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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 extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 01 aprilie 2020 
 
 
 

          Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată de îndată 
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226 din 31 martie 2020 şi a 
fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line), în ziarul „Monitorul de Galaţi” 
(ediţia on-line) şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 31 martie 2020 şi în ziarul 
„Realitatea” Galaţi din 01 aprilie 2020 şi afişată la sediu, având următorul proiect al 
ordinii de zi: 

1. Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii 
– reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

Iniţiator: Costel Fotea                      
2. Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între ture sau 
gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe 
anii 2021-2023; 

Iniţiator: Costel Fotea      
4. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie utilizabile în prevenirea 
efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2); 

Iniţiator: Costel Fotea      
5. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea      

6. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

         A participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: Alupoae Aida-Flavia – consilier 
superior, Direcţia economie şi finanţe. 
 

         NOTĂ: Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 
2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, invitarea şi participarea 
consilierilor judeţeni la şedinţa Consiliului Judeţean Galaţi s-a realizat pe grupuri, în 
număr limitat. 
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           (A intrat în sala de şedinţe primul grup) 
 

 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 în vederea stabilirii prezenţei primului 
grup, astfel: 
 

FOTEA Costel 
ALEXANDRU Adrian–Dănuţ 
BĂLAN Viorel  
BUTUNOIU Dorin  
BUŢURCĂ Octav  
CAMBANACHE Liliana 

 

        Domnul Preşedinte anunţă că sunt prezenţi Preşedintele Consiliului Judeţean + 5 
consilieri judeţeni în funcţie. 
        În continuare, informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15) din 
Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 25 martie 2020. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”. 
 

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

1. Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii 
– reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

Iniţiator: Costel Fotea                      
2. Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între ture sau 
gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe 
anii 2021-2023; 

Iniţiator: Costel Fotea      
4. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie utilizabile în prevenirea 
efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2); 

Iniţiator: Costel Fotea      
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5. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea      

6. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi 

servicii – reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi 
combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2) 

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

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

cuvântul. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Butunoiu Dorin, menţionând că neavând posibilitatea de a discuta în 

comisii, comunică: „Nu am înţeles şi dacă era la început de mandat Primăria 
Municipiului Tecuci – ok, înţelegeam, dar, la sfârşit de mandat, să nu ai niciun ban în 
fondul de rezervă şi să nu poţi să îţi sprijini populaţia în astfel de situaţii mi se pare puţin 
tras de păr. În primul rând, ştim că dumneavoastră sunteţi un bun gospodar. 
Comparativ cu alte localităţi, nu înţeleg cum s-a ajuns în situaţia aceasta. Dacă puteţi să 
ne spuneţi ce s-a întâmplat?” În continuare, precizează faptul că ştie despre adresa  
Primăriei Municipiului Tecuci şi i s-a părut puţin incorect. 

Domnul Preşedinte afirmă: „Deci, din punctul meu de vedere tot ceea ce 
înseamnă protecţie şi ce înseamnă sprijin pentru absolut toţi cetăţenii din judeţul Galaţi 
şi toţi medicii din judeţul Galaţi şi nu numai, înseamnă o chestie de responsabilitate din 
partea noastră. Doi. Pentru că din fondul de rezervă al preşedintelui putem să alocăm 
pentru materiale de protecţie pentru Spitalul din Tecuci, ceea ce am alocat noi astăzi 
înseamnă materiale de protecţie, dezinfectant, mănuşi pentru personalul de acolo, 
pentru că Primăria din Tecuci s-a îngrijit să achiziţioneze partea de aparatură. Pentru că 
şi cei de la Tecuci au demarat procedură pentru a achiziţiona un PCR şi restul de 
aparatură de care mai este nevoie la Spitalul din Tecuci. Şi atunci nici Primăria din 
Tecuci, din păcate, din punct de vedere bugetar, nu stă foarte bine – pentru că trebuie 
să ne aducem aminte că, la începutul anului, bugetul alocat pe 2020 a fost mai mic 
decât bugetul alocat pe 2019 la formarea bugetului atât pentru consiliul judeţean, cât şi 
pentru celelalte U.A.T.-uri. Şi atunci este obligaţia noastră morală să îi ajutăm pe 
oamenii de acolo. De aceea, am şi decis ca, din fondul de rezervă, să dăm un milion 
cinci sute de mii de lei pentru Spitalul din Tecuci care se va duce strict către ceea ce 
înseamnă dezinfectanţi, echipamente de protecţie pentru medici şi alte materiale 
sanitare de care au nevoie cei de la Spitalul din Tecuci care, astăzi când vorbim, a fost 
desemnat de către Ministerul Sănătăţii să fie spital care să primească bolnavii de 
COVID. Şi atunci trebuie să luăm măsuri, în plus, pentru a proteja personalul medical 
de acolo”. Totodată, transmite: „Acum, sincer să fiu, lecţii ar trebui să dăm tuturor 
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consilierilor de acolo care, din păcate, două luni de zile nu au vrut să aprobe bugetul 
Consiliului Local Tecuci. Şi atunci dacă şi consilierii de acolo, ar fi fost… unii dintre 
consilieri ar fi fost mai responsabili şi ar fi votat bugetul, gândiţi-vă că nici astăzi nu am fi 
avut buget la Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Tecuci, dacă nu s-ar fi făcut 
nişte eforturi suplimentare pentru că, consilierii anumitor partide politice nu au vrut să 
voteze bugetul. Ce ziceţi de o problemă de aceasta?” 

Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, îi spune: „uitaţi, eu 
fac comparaţie cu dumneavoastră. Aveţi un buget la consiliul judeţean votat de toţi 
consilierii. Dacă ştii să vorbeşti, ştii să administrezi bunul unei comune, localităţi, 
municipiu, cu siguranţă te vor vota şi cei din opoziţie. Dacă nu, asta e. Aici am vrut să 
ajung. Mulţumesc frumos”.  

Domnul Preşedinte precizează: „Haideţi să discutăm strict despre ce este nevoie 
acum pentru că credeţi-mă, după ce am intrat în toate spitalele din Galaţi din 
subordinea consiliului judeţean, credeţi-mă că nu îmi trebuie şi nu vreau altceva decât 
să fie acelaşi echilibru pe care l-am avut patru ani de zile în consiliul judeţean. Să fie 
aceeaşi deschidere pentru că oamenii aceştia şi gălăţenii şi medicii care sunt în prima 
linie au mai multă nevoie de noi ca niciodată”.  
        În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.    

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între 

ture sau gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea 
noului coronavirus (SARS-co-V-2) 

                                                                                                       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 consilier Alupoae Aida-Flavia să îl prezinte. 
Doamna Alupoae Aida-Flavia prezintă următorul: 

 

«AMENDAMENT 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind alocarea sumei 
de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, în 
vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi, 

personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2) 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 4.121/01.04.2020) 
 

Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor a solicitat 
suma de 150 mii lei pentru achiziţia de materiale, consumabile şi protecţia personalului, 
în vederea punerii în funcţiune a aparatului REAL TIME PCR, SMART CYCLER, marca 
CEPHEID, motiv pentru care formulez următorul  
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AMENDAMENT: 
 

În conţinutul proiectului de hotărâre au intervenit următoarele modificări: 
1. Titlul proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi se modifică şi urmează a fi: 
“alocarea sumei de 650 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, în 
vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi, 
personalului din cadrul spitalului şi Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor pentru achiziţia de 
materiale, consumabile şi protecţia personalului, pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2)”. 
2. Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Se alocă suma de 650 mii lei din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere 
destinate repausului între ture sau gărzi, personalului din cadrul spitalului şi Spitalului 
Orăşenesc Tg. Bujor pentru achiziţia de materiale, consumabile şi protecţia 
personalului, pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2)”. 
3. Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Utilizarea şi justificarea sumelor se 
va face doar în scopurile menţionate”. 
4. Art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins “Prezenta hotărâre se va comunica 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor”. 
 

                                                                  Semnează: Preşedinte, Costel Fotea». 
                                                                                            

Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.  
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu 

amendamentul votat anterior. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”. 

 

        NOTĂ: Titlul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi devine: «Alocarea sumei 
de 650 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, în 
vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi, 
personalului din cadrul spitalului şi Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor pentru 
achiziţia de materiale, consumabile şi protecţia personalului, pentru prevenirea şi 
combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2)». 
 

       Se trece la punctul 3 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 2020 şi 
estimările pe anii 2021-2023 

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

sau la documentaţia de fundamentare. 
Precizează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe 

doamna consilier Alupoae Aida-Flavia să îl prezinte. 
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Doamna Alupoae Aida-Flavia prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind rectificarea 
bugetului local al judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 
2021-2023 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 4.120/01.04.2020) 
 

Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor a solicitat 
suma de 260 mii lei pentru dotări, materiale, consumabile şi protecţia personalului, în 
vederea punerii în funcţiune a aparatului REAL TIME PCR, SMART CYCLER, marca 
CEPHEID, motiv pentru care formulez următorul  
 

AMENDAMENT: 
 

În anexele 1, 2 şi 3 ale proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2021-2023 se va introduce suma de 260 mii lei la 
Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, din care 150 mii lei la secţiunea de funcţionare pentru 
achiziţia de materiale, consumabile şi protecţia personalului şi 110 mii lei la secţiunea 
de dezvoltare pentru dotări. 
 

                                                                  Semnează: Preşedinte, Costel Fotea». 
                                                                                                                       
Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.   
Domnul Preşedinte anunţă că, 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 6 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  

Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.   
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime modificat cu amendamentul 

votat anterior. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.    

       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie 

utilizabile în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-
19 (SARS-CoV-2) 

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

Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
Domnul Preşedinte menţionează că proiectul de hotărâre se referă la faptul că, pe 

viitor, să se poată vota on-line. 
        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 6 voturi „pentru”.    
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele care au fost prezentate la mapă.  
       Nefiind observaţii, le doreşte o după-amiază plăcută şi multă sănătate. De 
asemenea, menţionează că, în funcţie de apariţia unor situaţii, din acest moment, se 
poate dialoga on-line, fiind nevoie de ajutorul dumnealor în continuare. 
        
      (A părăsit sala de şedinţe primul grup) 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      (A intrat în sala de şedinţe cel de-al doilea grup) 

 
       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 în vederea stabilirii prezenţei al celui de-al 
doilea grup, astfel: 
 

CĂLUEAN Anghel–Costel 
DĂNĂILĂ Sorin  
CRISTOLOVEANU Ovidiu 
GAIU Magdalena 
GASPAROTTI Florinel-Petru 

 

      Domnul Preşedinte informează că sunt prezenţi 4 consilieri judeţeni în funcţie.  
      A lipsit domnul consilier judeţean Dănăilă Sorin. 
      Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 25 martie 2020.. 
       Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal. 
       Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal. 
       Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”. 
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                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

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

1. Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii 
– reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

Iniţiator: Costel Fotea                      
2. Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între ture sau 
gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe 
anii 2021-2023; 

Iniţiator: Costel Fotea      
4. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie utilizabile în prevenirea 
efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2); 

Iniţiator: Costel Fotea      
5. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea      

6. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi 
servicii – reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi 

combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-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 4 voturi „pentru”.       
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între 

ture sau gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea 
noului coronavirus (SARS-co-V-2) 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
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                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

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

Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe 
doamna consilier Alupoae Aida-Flavia să îl prezinte. 

Doamna Alupoae Aida-Flavia prezintă amendamentul înregistrat la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 4.121/01.04.2020. 

                                                                                                                              
Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.        
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu 

amendamentul votat anterior. 
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.        

       Se trece la punctul 3 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 2020 şi 
estimările pe anii 2021-2023 

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

Precizează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe 
doamna consilier Alupoae Aida-Flavia să îl prezinte. 

Doamna Alupoae Aida-Flavia prezintă amendamentul înregistrat la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 4.120/01.04.2020.       
                                                                                                                

Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.         
Domnul Preşedinte anunţă că, 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 4 voturi „pentru”.     
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.     
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.     
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.     
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime modificat cu amendamentul 

votat anterior. 

Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.      
       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie 
utilizabile în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-

19 (SARS-CoV-2) 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
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                P R E Ş E D I N T E,                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

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

Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
Domnul Preşedinte precizează că acest proiect de hotărâre este despre 

transmiterea şi votarea şedinţelor on-line.  
        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 4 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele care au fost prezentate la mapă. 
       Nefiind observaţii, le doreşte o după-amiază plăcută şi multă sănătate dumnealor şi 
familiilor dumnealor. 
 
       (A părăsit sala de şedinţe cel de-al doilea grup) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
       (A intrat în sala de şedinţe cel de-al treilea grup) 

  
         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 în vederea stabilirii prezenţei celui de al 
treilea grup, astfel:  
 

GROSU Elena 
IOSIF Iulian 
GROSU Constantin 
VLAD Ionel 
NECHIFOR Alexandru 
SANDU Mitică 
HULEA Angelu 

 

Domnul Preşedinte informează că sunt prezenţi 6 consilieri judeţeni în funcţie.  
A lipsit domnul consilier judeţean Hulea Angelu.  

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 25 martie 2020. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”. 
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                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

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

1. Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii 
– reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

Iniţiator: Costel Fotea                      
2. Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între ture sau 
gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe 
anii 2021-2023; 

Iniţiator: Costel Fotea      
4. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie utilizabile în prevenirea 
efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2); 

Iniţiator: Costel Fotea      
5. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea      

6. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi 
servicii – reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi 

combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-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 6 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între 

ture sau gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea 
noului coronavirus (SARS-co-V-2) 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
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                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

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

Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe 
doamna consilier Alupoae Aida-Flavia să îl prezinte. 

Doamna Alupoae Aida-Flavia prezintă amendamentul înregistrat la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 4.121/01.04.2020. 

                                                                                             
Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.  
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu 

amendamentul votat anterior. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.  

       Se trece la punctul 3 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 2020 şi 
estimările pe anii 2021-2023 

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

Precizează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe 
doamna consilier Alupoae Aida-Flavia să îl prezinte. 

Doamna Alupoae Aida-Flavia prezintă amendamentul înregistrat la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 4.120/01.04.2020.   

                                                                                                                   
Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”. 
Domnul Preşedinte anunţă că, 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 6 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”. 
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime modificat cu amendamentul 

votat anterior. 

Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.  
       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie 
utilizabile în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-

19 (SARS-CoV-2) 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          
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                P R E Ş E D I N T E,                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

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

Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Galaţi 

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

   Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.  
Domnul Preşedinte precizează că se referă la şedinţele următoare care vor fi 

transmise şi votate on-line. 
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele care au fost prezentate la mapă. 
       Doamna Grosu Elena, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
       Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean. 
       Doamna Grosu Elena precizează că are două întrebări care poate că erau şi pentru 
reprezentantul Prefecturii, dar neaflându-se în sală, i se pot transmite. Menţionând 
faptul că toată lumea se frământă în legătură cu asigurarea sănătăţii cadrelor medicale 
şi se cunoaşte faptul că s-au luat toate măsurile care s-au putut,  ar fi dorit să ştie „dacă 
la ora actuală noi putem să testăm toate cadrele medicale şi dacă putem să le asigurăm 
echipamentele de protecţie?” A doua întrebare era legată de faptul că se tot vorbeşte 
despre o testare rapidă care zice că, în prima fază asimptomatică, nu dă rezultate foarte 
exacte în sensul că doar vreo 70-80% este procentul de exactitate şi, în faza a doua, 
este de 100%. Dar dânsa crede că ar fi important dacă s-ar putea trece la o fază de 
testare rapidă a cât mai multor… poate chiar a tuturor, având în vedere că s-ar putea 
asigura un tratament, pe etapele corespunzătoare, cunoscând aceste rezultate.  
       Domnul Preşedinte, la prima întrebare, informează că, în momentul de faţă, 
aparatul PCR de la Spitalul Judeţean funcţionează, face teste, deja sunt peste 250-300 
de teste făcute pentru o parte din angajaţii, personalul medical din Spitalul Judeţean, o 
parte din personalul medical de la Spitalul de Infecţioase şi de la celelalte spitale care 
sunt în momentul de faţă suspecte şi au simptomatologie. Bineînţeles că este o 
procedură pe care o stabileşte doar Direcţia de Sănătate Publică referitoare la 
persoanele care trebuie să fie testate. Vizavi de numărul de teste, în momentul de faţă,  
ne aflăm în plin proces pentru a mai achiziţiona şi pentru a mai aduce aparate PCR şi la 
celelalte spitale din subordinea consiliului judeţean. În legătură cu cea de a doua 
întrebare, vizavi de testele rapide, îi comunică: „da, s-a făcut comandă pentru teste 
rapide la Spitalul Judeţean. Şi sperăm noi ca maxim o săptămână şi jumătate să 
ajungă, să testăm un număr cât mai mare din populaţia Galaţiului şi cu acele teste 
rapide şi prima dată – prioritate zero – sunt cadrele medicale. Dar, încă o dată, repet: 
procedura şi modul în care vor fi testaţi cetăţenii este stabilit strict de către persoanele 
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                P R E Ş E D I N T E,                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

abilitate, în speţă Direcţia de Sănătate Publică şi epidemiologii”. Menţionează că se 
întreprinde tot ce stă în putinţă. La ceea s-a desprins din prima întrebare, susţine că, 
într-adevăr, Consiliul Judeţean Galaţi, la ora actuală, a asigurat spitalele cu materiale 
sanitare. De aceea a şi apelat la dumnealor de a face aceste eforturi pentru a se întâlni. 
În continuare, afirmă: „cred că suntem consiliul judeţean din România care a alocat cele 
mai multe fonduri către spitale pentru a asigura echipamente de protecţie pentru 
cadrele medicale, echipamente de protecţie pentru tot personalul medical, nu numai 
pentru cadrele medicale şi, bineînţeles, alocare de sume pentru ceea ce înseamnă 
echipamente medicale din spitale. Eu zic că ceea ce a depins de noi şi ceea ce depinde 
de noi în fiecare zi suntem în permanentă conexiune cu spitalele, cu managerii de 
spitale. Într-adevăr, vremurile sunt delicate. Ne-ar fi prins mai bine dacă la începutul 
lunii februarie sau chiar în ianuarie ar fi fost o strategie la nivel naţional făcută de către 
Ministerul Sănătăţii, dar asta nu o mai discutăm acum, că o să fie alţii care o să judece 
mai târziu. Dacă vreţi să mă întrebaţi dacă avem materiale primite de la Ministerul 
Sănătăţii? Nu”.  
     În continuare, le doreşte tuturor sănătate multă şi o după-amiază plăcută. 
 
      (A părăsit sala de şedinţe cel de-al treilea grup) 
……………………………………………………………………………………………………. 
      (A intrat în sala de şedinţe cel de-al patrulea grup) 
  
        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 în vederea stabilirii prezenţei celui de al 
patrulea grup, astfel:  
 

MELINTE Liviu-Ionuţ 
ZAHARIA Eugen 
GOGONCEA Lilion-Dan 
NISTOR Costel-Adrian 
NĂVĂLICI Ion 

 

Domnul Preşedinte anunţă că sunt prezenţi 5 consilieri judeţeni în funcţie. 
         În continuare, informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15) din 
Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 25 martie 2020.  
         Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal. 

Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”. 
 

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

1. Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii 
– reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

Iniţiator: Costel Fotea                      
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2. Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între ture sau 
gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe 
anii 2021-2023; 

Iniţiator: Costel Fotea      
4. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie utilizabile în prevenirea 
efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2); 

Iniţiator: Costel Fotea      
5. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea      

6. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi 
servicii – reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi 

combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-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 5 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între 

ture sau gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea 
noului coronavirus (SARS-co-V-2) 

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

Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe 
doamna consilier Alupoae Aida-Flavia să îl prezinte. 

Doamna Alupoae Aida-Flavia prezintă amendamentul înregistrat la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 4.121/01.04.2020. 
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Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.      
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu 

amendamentul votat anterior. 
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.      

       Se trece la punctul 3 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 2020 şi 

estimările pe anii 2021-2023 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

Precizează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe 
doamna consilier Alupoae Aida-Flavia să îl prezinte. 

Doamna Alupoae Aida-Flavia prezintă amendamentul înregistrat la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 4.120/01.04.2020.          

                                                                                                              

Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.   
Domnul Preşedinte anunţă că, 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 5 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.  
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre:. 
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.  

Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.   
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime modificat cu amendamentul 

votat anterior. 
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.    

       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie 

utilizabile în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-
19 (SARS-CoV-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 5 voturi „pentru”.    
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       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Galaţi 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.     
Domnul Preşedinte precizează că modificarea regulamentului constă în a se putea 

ţine şedinţele, pe viitor, on-line şi a se putea vota on-line, inclusiv pe partea de comisii. 
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele care au fost prezentate la mapă. 
       Nemaifiind alte întrebări, le doreşte o după-amiază plăcută, sănătate dumnealor şi 
familiilor dumnealor, să se treacă cu bine peste momentele acestea delicate, nu înainte 
de a specifica faptul că şedinţele se vor ţine on-line. 
       Domnul  Coca Ionel menţionează că după ce se va achiziţiona aplicaţia, o să se 
mai încerce o dată, în timp real, conectarea on-line pentru a se depăşi dificultăţile avute 
atunci când s-a încercat o simulare.  
       Domnul Preşedinte conchide că oricum va fi nevoie şi pe viitor pentru că, după cum 
s-a văzut, astăzi, s-au alocat bani doar pentru cei de la Spitalul Judeţean, fiindcă doar 
Spitalul Judeţean a solicitat până în momentul de faţă. Sunt peste patruzeci de cadre 
medicale şi aici face vorbire şi de medici şi de asistente şi de infirmiere care intră în 
contact cu pacienţi care au simptome sau care sunt bolnavi de coronavirus pentru a 
putea fi cazaţi într-un hotel şi nu a mai intra în contact cu familiile lor. Susţinând că 
astfel de cereri, cu certitudine, vor fi şi de la celelalte spitale şi anume: de la Spitalul de 
Boli Infecţioase şi de la Spitalul de Pneumoftiziologie şi atunci, cu siguranţă, se va mai 
organiza o şedinţă extraordinară, probabil în cel mai scurt timp, după ce vor veni din 
partea acestora solicitări.  
 

      (A părăsit sala de şedinţe cel de-al patrulea grup) 
……………………………………………………………………………………………………. 
      (A intrat în sala de şedinţe cel de-al cincilea grup) 
 

       Domnul Simbanu Ionică doreşte să adreseze o întrebare domnului secretar general 
al judeţului în legătură cu sistemul de vot. 
       Domnul  Coca Ionel atrage atenţia că, în primul rând, se consumă foarte repede 
bateria la telefoane, şi trebuie un acumulator. Cu referire la sistemul de vot, se preferă 
şi se doreşte ca de obicei prin ridicarea mâinii, cu condiţia de a fi un pic de timp pentru 
a se vizualiza acest moment al votului; ar fi şi procedura de vot nominală, doar prin apel 
nominal, adică strict în ordinea alfabetică şi comunică fiecare cum votează, ar merge 
dacă există o hotărâre-două. În schimb, dacă este o şedinţă de treizeci de hotărâri să 
se facă apel nominal la fiecare hotărâre, rugămintea este puţin mai lent, ca efectiv, să 
se poată vedea cum se votează de către fiecare dintre consilieri şi să se poată 
consemna. Colegele din aparatul de specialitate vor fi prezente. Va fi amplasat un 
proiector, cu un ecran mai mare, pe care se vor vedea «căsuţe» cu fiecare dintre 
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consilieri. Rugămintea este cumva, în dreptul camerei să fie poziţionată mâna în 
momentul votului şi, în mod special, dacă cineva are observaţii sau vot împotrivă sau 
abţinere să îi atragă atenţia pentru a se cunoaşte şi pentru a să consemna exact votul 
acela. Este ceva neprevăzut. Nimeni nu s-a aşteptat la aceasta, nimeni nu are soluţii 
perfecte pentru situaţii din acestea. Rugămintea adresată este să se accepte că se 
poate, pentru că acum sunt doar trei hotărâri, dar dacă ar fi o şedinţă de patruzeci de 
hotărâri şi să se intre câte cinci consilieri... Dacă se reuşeşte cu varianta on-line, 
aceasta este cea mai sigură pentru toată lumea. Referitor la costuri, apreciază că sunt 
până în 20 de euro pe lună. 
 
        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 în vederea stabilirii prezenţei celui de al 
cincilea grup, astfel:  
 

PALADE Cătălin 
SIMBANU Ionică 
ISTUDOR Gigel 
RADU Valentin 
VICLEANU Marian 
RUSU Georgiana-Iuliana 

 

 Domnul Preşedinte anunţă că sunt prezenţi 6 consilieri judeţeni în funcţie.  
         Informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15) din Codul 
administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 25 martie 2020.  
         Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal. 

Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”. 
 
 

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

1. Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii 
– reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

Iniţiator: Costel Fotea                      
2. Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între ture sau 
gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe 
anii 2021-2023; 

Iniţiator: Costel Fotea      
4. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie utilizabile în prevenirea 
efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2); 

Iniţiator: Costel Fotea      
5. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea      

6. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi 
servicii – reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi 

combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-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 6 voturi „pentru”. 
       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între 

ture sau gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea 
noului coronavirus (SARS-co-V-2) 

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

Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe 
doamna consilier Alupoae Aida-Flavia să îl prezinte. 

Doamna Alupoae Aida-Flavia prezintă amendamentul înregistrat la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 4.121/01.04.2020. 
                                                                                               

Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.   
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu 

amendamentul votat anterior. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.   
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       Se trece la punctul 3 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 2020 şi 

estimările pe anii 2021-2023 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

Precizează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe 
doamna consilier Alupoae Aida-Flavia să îl prezinte. 

Doamna Alupoae Aida-Flavia prezintă amendamentul înregistrat la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 4.120/01.04.2020.      

                                                                                                                       
Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.   
Domnul Preşedinte anunţă că, 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 6 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  

Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.   
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime modificat cu amendamentul 

votat anterior. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.   

       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie 

utilizabile în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-
19 (SARS-CoV-2) 

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

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

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică întreabă, în primul rând, dacă vizierele sunt sterile sau 

urmează a fi sterilizate de beneficiari sau cei care le utilizează.  
Domnul Preşedinte îi răspunde că, în primul rând, sterilizarea se face clar de către 

cei care le folosesc. În al doilea rând, cei care le produc trebuie să aibă avizele 
Ministerului Sănătăţii. Şi, atunci, cei care le produc, în speţă Universitatea, va avea 
avizul Ministerului Sănătăţii şi, apoi, cei care le folosesc pentru că ea se sterilizează de 
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fiecare dată de câte ori se scoate sau de câte ori se foloseşte. Din câte cunoaşte, se 
poate steriliza de trei sau de patru ori.  

Domnul Simbanu Ionică, în continuare, menţionează că în Galaţi, de câteva zile, 
sunt câteva societăţi care deja fabrică acest gen de viziere şi, cinste lor, fac donaţii 
către diverse instituţii medicale din Galaţi. Întreabă dacă se poate avea în vedere  
sprijinirea şi a acestora pentru a mări numărul produselor, în condiţiile în care îşi 
certifică produsul, fără discuţie. 

Domnul Preşedinte comunică: „Sunt întru totul de acord şi ştiţi că am mai spus-o şi 
anterior, important este să găsim soluţia legală prin care să putem să finanţăm 
societăţile private şi producţia pe care o realizează să o dea instituţiilor din subordinea 
consiliului judeţean. Este clar că le vor dona spitalelor pentru că ei sunt cei mai expuşi 
şi pentru ei trebuie protecţie maximă. Important este să le aibă certificate şi avizate de 
către Ministerul Sănătăţii şi încercăm să găsim o soluţie care să ne permită să finanţăm 
sau să asigurăm partea de finanţare pentru materiale”.  

Domnul Simbanu Ionică vine cu o completare, specificând că fost informat ieri că o 
societate din Galaţi a reuşit să pună la punct un prototip de ventilator pe care urmează 
să îl certifice conform ordonanţei... Nu îi cunoaşte exact denumirea, dar dacă există 
interes şi se consideră că ar trebui contactaţi, doreşte să cunoască care este 
procedura. 

Domnul Preşedinte comunică faptul că există interes, mai ales pentru ventilare 
mecanică. Există interes pentru ventilatoare. Există interes maxim. Acolo, iarăşi, acelaşi 
lucru: sunt două variante: „Ori le produc şi le achiziţionăm de la ei ori încercăm, dacă 
legea permite, un parteneriat cu ei şi să le asigurăm sursa de finanţare pentru a-şi 
asigura materia primă. Şi dacă ei pot să ofere manoperă sau eventual, cum am spus şi 
la început, să le achiziţioneze spitalul de la cei care produc pentru că este nevoie foarte 
mult de astfel de echipamente”. Menţionează că şi Universitatea „Dunărea de Jos” 
încearcă un astfel de prototip pentru a produce un ventilator.  

Domnul Simbanu Ionică specifică faptul că deja ei sunt astăzi la Bucureşti pentru 
certificare. 

Domnul Preşedinte afirmă că este un lucru extraordinar.  
Domnul Simbanu Ionică intervine: „Deci se pot îndrepta către dumneavoastră fără 

niciun fel de probleme”. 
Domnul Preşedinte îi precizează că se pot adresa consiliului. 
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.      

       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

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

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

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
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       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele care au fost prezentate la mapă. 
       Nefiind observaţii, le doreşte multă sănătate dumnealor şi familiilor dumnealor.  
 
        (A părăsit sala de şedinţe cel de-al cincilea grup) 
……………………………………………………………………………………………………. 
         (A intrat în sala de şedinţe cel de-al şaselea grup) 

 
        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 în vederea stabilirii prezenţei celui de al 
şaselea grup, astfel:  
 

SANDU Viorica  
URSU Nicuşor 
NAGGAR Andreea-Anamaria 
STAN Ionel 
ŞTEFAN Ion 
TRANDAFIR Avram 

 

 Domnul Preşedinte informează că sunt prezenţi 4 consilieri judeţeni în funcţie.   
 Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Ştefan Ion şi Trandafir Avram. 

         Domnul consilier judeţean Trandafir Avram a sosit în sală după votarea 
primului punct de pe ordinea de zi. 

         Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 25 martie 2020.  
         Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal. 

Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”. 
 

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

1. Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii 
– reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

Iniţiator: Costel Fotea                      
2. Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între ture sau 
gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2); 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe 
anii 2021-2023; 

Iniţiator: Costel Fotea      
4. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie utilizabile în prevenirea 
efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2); 

Iniţiator: Costel Fotea      
5. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea      

6. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi 
servicii – reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi 

combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-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 4 voturi „pentru”.  
   Domnul consilier judeţean Trandafir Avram a sosit în sală.   

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între 

ture sau gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea şi combaterea 
noului coronavirus (SARS-co-V-2) 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
       Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe 
doamna consilier Alupoae Aida-Flavia să îl prezinte. 
       Doamna Alupoae Aida-Flavia prezintă amendamentul înregistrat la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 4.121/01.04.2020. 
                                              
       Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
       Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.  
       Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu amendamentul 
votat anterior. 
      Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.  
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       Se trece la punctul 3 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 2020 şi 

estimările pe anii 2021-2023 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

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

Precizează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe 
doamna consilier Alupoae Aida-Flavia să îl prezinte. 

Doamna Alupoae Aida-Flavia prezintă amendamentul înregistrat la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 4.120/01.04.2020.     

                                                                                                                       
Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.    
Domnul Preşedinte anunţă că, 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 5 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  

Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.   
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime modificat cu amendamentul 

votat anterior. 
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.   

       Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie 

utilizabile în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-
19 (SARS-CoV-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 5 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Galaţi 

                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea                                                          

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
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Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.        
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele care au fost prezentate la mapă. 
       În continuare, precizează: „Universitatea a început să facă aceste viziere, va 
produce viziere. Noi am alocat astăzi o sumă de douăzeci de mii de lei – atât a solicitat 
– pentru a achiziţiona materiale pentru ca ei să facă aceste viziere. Acum nu vă ascund 
faptul că prioritatea zero sunt spitalele şi tot ce înseamnă materiale şi dezinfectanţi în 
momentul de faţă şi în etapa aceasta sunt dirijate către spitale. Tocmai ce am primit o 
veste de la un coleg de al nostru că mai sunt şi alte societăţi în Galaţi care au început 
să producă aceste viziere şi cred că o să fie mai multe pe piaţă şi sperăm să fie pentru 
cât mai multe persoane. Cam aşa stau lucrurile”. S-a aprobat astăzi şi această 
modificare de regulament care constă în a putea vota on-line şi a ţine şedinţele 
consiliului judeţean on-line. Pentru că, în momentul de faţă, doar Spitalul Judeţean a 
solicitat bani pentru a asigura cazarea cadrelor medicale care din teamă de nu contacta 
şi personalul şi familia de acasă, doresc să fie cazate la hotel. Doar Spitalul Judeţean a 
solicitat, deocamdată. De asemenea, menţionează că după ce se va definitiva cu 
această aplicaţie cu votul on-line şi cu cu şedinţele on-line, este sigur şi intuieşte că şi 
celelalte spitale şi anume Spitalul de Pneumoftiziologie şi Spitalul de Boli Infecţioase    
s-ar putea să solicite sume sau alocarea unor sume pentru a caza medicii care 
interacţionează direct cu bolnavii cu COVID. Pentru Spitalul Târgu Bujor a fost alocată 
suma pentru a pune în funcţiune un aparat REAL TIME PCR pentru că mai este nevoie 
de completat cu ceva aparatură acolo – pentru că nu este de ajuns să ai doar aparatul 
PCR, trebuie să ai şi întreaga linie pentru că materialul biologic care este virusat cu 
acest COVID-19 nu poate să intre pe linia de laborator normală pentru că virusezi tot 
laboratorul. De aceea, este nevoie şi a fost nevoie să se aloce bani să îşi completeze 
linia de PCR. În rest, le doreşte multă sănătate dumnealor şi familiilor şi să trecem cu 
bine peste momentele acestea delicate. 
       Domnul Ursu Nicuşor întreabă dacă se alocă fonduri Serviciului de ambulanţă… 
       Domnul Preşedinte, având în vedere o discuţie avută şi în zilele anterioare, 
aminteşte că Ordonanţa militară nr. 4 dată de către Guvern spune că se va asigura de 
autorităţile locale finanţare şi cazare pentru angajaţii din unităţile din subordinea 
autorităţilor locale. Afirmă: „Din păcate, Serviciul de ambulanţă este în subordinea 
Ministerului Sănătăţii şi, cu mare drag, pentru că sunt colegii noştri, sunt gălăţeni de ai 
noştri, este personal din Galaţi şi nu ar fi o problemă, mai ales că sunt primii oameni 
care intră în contact cu toţi cetăţenii şi trebuie să le asigurăm şi lor cazare; căutăm 
soluţii. Doar că, din păcate, în momentul de faţă, suntem îngrădiţi de legislaţie. Dacă 
hotărârile Guvernului sau ordonanţele de urgenţă pe care le va lua Guvernul pe viitor 
vor prinde şi aceste unităţi, fără nicio problemă pentru că sunt colegii noştri şi, mai ales, 
că sunt oamenii care intră în prima linie. Adică sunt soldaţii din prima linie şi ar trebui să 
avem grijă de ei. ... Eu sunt sigur că… Credeţi-mă că mi-aş dori foarte mult şi îmi 
doresc foarte mult, aşa cum aţi văzut, din fondul de rezervă... Eu sunt întru totul de 
acord cu dumneavoastră, doar că, din păcate, peste şase luni de zile vor veni nişte 
oameni şi mă vor întreba care este cadrul legal. Cu toată bunăvoinţa, pentru că îmi 
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doresc. Astăzi îmi doresc din tot sufletul să ajutăm şi Serviciul de ambulanţă, să ajutăm 
şi S.M.U.R.D.-ul, să ajutăm şi Spitalul C.F.R. – pentru că Spitalul C.F.R. este în 
subordinea Ministerului Transporturilor şi oamenii aceia de acolo trebuie protejaţi. Adică 
ne dorim să facem toate lucrurile acestea. Din păcate, legislaţia, cadrul legal, ne 
constrânge să ne rezumăm doar la cei pe care îi avem în subordine”.  
       
        (A părăsit sala de şedinţe cel de-al şaselea grup) 
 

 

 

   Concluziile şedinţei sunt următoarele: 
 

Dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în funcţie + Preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi au fost prezenţi 30 consilieri judeţeni în funcţie + Preşedintele 
Consiliului Judeţean, deci au fost întrunite condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea 
lucrărilor şedinţei. 
        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Dănăilă Sorin, Hulea Angelu, Ştefan Ion 
şi Trandafir Avram. 
       Domnul consilier judeţean Trandafir Avram a sosit în sală după votarea 
primului punct de pe ordinea de zi. 
 
 

        Procesul – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 25 
martie 2020 s-a aprobat în unanimitate, cu 31 de voturi „pentru”. 

 
 

        Ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate, cu 31 de voturi “pentru”. 
           
 

        Punctul 1 din ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind alocarea sumei 
de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi 
către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii – reactivi, materiale 
sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus (SARS-co-
V-2), s-a aprobat în unanimitate cu 31 de voturi „pentru”. 

   Punctul 2 din ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind alocarea sumei 
de 650 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi 
către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Galaţi, în vederea 
asigurării spaţiilor hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi, personalului din 
cadrul spitalului şi Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor pentru achiziţia de materiale, 
consumabile şi protecţia personalului, pentru prevenirea şi combaterea noului 
coronavirus (SARS-co-V-2), s-a aprobat în unanimitate cu 32 de voturi „pentru”. 

   Punctul 3 din ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor  finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023, s-a 
aprobat astfel: art.1 – în unanimitate cu 32 voturi „pentru”, art.2 – în unanimitate cu 32 
voturi „pentru”, art.3 – în unanimitate cu 32 voturi „pentru”, art.4 – în unanimitate cu 32 
voturi „pentru”, proiectul de hotărâre în ansamblu – în unanimitate cu 32 voturi 
„pentru”. 
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   Punctul 4 din ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galaţi de viziere şi măşti de protecţie utilizabile în prevenirea efectelor cauzate 
de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2), s-a aprobat în unanimitate cu 
32 de voturi „pentru”. 

   Punctul 5 din ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind modificarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, s-a aprobat 
în unanimitate cu 32 de voturi „pentru”. 

 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 27 (douăzecişişapte) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, 
convocată de îndată, din data de 09 aprilie 2020.     
 
 
 
 

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


