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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 31 mai 2019 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 283 din 27 mai 2019 şi a fost publicată în 
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul „Realitatea” Galaţi 
din 28 mai 2019 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 27 mai 2019 şi afişată la sediu, 
având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual 
din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

3. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

71/29.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în 
cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Declararea obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de 
utilitate publică de interes judeţean, în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a 
terenului în suprafaţă de 2.300 mp, categoria de folosinţă pajişti, aflat în extravilanul 
comunei Fârţăneşti, judeţul Galaţi, Tarla 124, Parcela 2701, Lot 2, CF nr. 102389, situat 
pe partea stângă a drumului judeţean DJ 255, între poziţiile kilometrice 44+125 – 
44+250, aparţinând domeniului public al judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cerţeşti privind trecerea unui 

sector de drum din DJ 240A, în lungime de 936 m, respectiv de la km 13+464 la km 
14+400, din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al comunei 
Cerţeşti, în vederea modernizării; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – 
filiala Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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8. Aprobarea parteneriatului cu Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor – Filiala 
Judeţeană Galaţi în vederea organizării Concursului Naţional de Pescuit pentru 
Nevăzători, Galaţi, ediţia a II-a; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea 

”Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Congresului 
Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă 

Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură „Valsul Dunării în Culori”, 
Galaţi, 1-5 iunie 2019; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea 

Română de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, în vederea realizării 
programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 
                                                                   Iniţiatori: Gasparotti Florinel – Petru, 

                                                                          Gogoncea Dan-Lilion, 
                                                                                              Zaharia Eugen, 

                                                            Sandu Mitică, 
                                                                         Iaru Romulus-Lucian, 

                                                         Creţu Sorin, 
                                                                Trandafir Avram 

13. Constatarea încetării Contractului de management nr. 2731/27.02.2019 
pentru managementul interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Stabilirea unor măsuri în vederea conducerii interimare a Bibliotecii Judeţene 

„V. A. Urechia” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

15. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu:  Doina Cucu – administrator public 
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; George Stoica – director executiv, Direcţia 
economie şi finanţe; Camelia Epure – director executiv interimar, Direcţia de dezvoltare 
regională; Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare 
regională; Sorin Hălăşag – director executiv adjunct, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore 
– şef serviciu, Serviciul audit public intern; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia 
Arhitect Şef; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier 
superior, Compartimentul cancelarie.    

Au participat ca invitaţi: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi; Teodora 
Ionescu – reprezentant, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi; Corina Dobre – propusă 
în funcţia de manager interimar la Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi; Carmen Bujeniţă – 
reprezentant, Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor – Filiala Judeţeană Galaţi; Carmen 
Condurache – reprezentant, APĂ CANAL S.A. Galaţi; Ileana Schipor – director 
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executiv, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; Geta Eftimie – director 
adjunct, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul de 
Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 
Parascheva” Galaţi; Claudia Manea – reprezentant, Spitalul de Pneumoftiziologie 
Galaţi; Cătălin Popa – director general, Serviciul Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; Ziarul Regional de 
Antreprenoriat; RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI; TV Galaţi. 
 

Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului subprefect Mihai 
Manoliu.  
        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 Iaru Romulus – Lucian. 
       Domnul consilier judeţean Iaru Romulus – Lucian a sosit în sală după votarea 
procesului-verbal al şedinţei anterioare. 
 

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, a fost prezentat la mapă  
procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 23 aprilie 2019. 

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

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

        Domnul consilier judeţean Iaru Romulus – Lucian a sosit în sală. 
        Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următorul proiect de hotărâre: 

- Aprobarea unui act adiţional la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 190 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea 
proiectului „Modernizare linii tramvai şi carosabil Străzile Traian Vuia, Henri 
Coandă, George Coşbuc (Tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru)” şi a 
acordului de parteneriat. 

 

        În continuare, face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de 
specialitate. 
 

        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea unui act adiţional la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 190 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului 
„Modernizare linii tramvai şi carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George 
Coşbuc (Tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru)” şi a acordului de parteneriat». 
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        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
 

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

1. Stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual 
din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

3. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

71/29.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în 
cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Declararea obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de 
utilitate publică de interes judeţean, în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a 
terenului în suprafaţă de 2.300 mp, categoria de folosinţă pajişti, aflat în extravilanul 
comunei Fârţăneşti, judeţul Galaţi, Tarla 124, Parcela 2701, Lot 2, CF nr. 102389, situat 
pe partea stângă a drumului judeţean DJ 255, între poziţiile kilometrice 44+125 – 
44+250, aparţinând domeniului public al judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cerţeşti privind trecerea unui 

sector de drum din DJ 240A, în lungime de 936 m, respectiv de la km 13+464 la km 
14+400, din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al comunei 
Cerţeşti, în vederea modernizării; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – 
filiala Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea parteneriatului cu Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor – Filiala 

Judeţeană Galaţi în vederea organizării Concursului Naţional de Pescuit pentru 
Nevăzători, Galaţi, ediţia a II-a; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea 

”Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Congresului 
Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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10. Aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă 
Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură „Valsul Dunării în Culori”, 
Galaţi, 1-5 iunie 2019; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea 

Română de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, în vederea realizării 
programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea unui act adiţional la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 190 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului 
„Modernizare linii tramvai şi carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George 
Coşbuc (Tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru)” şi a acordului de parteneriat; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 
                                                                   Iniţiatori: Gasparotti Florinel – Petru, 

                                                                          Gogoncea Dan-Lilion, 
                                                                                              Zaharia Eugen, 

                                                            Sandu Mitică, 
                                                                         Iaru Romulus-Lucian, 

                                                         Creţu Sorin, 
                                                                Trandafir Avram 

14. Constatarea încetării Contractului de management nr. 2731/27.02.2019 
pentru managementul interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Stabilirea unor măsuri în vederea conducerii interimare a Bibliotecii Judeţene 

„V. A. Urechia” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

16. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

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

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual 
din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.      
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 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 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Aprobarea organigramei şi a 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 35 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 71/29.03.2019 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 

privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea 
funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Declararea obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv 
de utilitate publică de interes judeţean, în vederea scoaterii definitive din circuitul 
agricol a terenului în suprafaţă de 2.300 mp, categoria de folosinţă pajişti, aflat în 
extravilanul comunei Fârţăneşti, judeţul Galaţi, Tarla 124, Parcela 2701, Lot 2, CF 

nr. 102389, situat pe partea stângă a drumului judeţean DJ 255, între poziţiile 
kilometrice 44+125 – 44+250, aparţinând domeniului public al judeţului Galaţi 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cerţeşti privind trecerea unui 
sector de drum din DJ 240A, în lungime de 936 m, respectiv de la km 13+464 la 
km 14+400, din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului 

Judeţean Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului 
Local al comunei Cerţeşti, în vederea modernizării 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
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Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 

cuvântul.  
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Cristovici Viorel face precizarea că acest drum este un drum pietruit, este 

un drum judeţean, şi că apreciază faptul că U.A.T. Cerţeşti a găsit, după douăzeci şi 
ceva de ani, posibilitatea de a-l reabilita singuri. În schimb, spune că există o problemă 
şi o ridică din nou, între Cârlomăneşti şi Gîrbovăţ, spunând că problema se pune în felul 
următor: se creează un mare disconfort celor care trebuie şi sunt obligaţi să vină din 
comuna Cerţeşti prin ruta Corod – Matca – Tecuci, în loc să practice drumul Ghidigeni 
care este mult mai scurt. Ţinând cont că este perioada aceasta când drumul este 
extraordinar de aglomerat în zona Matca, solicită a „n”-a oară să se ia act de faptul că 
trebuie neapărat această suprafaţă care este foarte proastă şi executată să fie asfaltată. 
Explică pentru colegii care n-au fost acolo că există drum asfaltat-drum neasfaltat şi 
porţiunea aceasta aproape trei kilometri – doi kilometri nouă sute – este pietruit, dacă 
se poate numi aşa ceva.  

Domnul Preşedinte comunică: „Da. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de 
acord cu toţi cei care vor să asfaltăm tot judeţul, toate drumurile judeţene. Sunt de 
acord că trebuie să facem şi mai mult, să acoperim tot ce înseamnă infrastructura 
judeţului Galaţi. În momentul de faţă, consiliul judeţean are trei sute douăzeci de 
kilometri de drum judeţean pe care se fac modernizări, reabilitări şi tot aşa mai departe. 
Cred eu că în doi ani de zile de mandat… trei ani de zile împreună cu toată lumea, cu 
echipa de aici, cu aparatul consiliului judeţean, cred că am făcut cât nu s-a făcut 
niciodată. Sunt de acord că necesităţile şi nevoile sunt mari pentru că mai avem încă 
vreo şaptezeci de kilometri de drum pietruit şi nu este doar la Cârlomăneşti acolo, mai 
avem şi prin alte zone din judeţ. Mai avem vreo şaizeci-şaptezeci de kilometri de drum 
din pământ şi acela aşteaptă să fie reabilitat şi modernizat. Va trebui să facem etapizat 
– poate vom reuşi să acoperim tot ce înseamnă drumuri din judeţ. Sunt de acord că 
trebuie făcut. Acum, în momentul de faţă, zic eu că o sută cincizeci de milioane de euro 
băgaţi în drumuri judeţene înseamnă o sumă. Dar ne vom apleca şi spre drumul de la 
Cârlomăneşti”.  

În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.       

       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 
Aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România – filiala Galaţi 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
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       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului cu Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor – Filiala 

Judeţeană Galaţi în vederea organizării Concursului Naţional de Pescuit pentru 
Nevăzători, Galaţi, ediţia a II-a 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.       
       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea ”Dunărea 
de Jos” din Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Congresului Internaţional de 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.       
       Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală 
Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură „Valsul Dunării în Culori”, 

Galaţi, 1-5 iunie 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 35 voturi „pentru”.       
       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Română de 
Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, în vederea realizării 

programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.      
       Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea unui act adiţional la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 190 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea 
proiectului „Modernizare linii tramvai şi carosabil Străzile Traian Vuia, Henri 

Coandă, George Coşbuc (Tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru)” şi a 
acordului de parteneriat 

                                                                                                       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 35 voturi „pentru”.       

 

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

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

Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri: 
       La punctul 13 din ordinea de zi: 

Desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al Consiliului 
Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

Iniţiatori: Gasparotti Florinel – Petru, 
                                                                                     Gogoncea Dan-Lilion, 

                                                                          Zaharia Eugen, 
                                                                       Sandu Mitică, 

                                                                                    Iaru Romulus-Lucian, 
                                                                    Creţu Sorin, 

                                                                           Trandafir Avram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 

sau la documentaţia de fundamentare. 
Domnul Vlad Ionel, adresându-se domnului preşedinte, fiind direct implicat la 

acest proiect, anunţă că nu participă la vot.  
Domnul Preşedinte, ca urmare a celor precizate, are în vedere faptul că domnul  

Vlad Ionel face parte şi din Comisia de numărare a voturilor şi invită să se facă 
propunere de înlocuire temporară în vederea bunei desfăşurări a procedurii de vot 
secret.   

Domnul Gasparotti Florinel – Petru îl propune pe domnul Năvălici Ion în Comisia 
de numărare a voturilor. 

Domnul Preşedinte supune la vot această propunere. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.       

        La punctul 14 din ordinea de zi: 
Constatarea încetării Contractului de management nr. 2731/27.02.2019 pentru 

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

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

        La punctul 15 din ordinea de zi: 
Stabilirea unor măsuri în vederea conducerii interimare a Bibliotecii Judeţene „V. 

A. Urechia” Galaţi 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

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  
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 
NĂVĂLICI Ion 
NECHIFOR Alexandru 
PALADE Cătălin 
RADU Valentin  
RUSU Georgiana–Iuliana 
SANDU Mitică 
SANDU Viorica 
SIMBANU Ionică  
STAN Ionel  
ŞTEFAN Ion  
TRANDAFIR Avram 
URSU Nicuşor  
VICLEANU Marian 
VLAD Ionel 
ZAHARIA Eugen  

 
 
 

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

        Se reiau lucrările. 
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        Doamna Sandu Viorica prezintă următoarele: 
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 

«Desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al Consiliului 
Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi». 1. Cvorumul 
necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 19; 2. Numărul 
consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 
35; 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
nule 

Buletine de 
vot anulate 

VLAD Ionel 33 1 - 1 
 

        CONCLUZII:  
a) s-a luat act de încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Galaţi a domnului DEACONESCU Vasile–Daniel; 
b) domnul consilier judeţean VLAD Ionel a fost desemnat ca reprezentant 

al Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de membru al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 

c) s-a validat desemnarea nominală a domnului consilier judeţean VLAD 
Ionel ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 

d) s-a modificat în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 234 din 21.12.2016 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Galaţi. 

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

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Constatarea încetării Contractului de management nr. 2731/27.02.2019 pentru 
managementul interimar al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”, ca urmare a renunţării 
de către manager la contractul încredinţat». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul 
total al consilierilor judeţeni prezenţi= 19; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 
3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 35; 
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

31 3 1 - 
 

       CONCLUZIE: S-a constatat încetarea contractului de management nr. 
2731/27.02.2019 pentru managementul interimar al Bibliotecii Judeţene „V.A. 
Urechia” Galaţi, ca urmare a renunţării de către manager la contractul încredinţat. 
        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:           
RADU Valentin, NĂVĂLICI Ion, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian. 
 

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

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

 

DOBRE Corina 27 8   
 

        CONCLUZIE: Doamna DOBRE Corina a fost numită în funcţia de manager 
interimar al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, până la data numirii 
managerului, ca urmare a susţinerii concursului de proiecte de management. 
        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:           
RADU Valentin, NĂVĂLICI Ion, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian. 
 

        Domnul Preşedinte mulţumeşte doamnei Sandu Viorica.  
        Domnul Iaru Romulus–Lucian, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul înainte de a se trece la ultimul punct din ordinea de zi.  
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
        Domnul Iaru Romulus–Lucian transmite: «Felicit cei doi concurenţi pentru că au 
ocupat… au fost numiţi în posturile respective. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte 
numirea la Biblioteca „V.A. Urechia” ar fi fost minunat dacă aţi fi organizat o consultare, 
măcar la nivel de grupuri, pentru numirea următorului director. Nu cunoaştem care sunt 
înaltele calificări în materie de cultură –  vorbim de o instituţie culturală de prim rang în 
Galaţi şi poate în ţară. Ştim că doamna a fost jurnalist până la un punct când a renunţat 
la cariera aceasta de ziarist independent, să zicem aşa. Nu cunoaştem care au fost 
motivele care au stat la baza acestei numiri. Înclin să cred că noua carieră pe care a 
deschis-o în a ajuta administraţia din punct de vedere al eforturilor de imagine a 
calificat-o, mai puţin decât acte de cultură prin care s-a făcut remarcată. Oricum o felicit 
pentru obţinerea postului!»  
        Domnul Preşedinte spune că este un punct de vedere, nu îl susţine şi nu crede că 
îl agreează mulţi, pentru că, de la vot, a reieşit altceva. Are încredere în doamna Dobre 
că va face ca acea instituţie să meargă în continuare şi să performeze în continuare, 
aşa cum a performat şi până acum. Şi cariera şi, bineînţeles, experienţa pe care o are o 
certifică pentru postul acesta. Spune: „Aşa că haideţi să nu minimalizăm calităţile unor 
oameni, că nu este bine. Adică, cel puţin, să dăm şansă fiecăruia să poată să ne arate”. 
Şi crede că o să poată să le arate şi are mare încredere că va face un management de 
calitate la bibliotecă.  
        Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
        Domnul Butunoiu Dorin afirmă: „Aţi spus: legat de carieră şi experienţa căpătată – 
eu am încercat, atunci când am primit proiectul de hotărâre pe e-mail, să identific ceea 
ce dumneavoastră aţi scos în evidenţă astăzi. Nu am reuşit. Nici măcar din cele două 
documente: expunerea de motive şi raportul de specialitate care sunt copy-paste pe 
amândouă şi nu am…” Precizează că o să caute în presa locală, presa naţională, o să 
se mai informeze la diferiţi jurnalişti, ziarişti din Galaţi. O cunoaşte foarte bine pe 
doamna. Ar fi vrut să ştie ce experienţă profesională are în management, în parte de 
organizare, având în vedere că, totuşi, vorbesc de o instituţie… Şi, cu această ocazie, 
doreşte să îl felicite şi pe domnul Ilie Zanfir care a condus această instituţie foarte bine, 
menţionând că nu vorbeşte din calitatea dumnealui de consilier local, ci din calitatea de 
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manager al Bibliotecii „V.A. Urechia”. Îl felicită cu această ocazie şi spune că îi pare rău 
că nu a putut să continue cu siguranţă o strategie pe un termen mediu şi lung. Afirmă: 
„Sper ca viitorul manager, nu neapărat acesta interimar, ci cel plin, să ia deciziile 
corecte şi să continue ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani la această instituţie. Aş fi vrut 
totuşi să aflăm şi experienţa de care dumneavoastră aţi adus aminte astăzi, aici”.        
        Domnul Preşedinte intervine: „Domnule, nu fiţi răi, domnule, nu fiţi răi, că aş putea 
să dau replica de exemplu: este aceeaşi experienţă pe care aţi avut-o dumneavoastră 
când aţi început să lucraţi pe fonduri europene la ADR Brăila”. 
        Domnul Butunoiu Dorin, precizând că nu a ocupat un post de manager, spune: 
„Am luat-o de jos în sus”.  
        Domnul Preşedinte invită să nu se facă polemică pe subiectul acesta, că nu-i 
frumos, mai ales că este vorba despre o doamnă, cel puţin. 
        Domnul Butunoiu Dorin, având în vedere că i s-a adresat direct dumnealui cu 
funcţia pe care a ocupat-o, susţine: „Adică nu este o polemică, dumneavoastră aţi 
început”.  
        Domnul Iaru Romulus–Lucian, adresându-se domnului preşedinte, îi comunică:     
„în cele din urmă, cred că dacă aţi face publice proiectele de management pe care le 
depun candidaţii, ar fi o formulă în care am putea cunoaşte cât de cât ceva din 
gândurile dumnealor referitor la posturile pe care le ocupă. Aşa cum a spus şi colegul, o 
expunere de motive formală şi un proiect formal nu ne lămureşte. Pentru că, încă o 
dată, o cunoaştem pe doamna, a fost un jurnalist rezonabil, dar, din punct de vedere al 
managementului, nu avem informaţii. Poate dacă aţi fi furnizat mai multe informaţii, se 
evita momentul acesta”. 
        Domnul Preşedinte precizează: „Cred că este vina mea, că eu trebuia să vă 
furnizez mai multe informaţii”. Dar probabil când va fi acel concurs de proiecte, comisia 
din care vor face parte şi cei de la cultură o să stabilească dacă merită sau nu merită 
sau care va fi proiectul de management pentru următorii trei ani la Biblioteca „V.A. 
Urechia”.  

Se trece la punctul 16 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 decizie (Raport de follow-up) înregistrat sub nr. 
1.448/19.04.2019 şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 51/2014/4/10.05.2019 de 
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 51 din 23 
iunie 2014 (transmisă Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi prin adresa Camerei 
de Conturi Galaţi nr. 1.092/2014/10.05.2019), ca urmare a adresei Camerei de Conturi 
Galaţi nr. 1.092/2014/10.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
5.408/13.05.2019, referitoare la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 
        S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 94/17.12.2017 (Raport de follow-up) 
înregistrat sub nr. 1.229/22.04.2019 şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 
94/2014/4/10.05.2019 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse 
prin Decizia nr. 94 din 17 decembrie 2014 (transmisă Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
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Persoanelor Galaţi prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 2.479/2014/10.05.2019), 
ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. 2.479/2014/10.05.2019, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5.364/10.05.2019, referitoare la Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 
       S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 21/14.08.2015 (Raport de follow-up), 
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5.010/03.05.2019, şi de Decizia Camerei 
de Conturi Galaţi nr. 21/2015/5/20.05.2019 de prelungire a termenului pentru realizarea 
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 21 din 14 august 2015, ca urmare a adresei Camerei 
de Conturi Galaţi nr. 1.966/2015/20.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 
sub nr. 5.723/20.05.2019, 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 decizia nr. 60/28.07.2014 (Raport de follow-up), 
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5.330/10.05.2019, şi de Decizia Camerei 
de Conturi Galaţi nr. 60/2014/7/27.05.2019 de prelungire a termenului pentru realizarea 
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 60 din 28 iulie 2014 (transmisă prin adresa Camerei 
de Conturi Galaţi nr. 1.295/2014/27.05.2019), ca urmare a adresei Camerei de Conturi 
Galaţi nr. 1.295/2014/27.05.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
5.976/27.05.2019, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna aprilie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna aprilie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna aprilie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 
Parascheva” Galaţi la data de 30 aprilie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna aprilie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna aprilie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna aprilie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
aprilie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
aprilie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna aprilie 2019. 
 

        Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, legat de rapoarte, 
anunţă faptul că grupul P.N.L. îşi rezervă dreptul de a analiza puţin rapoartele Camerei 
de Conturi, având în vedere că ultimul a fost primit ieri şi efectiv n-a fost timp să fie 
studiat în profunzime şi este un raport interesant. Afirmă: „Aşa că ne vom exprima 
punctul de vedere într-o şedinţă ulterioară, după ce vom analiza măsurile de acolo care 
trenează de ceva ani şi sperăm noi să fie cauze obiective”. În continuare, doreşte să  



Şedinţa din 31 mai 2019 
 Pag. nr. 15  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                      Costel Fotea                                                                        Ionel Coca  
 

 
 

aducă la cunoştinţă un lucru care probabil nu este avut în vedere, dar care ar trebui 
avut, precizând că în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr. 132/2007, secţiunea 2, articolul 6, alineatul 1: se întocmeşte un plan de 
analiză şi acoperire a riscurilor pe nivel judeţean. Acest plan, în conformitate cu 
prevederile articolului 6, alineatul 2 din anexa 1 a aceluiaşi ordin, se actualizează la 
fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate prin 
hotărâre de consiliu judeţean. Ultima actualizare în acest sens a planului de analiză a 
fost aprobată acum mai bine de trei ani prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 63 
din 28 aprilie 2016, numărul proiectului: 3.548. Conchide: „considerăm că se impune 
actualizarea de urgenţă a acestui plan, având în vedere nu numai obligaţia legală, dar şi 
incidenţa crescândă a fenomenelor meteo extreme din ultima perioadă. Ar fi bine să 
analizaţi şi să dispuneţi actualizarea acestuia”. O altă observaţie pe care doreşte să o 
facă şi este în atenţia şi a domnului secretar al consiliului: „consider că ar trebui 
actualizat articolul 23, alineatul 3, capitolul II, titlul I din Regulamentul de funcţionare a 
consiliului judeţean pentru a fi pus în legalitate şi în consens cu articolul 101, alineatul 1 
şi 3 din Legea administraţiei publice locale 215/2001”. Şi, în final, are o propunere: 
„privind creşterea calităţii serviciului public, o mai bună administrare în favoarea 
interesului public, eliminarea birocraţiei şi a unor potenţiale fapte de corupţie se impune, 
cred, crearea unor norme de conduită etică şi profesională a funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din cadrul consiliului judeţean care să ducă la creşterea 
încrederii în serviciile instituţiei administraţiei publice. Propun să se elaboreze în acest 
sens un cod prin care să stabilească principii care să guverneze conduita profesională, 
cum ar fi: prioritatea interesului public, deschiderea şi transparenţa, asigurarea egalităţii 
de tratament a cetăţenilor, profesionalismul şi altele”. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului. 
        Domnul secretar al judeţului informează că ceea ce a enunţat sunt norme de 
conduită ale funcţionarilor publici care sunt reglementate de Legea nr. 7 din 2004 – 
Codul de conduită a funcţionarilor publici. Ele sunt deja reglementate printr-un act 
normativ, dar, cu toate acestea, la nivelul aparatului de specialitate, există un Cod de 
etică care reia aceste principii şi obligaţii ale funcţionarilor şi din Statutul funcţionarului 
public şi din Codul de conduită.  
        Domnul Simbanu Ionică spune: „Apreciez asta. Am căutat, chiar cu insistenţă şi nu 
am găsit. Dacă este aşa, îmi cer scuze”.  
        Domnul secretar al judeţului precizează că pot fi puse la dispoziţie, dacă este 
cazul. 
        Doamna Gaiu Magdalena, luând cuvântul, începe prin a-i ura succes doamnei 
Dobre în activitatea complexă pe care probabil că o va desfăşura la Biblioteca „V.A. 
Urechia”. În continuare, doreşte să propună colegilor, consilieri judeţeni, ca într-o 
şedinţă ulterioară să fie invitat domnul Zanfir pentru a-i mulţumi pentru întreaga 
activitate pe care a desfăşurat-o la această bibliotecă, activitatea sa fiind într-adevăr 
deosebită şi fiind recunoscută la nivel de ţară. 
        Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, spune că nu ştie ce  
s-a întâmplat cu acel proiect de hotărâre supliment care totuşi a fost primit la şedinţa de 
comisie legat de tarifele pentru apă şi canalizare, nefiind prezentat pe ordinea de zi. 
Doreşte să afle mai multe despre acesta, având în vedere faptul că a fost discutat în 
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şedinţa de comisie şi care, cu siguranţă, va intra pe ordinea de zi astăzi sau mâine sau 
la următoarele şedinţe de consiliu. Transmite: „L-am analizat puţin din punct de vedere 
al celor propuse şi totuşi aş… v-aş recomanda – vă ştiu un om, dumneavoastră ca şi 
preşedinte de consiliu, aplecat către nevoile cetăţenilor din judeţul Galaţi şi, în mare 
parte, le-aţi rezolvat – totuşi, să nu creştem preţul la apă şi la canalizare. Pentru că în 
cinci ani de zile am constatat, poate este greşit, dar totuşi o spun, creşterea la apă va fi 
de 14,5% faţă de preţul actual până în 2023 şi la canalizare va fi de 58% până în 2023, 
conform celor propuse de către cei de la APĂ CANAL. Totuşi, aş sugera ca această 
creştere şi acoperirea anumitor cheltuieli neprevăzute la momentul 2016-2017 când s-a 
construit proiectul şi s-a început implementarea lui să fie suportată de către banii publici 
prinşi în cadrul bugetul consiliului judeţean şi local, să-i oferim de la… de la bugetul 
nostru şi să nu ne mai aplecăm către cetăţenii din judeţ. Este o propunere. Acum, 
dumneavoastră ştiţi cum să gestionaţi”. Consideră că ar fi voie atât timp cât aceste 
majorări intervin în urma unor modificări legislative şi nu în urma unor… pierderi… După 
modificarea legislativă privind creşterea salariilor, scumpirea energiei şi alte decizii la 
nivel de Guvern, crede că ar fi tot la nivel de autoritate publică locală, consiliu judeţean, 
să se acopere aceste creşteri tot din bani publici şi nu să ne îndreptăm către cetăţeni. 
Totodată, adresează rugămintea ca, la următoarea şedinţă de consiliu judeţean, 
aparatul de specialitate să prezinte o listă cu toţi membrii din consiliile de administraţie 
aflate în subordinea consiliului judeţean: „să le discutăm şi noi să vedem despre ce este 
vorba acolo”. Menţionează că dumnealui nu le cunoaşte şi, în condiţiile în care nu sunt 
afişate pe site, doreşte să fie afişate sau trimise pe e-mail, cel puţin.  
        Domnul Preşedinte, ţînând cont de faptul că se vorbeşte despre un proiect care nu 
este pe ordinea de zi, consideră că nu are ce să prezinte mai mult despre el la acest 
moment. Referitor la membrii în consiliile de administraţie, colegii din aparatul de 
specialitate o să pună la dispoziţie situaţia privind reprezentarea Consiliului Judeţean 
Galaţi în cadrul acestora. Nemaifiind alte probleme, în închiderea şedinţei, le doreşte o 
zi frumoasă. 
 
 
 

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