin pentru a adresa câteva cuvinte.  
        Domnul Prefect  informează că, în această zi, participă pentru ultima oară la o 
şedinţă a Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de prefect, din două motive.     
Referindu-se la primul motiv, spune că există o cutumă la nivelul României: în 
momentul în care se schimbă Guvernul se schimbă şi prefecţii. Iar al doilea motiv este 
că, îndeplinind toate condiţiile legate de vârstă şi de contribuţii, şi-a depus dosarul de 
pensionare. Transmite: „Eu vreau să vă mulţumesc stimaţi colegi consilieri pentru modul 
în care aţi abordat problematica din şedinţele consiliului judeţean şi nu am avut 
probleme legate de legalitate. De asemenea, vreau să mulţumesc aparatului de 
specialitate al consiliului care, cu profesionalism, v-a sfătuit şi v-a pus la dispoziţie toate 
materialele. Vă doresc succes tuturor, sănătate şi să ne vedem cu bine! Mulţumesc 
foarte mult!”  
 Domnul Preşedinte, adresându-se domnului prefect, îi comunică: „şi noi vă 
mulţumim pentru imparţialitate, pentru profesionalismul de care aţi dat dovadă. Şi vă 
dorim, legat de cel de-al doilea punct, să aveţi pensie lungă şi cu sănătate multă!”    
 

Se trece la punctul 28 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 Răspunsul Direcţiei Programe nr. 12.133/22.11.2019 ca urmare a 
Notei nr. 12.133/28.10.2019 privind organizarea rezolvării problemelor ridicate în 
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din 22 octombrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna octombrie 2019. 
     S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
octombrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna octombrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna octombrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna octombrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna octombrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna octombrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 
Parascheva” Galaţi la data de 31 octombrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna octombrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
octombrie 2019. 
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       S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna septembrie 2019 şi pentru luna octombrie 2019. 
 

 Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul.  
 Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
 Domnul Cristovici Viorel are o întrebare la care, dacă nu i se poate răspunde 
direct, doreşte răspunsul în scris. Informează că prin adresa consiliului judeţean cu 
numărul 12.119 din 28.10.2019 se cereau U.A.T.-urilor, printre care şi U.A.T. Matca, 
sumele  necesare pentru situaţii de extremă dificultate. La punctul 3 erau drepturi pentru 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare. În finalul 
acestei adrese se spunea: „justificarea şi utilizarea sumelor se face în scopul menţionat 
şi va fi în sarcina şi răspunderea fiecărui ordonator de credite care va solicita sumele”. 
În continuare, precizează că Primăria Matca, prin domnul primar Nelu Costea, a 
răspuns la adresa aceasta cu numărul 17.739 în 29.10.2019, la ora 10:02. Totodată, 
menţionează că nu a ştiut de această adresă, iar suma solicitată era de patru sute 
patruzeci şi patru de mii. Întreabă dacă poate să le spună de ce anumite comune şi aici 
vine cu un exemplu direct al comunei Ţepu care a avut alocat optzeci şi cinci de mii prin 
rectificare şi menţionează că „am făcut rectificare la rectificare şi am mai alocat comunei 
Ţepu – cu o mie opt sute de locuitori – încă patruzeci de mii” şi o comună mare cum 
este Matca şi cu nevoile pe care i le-a justificat în adresa mai sus menţionată nu a primit 
niciun ban. În continuare, spune că doreşte ca punctul de vedere să fie dat şi în scris 
pentru că atât dânsul, cât şi colegul dumnealui domnul Anghel-Costel Călueanu, sunt 
invitaţi la prima şedinţă în comuna Matca de către domnul primar Nelu Costea să 
explice poziţia consiliului judeţean.  
 Domnul Preşedinte îi comunică: «În primul rând, adresa pe care a trimis-o 
consiliului judeţean şi decizia pe care am luat-o, conform legii, pentru că doar aşa 
putem să funcţionăm şi să procedăm, scria acolo: „imposibilitatea asigurării drepturilor 
pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare”.» În 
legătură cu adresa de răspuns la care face referire domnul consilier judeţean, domnul 
Costea a cerut aşa: patru sute patruzeci şi patru de mii şi a spus şaizeci şi opt de 
reprezentanţi asistenţi personali… optzeci şi cinci de mii necesari pentru plata 
concediului de odihnă pe anul 2019. Nicio primărie din judeţul Galaţi care a primit plată 
pentru indemnizaţia însoţitorilor persoanelor cu handicap nu a primit sume pentru plata 
concediului. Şaizeci şi opt de persoane care înseamnă nouăzeci şi opt de mii de lei 
pentru acordarea de tichete de vacanţă. În continuare, întreabă: „Aveţi vreun exemplu 
de primărie din judeţul Galaţi care a primit tichete de vacanţă pentru persoane 
însoţitoare pentru cei cu handicap? Adică cei cu handicap stau acasă şi aceştia se duc 
în vacanţă?” Şaizeci şi opt reprezentând numărul asistenţilor… pentru unsprezece luni 
pentru acordarea normei de hrană. Nicio primărie. Deci toate primăriile care au primit 
indemnizaţii pentru însoţitorii persoanelor cu handicap au primit pentru alocarea şi 
pentru a asigura salariile până la sfârşitul anului. Asta ar fi însemnat, pe adresa pe care 
a trimis-o sau aşa cum a dorit domnul primar, tuturor însoţitorilor să fi dat tichete de 
vacanţă, să fi dat plata concediilor de odihnă şi tot aşa mai departe. Totodată, spune: 
«Ba mai mult de atât, cred că nu v-a informat domnul primar bine şi cred că nici 
dumneavoastră n-aţi fost informat prea bine, cred că v-a scăpat, fiind mai ocupat n-aţi 
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avut timp, dar domnul primar ne-a răspuns la prima adresă, ne-a răspuns sec aşa, ne-a 
dat cu sec, că „vrem patru sute patruzeci şi patru de mii”. Colegii l-au sunat personal şi 
l-au rugat: „vă rugăm frumos să ne spuneţi care este necesarul pentru a acorda salariile 
până la sfârşitul anului”. Şi nici de această dată domnul primar nu a binevoit să ne dea 
care este necesarul de sume pentru plata salariilor, ci pentru tichete de vacanţă. Adică 
vreau să fim obiectivi şi să spunem adevărul, pentru că atunci când vă mai duceţi pe la 
Matca să le spuneţi şi oamenilor aceia adevărul. Şi, dacă este cazul, putem să mergem 
în şedinţă de consiliu local – merg şi eu cu dumneavoastră şi cu colegii dumneavoastră 
– şi le arătăm adresele primarului de la Matca unde nu a binevoit să ceară plata 
salariilor. Dacă plata salariilor este asigurată, tichete de vacanţă noi nu am dat că nu ne 
permite legea să dăm pentru însoţitorii persoanelor cu handicap. Adică ceea ce v-am 
spus acum pot să vă dau şi în scris, mai ales că este şi înregistrat».  
 Domnul Preşedinte, nemaifiind alte probleme, în închiderea şedinţei, le doreşte 
tuturor o după-amiază plăcută şi un 1 Decembrie pentru toţi românii! 
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 19 (nouăsprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de  
19 decembrie 2019.     
 
 
 
 

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


