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

 

                      Costel Fotea                                                                                  Ionel Coca  
 

 
 

 

 
 

PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 29 august 2019 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 391 din 23 august 2019 şi a fost publicată 
în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 24-25 august 2019, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în 
ziarul „Realitatea” Galaţi din 26 august 2019 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 23 
august 2019  şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea Convenţiei şi Programului cadru de cooperare descentralizată între 

Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin 
Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine 2019-2021; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” şi a 

cheltuielilor legate de acesta; 
Iniţiator: Costel Fotea 

3. 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 
4. Solicitarea adresată Consiliului Local al oraşului Târgu Bujor de trecere a unui 

bun imobil (drum) din domeniul public al oraşului Târgu Bujor şi administrarea 
Consiliului Local al oraşului Târgu Bujor în domeniul public al oraşului Târgu Bujor şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectele Tehnice privind 

realizarea obiectivului de investiţie Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi UMS 
Găneşti – Alimentare cu energie electrică: Instalaţie de utilizare şi Lucrări pe tarif de 
racordare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea 

obiectivului de investiţie: Clădire pentru relocare Sediu Prosectură Medicină Legală; 
Iniţiator: Costel Fotea 

7. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de 

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Baza de agrement cu specific 
pescăresc Zătun 2”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8.  Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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9. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã „Sf. Apostol 

Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea 
obiectivului de investiţie „Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 

Andrei” Galaţi a unor bunuri cuprinse în cadrul obiectivului de investiţie „Instalaţie solară 
pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea 
susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 2019 – 
septembrie 2022 pentru Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi; 

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

 
 

        Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu:  George Stoica – director executiv, 
Direcţia economie şi finanţe; Laura-Delia Angheluţă – director executiv, Direcţia de 
dezvoltare regională; Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia de 
dezvoltare regională; Sorin Hălăşag – director executiv adjunct, Direcţia patrimoniu; 
Florin Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public intern; Liviu Coman-Kund – consilier, 
Cabinet preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – 
consilier superior, Compartimentul cancelarie.     
        Au participat ca invitaţi: Aurica Vîrgolici – trezorier şef, Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Galaţi; Florina Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi; Lică Cristea – director executiv interimar, Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; Corina-Emanuela Dobre – manager interimar, 
Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager interimar, Muzeul de 
Artă Vizuală Galaţi; Aurelia Romilă – director medical, Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; RADIO ROMÂNIA 
ACTUALITĂŢI; TV Galaţi; TV EXPRES. 
 
 

Domnul Preşedinte 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 30 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Bălan Viorel, Dănăilă Sorin, Iaru 
Romulus - Lucian şi Ştefan Ion. 
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        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Galaţi din 30 iulie 2019. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
 
 

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

- 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”; 

- 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 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”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 31 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 31 voturi „pentru”. 
 
 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi 
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.    
        Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi cu modificările solicitate: 

1. Aprobarea Convenţiei şi Programului cadru de cooperare descentralizată între 
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin 
Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine 2019-2021; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” şi a 

cheltuielilor legate de acesta; 
Iniţiator: Costel Fotea 

3. 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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4. Solicitarea adresată Consiliului Local al oraşului Târgu Bujor de trecere a unui 
bun imobil (drum) din domeniul public al oraşului Târgu Bujor şi administrarea 
Consiliului Local al oraşului Târgu Bujor în domeniul public al oraşului Târgu Bujor şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectele Tehnice privind 

realizarea obiectivului de investiţie Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi UMS 
Găneşti – Alimentare cu energie electrică: Instalaţie de utilizare şi Lucrări pe tarif de 
racordare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea 

obiectivului de investiţie: Clădire pentru relocare Sediu Prosectură Medicină Legală; 
Iniţiator: Costel Fotea 

7. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de 

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Baza de agrement cu specific 
pescăresc Zătun 2”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8.  Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
          9. 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 
10. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã „Sf. Apostol 

Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea 
obiectivului de investiţie „Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 

Andrei” Galaţi a unor bunuri cuprinse în cadrul obiectivului de investiţie „Instalaţie solară 
pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
          12. 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 
13. Reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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14. Aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea 
susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 2019 – 
septembrie 2022 pentru Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi; 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Aprobarea Convenţiei şi Programului cadru de cooperare descentralizată între 
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin 

Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine 2019-2021 
                                                                                                       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 31 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” şi a 
cheltuielilor legate de acesta 

                                                                                                       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 31 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 3 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 31 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al oraşului Târgu Bujor de trecere a unui 
bun imobil (drum) din domeniul public al oraşului Târgu Bujor şi administrarea 
Consiliului Local al oraşului Târgu Bujor în domeniul public al oraşului Târgu 

Bujor 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. 
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        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.    

       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectele Tehnice privind realizarea 
obiectivului de investiţie Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi UMS 

Găneşti – Alimentare cu energie electrică: Instalaţie de utilizare şi Lucrări pe tarif 
de racordare 

                                                                                                       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 31 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Clădire pentru relocare Sediu Prosectură Medicină 

Legală 
                                                                                                       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 31 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) 
privind realizarea obiectivului de investiţii: „Baza de agrement cu specific 

pescăresc Zătun 2” 
                                                                                                       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 31 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
                                                                                                       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 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

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

Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea 
obiectivului de investiţie „Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină  

Legală” 
                                                                                                       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 31 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi a unor bunuri cuprinse în cadrul obiectivului de investiţie „Instalaţie solară 
pentru prepararea apei calde menajere la 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 31 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

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

estimările pe anii 2020-2022 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea 
acesteia se realizează pe articole. 

Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 5 din proiectul de hotărâre. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 

Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 
Reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi 
îl roagă pe domnul secretar general al judeţului să îl prezinte.  

Domnul secretar general al judeţului prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind reorganizarea 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 9.616/27.08.2019) 
 

Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, în scopul corelării încadrării 
personalului de specialitate în structura care urmează a exercita atribuţiile regăsite 
în fişa acestui post, este necesară o modificare. 

Pentru aceste motive, formulez următorul 
 

AMENDAMENT: 
 
 

În cadrul Direcţiei economie şi finanţe, atribuţiile unuia dintre posturile din 
cadrul Compartimentului buget, salarizare, sănătate şi învăţământ special sunt 
preponderent din sfera tehnologiei informaţiei. În aceste condiţii, structura în care 
trebuie să se regăsească acest post (funcţie publică – consilier, clasa I, grad 
asistent) şi ocupantul său este Compartimentul informatizare şi gestiune date, din 
cadrul Direcţiei Arhitect şef. 

Prin urmare, Organigrama şi Statul de funcţii vor fi corelate în acest sens, 
după cum urmează: 

- Direcţia Economie şi Finanţe va funcţiona cu un număr de 18 posturi, 
dintre care 2 de conducere şi 16 de execuţie, repartizate după cum urmează. În 
cadrul acesteia, Compartimentul buget, salarizare, sănătate şi învăţământ special, 
va funcţiona cu un număr de 6 posturi, dintre care 4 funcţii publice existente, 1 
post în regim contractual existent şi 1 post în regim contractual, nou înfiinţat.  

- Direcţia Arhitect Şef va funcţiona cu un număr de 17 posturi dintre care 1 
de conducere şi 16 de execuţie. În cadrul acesteia, Compartimentul de 
informatizare şi gestiune date va funcţiona cu un număr de 6 posturi, dintre care 5 
funcţii publice existente şi 1 post în regim contractual nou înfiinţat.  
 

                        Semnează: Preşedinte, Costel Fotea». 
                  

Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.    
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Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu 
amendamentul votat anterior. 

Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.                    
       Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea 

susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 
2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi 
îl roagă pe domnul secretar general al judeţului să îl prezinte.  

Domnul secretar general al judeţului prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea 
susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada 

septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural “Dunărea de 
Jos” Galaţi 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 9.615/27.08.2019) 
 

Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, ca urmare a modificării de 
către Direcţia Judeţeană de Cultură Galaţi, a desemnării specialiştilor, este 
necesară o modificare. 

Pentru aceste motive, formulez următorul 
 

AMENDAMENT: 
 

      În cadrul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituită în vederea 
susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 
2019 – septembrie 2022, pentru Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi, dl. 
Dafinoiu Spiridon se înlocuieşte cu d-na Toporaş Camelia (Şef serviciu Biblioteca 
„V.A. Urechia” Galaţi.) 
 

                        Semnează: Preşedinte, Costel Fotea». 
          

Domnul Preşedinte precizează că fiind vorba despre o hotărâre cu privire la 
persoane, adoptarea se realizează prin vot secret. Proiectul de hotărâre se va vota 
avându-se în vedere amendamentul prezentat anterior.  
        Întrucât la lucrările şedinţei nu este prezent domnul Iaru Romulus–Lucian, membru 
al Comisiei de numărare a voturilor aleasă pe întreaga durata mandatului, roagă să se 
facă o propunere de înlocuire temporară în vederea bunei desfăşurări a procedurii de 
vot din această şedinţă.                                                             
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Domnul Stan Ionel îl propune pe domnul Melinte Liviu–Ionuţ. 
Domnul Preşedinte supune la vot această propunere. 
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
Domnul Preşedinte conchide că domnul Melinte Liviu–Ionuţ îl va înlocui pe domnul 

Iaru Romulus–Lucian.  
În continuare, invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de 

vot care vor fi predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale.  
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni. 

 

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

         Domnul Radu Valentin face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor de vot: 
 

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

 
 

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

        Se reiau lucrările. 
 

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

componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea susţinerii 
concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 
2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din 
numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi = 16; 2. Numărul consilierilor judeţeni în 
funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 31; 
 

(1) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de concurs pentru 
susţinerea concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 
2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Mitrof Marius 29 2  4 

Olteanu Mihaela 29 2  4 

Grigore Florin 29 2  4 

 
 (2) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de concurs 
pentru susţinerea concursului de proiecte de management pentru perioada 
septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Bejan Simona 29 2  4 

Alupoae Aida 29 2  4 

Coca Ionel 29 2  4 

 
(3) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor pentru susţinerea concursului de proiecte de management pentru 
perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de 
Jos” Galaţi: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Vaman Iulian Dan 29 2  4 

Toporaş Camelia 28 3  4 

Stoica George 29 2  4 
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(4) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor pentru susţinerea concursului de proiecte de 
management pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul 
Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

Nedelcu Alina Georgeta 29 2  4 

Pecheanu Liliana 29 2  4 

Stancu Paula 30 1  4 
 

CONCLUZII: Comisia de concurs pentru susţinerea concursului de proiecte 
de management pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru 
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi s-a constituit în următoarea 
componenţă: Mitrof Marius, Olteanu Mihaela şi Grigore Florin. 

Secretariatul comisiei de concurs pentru susţinerea concursului de 
proiecte de management pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 
pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi s-a constituit în următoarea 
componenţă: Bejan Simona, Alupoae Aida şi Coca Ionel. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru susţinerea concursului de 
proiecte de management pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 
pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi s-a constituit în următoarea 
componenţă: Vaman Iulian Dan, Toporaş Camelia şi Stoica George. 
          Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru susţinerea 
concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 2019 – 
septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi s-a constituit în 
următoarea componenţă: Nedelcu Alina Georgeta, Pecheanu Liliana şi Stancu 
Paula. 
 

        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:           
RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: MELINTE Liviu–Ionuţ. 
 

         Doamna Sandu Viorica concluzionează că toate comisiile propuse au fost 
aprobate în forma propusă. 
          

Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele ce fost prezentate la mapă.  
       S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), înregistrat sub nr. 
3.252/05.07.2019, precum şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 
61/2012/12/24.07.2019 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse 
prin Decizia nr. 61 din 5 decembrie 2012 (transmisă Şcolii Gimnaziale Speciale 
„Constantin Pufan” Galaţi prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 
2.653/2012/24.07.2019), ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. 
2.653/2012/24.07.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
8.470/25.07.2019, referitoare la Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi. 
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       S-a luat act de Nota de colaborare a Direcţiei economie şi finanţe, Compartiment 
buget, sănătate şi învăţământ special nr. 8.742/21.08.2019, respectiv de Nota de 
colaborare a Direcţiei Patrimoniu nr. 8.742/22.08.2019, ca urmare a Notei nr. 
8.742/01.08.2019 privind organizarea rezolvării problemelor ridicate în şedinţa ordinară 
a Consiliului Judeţean Galaţi din 30 iulie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna iulie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
iulie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna iulie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
iulie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 
Parascheva” Galaţi la data de 31 iulie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna iulie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna iulie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna iulie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna iulie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna iulie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna iulie 2019. 
       Domnul Preşedinte, constatând că ordinea de zi a fost epuizată, declară şedinţa 
închisă. Mulţumeşte pentru participare şi le doreşte o după-amiază plăcută şi un sfârşit 
de vară la fel de frumos şi de plăcut. 
 
 

       Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 13 (treisprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de    
30 septembrie 2019.     
 
 
 

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


