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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 29 ianuarie 2019 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 148 din 23 ianuarie 2019 şi a fost publicată 
în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 24 ianuarie 2019, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în 
ziarul „Realitatea” Galaţi din 25 ianuarie 2019 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 23 
ianuarie 2019 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Galaţi; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
2. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 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 
3. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi, Administraţia de Stat Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica 
Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia şi UAT Judeţul Constanţa prin 
Consiliul Judeţean Constanţa şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean 
Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Escapeland – Joint Development and 
Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” (”Escapeland – Dezvoltare şi 
promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”); 

      Iniţiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul public al 

comunei Valea Mărului a unor terenuri în suprafaţă totală de 194.549 m2; 
Iniţiator: Costel Fotea 

5. Trecerea unor bunuri din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea 
Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi în 
domeniul privat al judeţului Galaţi şi administrarea Serviciului Public de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi, în vederea casării; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Utilizarea în anul 2019 a sumei de 10.000.000 lei din excedentul cumulat al 

anilor precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă; 
Iniţiator: Costel Fotea 

7. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de 
pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea  costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite 

în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a 
categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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9. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Modificarea statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale 

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

12. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263/26.02.2013, privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi pentru perioada 
2013-2020; 

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

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci (U.A.T. a 
municipiului Tecuci); 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 

cu handicap „Maria” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap „Maria” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

18. 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; Costel Nedelcu – consilier superior, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore – şef 
serviciu, Serviciul audit public intern; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia 
arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, 
Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul cancelarie.   

Au participat ca invitaţi: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi; Florina 
Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie Zanfir – 
manager, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul de 
Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi; Emilia Manon Cristoloveanu – director general, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; Alina Valentina Dobrea – manager, 
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Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Mihaela Debita – 
manager, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” 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 Regional de 
Antreprenoriat; TV Galaţi. 
 

Domnul Preşedinte, în deschiderea primei şedinţei din acest an, urează tuturor  
„La mulţi ani! Să dea Dumnezeu să fie 2019 mai bun decât 2018 şi mai prost decât 
2020! Să fim aceeaşi echipă unită, frumoasă, să continuăm lucrurile frumoase pe care 
le-am început în 2018, ca în 2020 să ne bucurăm de un mandat cu realizări”. 
        Adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor invitaţi, doreşte să salute 
prezenţa la această şedinţă a domnului subprefect Manoliu Mihai.  
        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 domnul consilier judeţean Ştefan Ion. 
 

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi, a fost prezentat la mapă  
procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 19 decembrie 
2018. 

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, în calitate de iniţiator, retrage de pe ordinea de zi următoarele 
proiecte de hotărâri: 

- Aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 
cu handicap „Maria” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi; 

- Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de 
îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap „Maria” din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 
 

        Domnul Preşedinte face precizarea că retragerea respectivelor proiecte de hotărâri 
este determinată de necomunicarea până la această dată a avizului prevăzut de 
reglementarea în vigoare de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi. 
 

         Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu  
următorul proiect de hotărâre: 
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- Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 
administrativ-teritorială comuna Băleni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 
Băleni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“. 

        În continuare, face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de 
specialitate. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 
administrativ-teritorială comuna Băleni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Băleni, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“». 
        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 modificarea solicitată: 

1. Aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Galaţi; 

      Iniţiator: Costel Fotea 
2. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 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 
3. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi, Administraţia de Stat Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica 
Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia şi UAT Judeţul Constanţa prin 
Consiliul Judeţean Constanţa şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean 
Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Escapeland – Joint Development and 
Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” (”Escapeland – Dezvoltare şi 
promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”); 

      Iniţiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul public al 

comunei Valea Mărului a unor terenuri în suprafaţă totală de 194.549 m2; 
Iniţiator: Costel Fotea 

5. Trecerea unor bunuri din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea 
Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi în 
domeniul privat al judeţului Galaţi şi administrarea Serviciului Public de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi, în vederea casării; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Băleni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Băleni, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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7. Utilizarea în anul 2019 a sumei de 10.000.000 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de 

pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020; 
Iniţiator: Costel Fotea 

9. Aprobarea  costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite 
în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a 
categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

11. Modificarea statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263/26.02.2013, privind 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi pentru perioada 
2013-2020; 

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

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci (U.A.T. a 
municipiului Tecuci); 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

17. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

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

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor 

în judeţul Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        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 2 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 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. 
        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 parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, 
Administraţia de Stat Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica 
Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia şi UAT Judeţul Constanţa 

prin Consiliul Judeţean Constanţa şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului 
Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Escapeland – Joint 

Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” 
(”Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul 

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

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

Doamna Epure Camelia prezintă următorul: 
 
 
 
 

«AMENDAMENT 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, 

Administraţia de Stat Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica 
Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia şi UAT Judeţul Constanţa 

prin Consiliul Judeţean Constanţa şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului 
Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Escapeland – Joint 

Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” 
(”Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul 

Mării Negre”) 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 1.476 din 28.01.2019) 

 
 

Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, sunt necesare o serie de 
completări 
 

Pentru aceste motive, formulez următorul  
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AMENDAMENT: 
 

Art. 1, alin. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

„Se aprobă parteneriatul între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, 
Consiliul Local Vilkovo, Regiunea Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, 
Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia şi UAT Judeţul 
Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa şi asumarea unor obligaţii ce revin 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Escapeland – Joint 
Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” (”Escapeland – 
Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”).” 
 

                                                                              Semnează: Preşedinte, Costel Fotea» 
 

Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul. 
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 

sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul 
acceptat. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    

       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul public al 

comunei Valea Mărului a unor terenuri în suprafaţă totală de 194.549 m2 
                                                                                                       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 5 din ordinea de zi: 

Trecerea unor bunuri din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea 
Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi 

în domeniul privat al judeţului Galaţi şi administrarea Serviciului Public de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi, în vederea casării 

                                                                                                       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: 

Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 
administrativ-teritorială comuna Băleni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 

Băleni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 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 34 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Utilizarea în anul 2019 a sumei de 10.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor 
precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 

                                                                                                       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 8 din ordinea de zi: 

Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe 
raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea  costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a 

categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de 
familie 

                                                                                                       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 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Modificarea statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        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 12 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263/26.02.2013, privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi pentru 

perioada 2013-2020 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul 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 15 din ordinea de zi: 

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

(U.A.T. a municipiului Tecuci) 
                                                                                                       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: 

Stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

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

Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la persoane, 
adoptarea se realizează prin vot secret.  

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

Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni. 
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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  
DEACONESCU Vasile–Daniel 
FOTEA Costel 
GAIU Magdalena  
GASPAROTTI Florinel–Petru 
GOGONCEA Lilion–Dan 
GROSU Constantin 
GROSU Elena 
IARU Romulus–Lucian 
ISTUDOR Gigel  
MELINTE Liviu–Ionuţ 
MIRCEA Iulian  
NAGGAR Andreea–Anamaria 
NECHIFOR Alexandru 
PALADE Cătălin 
RADU Valentin  
RUSU Georgiana–Iuliana 
SANDU Mitică 
SANDU Viorica 
SIMBANU Ionică  
STAN Ionel  
ŞTEFAN Ion - absent 
TRANDAFIR Avram 
URSU Nicuşor  
VICLEANU Marian 
VLAD Ionel 
ZAHARIA Eugen  

 
 
 

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

        Se reiau lucrările. 
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        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei Sandu Viorica pentru a prezenta  
rezultatele votului. 
        Doamna Sandu Viorica informează, pe scurt, că toţi cei numiţi în componenţa 
Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
au fost aleşi cu 33 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi a existat 1 vot nul,                   
rezultând următorul:  
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Stabilirea 

componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului 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 ; 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele candidaţilor 
membri titulari şi supleanţi 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot 
anulate 

1 COCA Ionel şi  
CRISTOLOVEANU Manon Emilia 33 1 1 - 

2 CRISTOLOVEANU Manon Emilia 
şi VĂDANĂ Cătălin 33 1 1 - 

3 VĂDANĂ Cătălin şi  
FILIP Ilenuţa 33 1 1 - 

4 GROZA Ciprian şi  
DOBRIN-CIOBOTARU Lilieana-

Mihaiela 
33 1 1 - 

5 DOBREA Valentina-Alina şi  
DUMITRACHE Lucica 33 1 1 - 

6 DEBITA Mihaela şi  
DOMINŢEANU Maria 33 1 1 - 

7 NECULA Monica-Liliana şi  
MODIGA Stela 33 1 1 - 

8 NICOLAE Anamaria-Sanda şi  
CRISTEA Gabriela 33 1 1 - 

9 ALEXIU Daniela şi  
MIRONOV Carmen-Mihaela 33 1 1 - 

10 IOVIŢĂ Nicoleta şi  
SOFIANOS Alina 33 1 1 - 

11 MIRONOV Carmen-Mihaela şi  
STOICA Aurora 33 1 1 - 

12 FILIP Ilenuţa şi  
GHERMĂNEANU Elena 33 1 1 - 

13 BUZATU Angelica şi  
POINARIU Maricela 33 1 1 - 

14 RAGEA Leontina şi  
MACOVEI Liliana-Lenuţa 33 1 1 - 

15 ACSENTE Marian şi  
RAGEA Mitică 33 1 1 - 

16 SLABU Elisabeta şi  
MUNTEANU Maria 33 1 1 - 

17 SURUGIU Mirela-Simona şi  
STOICULESCU Mihaela 33 1 1 - 

18 CHEBAC Aurelia-Chiţa şi  
OANCEA Georgeta 33 1 1 - 

19 GRIGORE Lucica şi  
BURLEA Daniela 33 1 1 - 
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20 DOBRIN-CIOBOTARU Lilieana-
Mihaiela şi VÎRGOLICI Mihaela 33 1 1 - 

21 SAVU Lizica şi  
CHEBAC Cristian-Dănuţ 33 1 1 - 

22 DONŢU Aurelia şi  
DUMITRACHE Cecilia 33 1 1 - 

23 FILOTTI Mădălina-Elena şi  
LECHINŢAN Călin 33 1 1 - 

24 LUPU Cristina-Minodora şi  
BOLFĂ Mariana 33          1 1 - 

25 SAVIN Rodica şi  
BOGHICI Rudolf 33 1 1 - 

26 BOCĂNEŢ Doru-Neculai şi  
BUGAN-BOGATU Alida 33 1 1 - 

27 SAVASTRE Elena şi  
MÂNDRU Violeta-Daniela 33 1 1 - 

28 BORTEŞ Didina şi  
RAITA Liliana 33 1 1 - 

29 BARA Felicia şi  
POPA Mirela Anda 33 1 1 - 

30 COMAN Cezarina şi  
TÜRK Mirela 33 1 1 - 

31 GHERMĂNEANU Gabriela şi  
BUJORIANU Adela 33 1 1 - 

32 IFTODE Lucia şi  
COSTIN Ioana 33 1 1 - 

33 GĂINĂ Iordana şi  
TĂBUŞ Mariana 33 1 1 - 

34 MEREUŢĂ Cristina şi  
CĂRĂCĂŢEANU Daniela 33 1 1 - 

35 DOROFTE Terezina şi  
DOBRIN-CIOBOTARU Lilieana-

Mihaiela 
33 1 1 - 

36 FOCŞA Laura şi  
TĂNASĂ Costina 33 1 1 - 

37 CHIREAC Anca şi  
STROIA Mihaela 33 1 1 - 

38 GHEORGHIU Mioara şi  
RĂU Tomiţa 33 1 1 - 

39 POPESCU Cristina şi  
CAZACU Veluţa 33 1 1 - 

40 PÎRLEA Ionelia şi  
ENE Mihaela 33 1 1 - 

41 JIJIE Liliana şi  
OPRIŞAN Maricica 33 1 1 - 

42 COVALEA Păuna şi  
BOTEZATU Mariana 33 1 1 - 

43 SANDU Liliana şi  
FEREGA Lucica 33 1 1 - 

44 AVRAM Eleonora-Crina şi  
PASCU Mihaela 33 1 1 - 

45 ANDONE Cristina şi  
BORDEA Cecilia 33 1 1 - 

46 POHRIB-MORARU Oana-
Angelica şi VASILACHE Mariana 33 1 1 - 
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        CONCLUZIE: S-a aprobat componenţa Consiliului director al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

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

Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.  
        S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 11/03.07.2017 (Raport de follow-up), 
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 26.703/23.11.2018 şi de Decizia Camerei 
de Conturi Galaţi nr. 11/2017/3/19.12.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea 
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11 din 3 iulie 2017 (transmisă prin adresa Camerei de 
Conturi Galaţi nr. 1.200/2017/19.12.2018), ca urmare a adresei Camerei de Conturi 
Galaţi nr. 1.200/2017/19.12.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
27.778/19.12.2018, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi. 
      S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up) înregistrat la entitatea 
verificată sub nr. 252/06.12.2018 şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 
45/2016/3/04.01.2019 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse 
prin Decizia nr. 45 din 06 ianuarie 2017, transmise cu adresa Camerei de Conturi Galaţi 
nr. 2.275/2016/04.01.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
620/07.01.2019, referitoare la S.C. Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galaţi. 
      S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi 
Finanţe nr. 642/643/14.01.2019 cu privire la continuarea implementării proiectului 
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2018, respectiv de 
Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi Finanţe nr. 
734/14.01.2019 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”, 
transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr. 
642/643/734/14.01.2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna decembrie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna decembrie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna decembrie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna decembrie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 
Parascheva” Galaţi la data de 31 decembrie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
decembrie 2018. 
       S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi pentru luna decembrie 2018 şi pentru anul 2018. 
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       S-a luat act de Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi pe 
anul 2018. 
       S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru 
luna decembrie 2018 şi pentru anul 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna decembrie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna decembrie 2018. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
decembrie 2018. 
 

 Domnul Cristovici Viorel doreşte să facă o informare. 
 Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
 Domnul Cristovici Viorel precizează că jumătate din informarea pe care voia să o 
aducă la cunoştinţă şi pe care voia să fie rezolvată se pare că s-a rezolvat în cursul zilei 
de astăzi: «Domnul Nedelcu, cu tot respectul, a venit şi a raportat dumneavoastră sau 
vicepreşedinţilor şi au rezolvat problema. Era vorba de acel imobil de pe bulevardul 
Victoriei 33 unde funcţionează „Constantin Păunescu”, este şcoala pe care o avem noi 
în subordine, şi imobilul acela pe care l-am pierdut în favoarea Ministerului de Finanţe. 
Am fost cu domnul Gogoncea în mandatul trecut, am făcut poze acolo, am adus la 
cunoştinţă – cum vă aduc şi dumneavoastră acum – fostului preşedinte. Starea clădirii 
este deplorabilă, toate anexele nu mai au uşi – vorbesc de anexele de la imobilul pe 
care l-am dat în folosinţă gratuită Casei de Pensii. În plus, atrag atenţia de faţă cu 
presa, de faţă cu toţi colegii: acolo sunt copii cu probleme deosebite, oricând putem să 
avem un caz, să fim pe prima pagină a ziarelor şi pe toate posturile de televiziune. Vă 
rog să mergeţi, să trimiteţi – am fost şi azi dimineaţă – să trimiteţi pe cineva din cadrul 
consiliului, să luăm măsuri măcar să închidem această locaţie care, repet, este în 
vecinătatea Şcolii „Constantin Păunescu”». Conchide că a vorbit cu domnul 
vicepreşedinte. Se pare că s-a făcut adresă la minister şi se încearcă, de ani de zile, să 
se recupereze un bun care este al nostru şi pe care, în mod abuziv, Guvernul României 
ni l-a luat din patrimoniu. În continuare, supune atenţiei ultima problemă, precizând că 
este vorba de Spitalul de boli infecţioase Nicoreşti care este un imobil care ne aparţine, 
fiind din 2007 în conservare: „Stimaţi colegi, plătim mai mult de trei paznici zilnic… 
lunar, anual. Şi am făcut un calcul peste două sute-trei sute de mii de euro am plătit 
atenţie, numai pe salariile acestor paznici, iar clădirea este într-o stare deplorabilă. Ea 
este construită, dacă vă imaginaţi, din cărămidă, iar deasupra paiantă, stuf… ce era. 
Deci clădirea aceea nu mai poate fi folosită, reabilitată. Mai ţin minte, acum trei 
mandate, în mandatul domnului Chebac, am încercat să iniţiez un proiect de hotărâre, 
găsisem un îndrumător de proiect, voiam să fac acolo, împreună cu primarul din 
Nicoreşti, un centru pentru bătrâni. Domnul preşedinte de la acea vreme din cadrul 
P.S.D.-ului s-a opus vehement, spunând că are dumnealui grijă. Uitaţi ce grijă avem să 
plătim trei sute de mii de euro în aceşti… din 2007 până acum pe nimic. Vă rog 
domnule preşedinte să faceţi o evaluare, să trimiteţi o comisie să vadă dacă se merită 
un morman de gunoi să-l plătim în continuare şi cât putem să mergem cu paguba 
aceasta, cu a păzi ceva care nu mai foloseşte nimănui. Vă mulţumesc”.        
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 Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier judeţean, îi spune că are 
perfectă dreptate. Referindu-se la faptul că a văzut adresa către minister, îi precizează 
că şi în 2017 şi în 2014 la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale s-au trimis adrese pentru 
a se încerca recuperarea clădirii de la Tecuci. În continuare, vizavi de clădirea de la 
Nicoreşti, îi comunică: „Eu sunt de acord ca dumneavoastră să veniţi cu un investitor, 
cu un proiect viabil şi supunem atenţiei consiliului, votăm şi facem ce propuneţi acolo: 
un centru de bătrâni, un azil, un… ce spuneţi dumneavoastră. Doar că problema se 
pune în felul următor: dacă nu asigurăm pază la acea clădire şi se întâmplă acolo nişte 
nenorociri, cine plăteşte? Adică trebuie să vedem problema şi din punctul acesta de 
vedere. Dumneavoastră, aşa cum aţi pus problema, aţi pus matematic. Sunt de acord 
că ştim fiecare să înmulţim trei paznici pe lună ori douăsprezece luni şi ne dă un 
rezultat. Dar haideţi să vedem şi ce repercusiuni ar fi dacă nu am asigura pază, dacă 
cei din Nicoreşti ar merge acolo şi eu ştiu… unii, mai de rea credinţă, ar lua toată 
cărămida, ar lua clădirea aceea de acolo, cine răspunde pentru ea după aceea? Îşi 
asumă cineva de aici să vină alţii să o ia de acolo? Ba mai mult de atât, haideţi, dacă tot 
ne interesează, când venim în astfel de… sau când facem astfel de afirmaţii să venim şi 
cu o propunere concretă: «domnule, aceea se degradează, costă două sute de mii pe 
an şi am propunerea să facem cămin de bătrâni pentru că am găsit investitorul x» şi o 
supunem atenţiei consiliului şi la vot şi sunt de acord cu dumneavoastră. Adică eu sunt 
deschis. Nu ştiu dacă preşedintele de atunci, căruia i-aţi prezentat dumneavoastră, nu a 
fost de acord sau nu l-aţi convins, dar pe mine m-aţi convins. Aduceţi investitorul şi 
suntem de acord”. Totodată, informează că o să trimită pe cineva acolo să vadă şi o să 
prezinte starea într-o şedinţă viitoare. Menţionează că dacă se crede de cuviinţă ca în 
şedinţă de consiliu judeţean să se ia decizia „să nu mai asigurăm paza şi v-o asumaţi şi 
ne-o asumăm cu toţii, sunt de acord. Dacă nu, lăsăm paza”. Conchide că aceasta este 
părerea dânsului, în momentul de faţă. Din punct de vedere legislativ, o să roage colegii 
să mai studieze.  
        În continuare, întreabă dacă mai sunt şi alte probleme. 
 Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
 Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
 Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, îi spune că acum mai 
bine de un an de zile i-a adresat o întrebare referitoare la activitatea Autorităţii Judeţene 
de Transport Public şi că, nici până la această dată, nu a primit un răspuns. Susţine că 
prin acea întrebare „doream să preîntâmpin sau noi, cei din consiliu, să preîntâmpinăm 
eventualele probleme care ar putea să apară legate de transportul de persoane”. Arată 
că nici n-a început anul şi deja la consiliul judeţean, precum şi către dumnealui, a ajuns 
o adresă, înregistrată sub numărul 15.005 din 15 ianuarie, prin care şaptezeci de 
cetăţeni din comuna Şendreni reclamă condiţiile de transport, orarul şi mai ales 
majorările de preţ de la începutul anului. Ştie că orice majorare de preţ se face cu 
acordul consiliului. Drept urmare, îi solicită domnului preşedinte să dispună un control în 
această situaţie şi prezentarea concluziilor, pentru că acolo dacă într-adevăr s-au mărit 
preţurile fără aprobare, ceva nu este în regulă. În continuare, menţionează că încă mai 
aşteaptă răspuns şi la întrebarea care a fost adresată.  
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 Domnul Preşedinte îi răspunde că se vor verifica cele semnalate şi dacă se 
constată că într-adevăr sau se va constata că un operator care are autorizaţie sau este 
avizat de noi a mărit preţul, atunci o să prezinte şi măsurile şi ce se întâmplă. În 
momentul de faţă poate să îi spună doar că se vor supune unei analize şi va trimite o 
comisie de la Autoritatea Judeţeană de Transport Public. Îi comunică faptul că, în 
şedinţele următoare, va primi răspuns la întrebările adresate.  
 Domnul Simbanu Ionică îi comunică faptul că aşteaptă, nu şi-a pierdut răbdarea.  
 Domnul Preşedinte, în închiderea şedinţei, le doreşte o zi frumoasă şi o         
după-amiază plăcută. 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 16 (şaisprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data 
de 18 februarie 2019.     
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