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PROCES–VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 09 aprilie 2020 
 
 

          Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată de îndată 
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 229 din 09 aprilie 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 09 aprilie 2020 şi afişată la sediu, 
având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. 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; 

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

 

        Şedinţa s-a desfăşurat fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând 
mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă. 
 

Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, precizează că sistemul acesta de 
conectare on-line va fi perfecţionat şi probabil următoarea conectare va fi şi mai reuşită, 
fiind din ce în ce mai multă nevoie de organizarea on-line a şedinţelor extraordinare de 
consiliu după cum se prezintă lucrurile. 
        În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar general al judeţului Coca Ionel care 
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă. 
        Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 33 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        A lipsit domnul consilier judeţean Vicleanu Marian. 
 

        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 01 aprilie 2020. 

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

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

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

1. 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; 

Iniţiator: Costel Fotea    
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2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
       Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 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, înainte de a trece la supunerea la vot pe articole a proiectului 

de hotărâre, doreşte să aducă precizări legate de această rectificare. Informează 
despre alocarea sumei de 468 de mii de lei Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi pentru a se achiziţiona: lămpi germicide – adică pentru 
purificarea aerului; un container frigorific – care va fi folosit drept morgă la acest spital. 
Totodată, informează că acest spital a primit săptămâna trecută, vineri, un PCR REAL 
TIME, dar, din păcate, este incomplet – adică este doar aparatul fără linia de COVID. 
Şi, atunci, este necesară achiziţionarea următoarelor: combină frigorifică, extractor 
automat pentru acizi, microcentrifugă, minicentrifugă, pipete automate, hotă biologică 
clasa II, accesorii hotă – două bucăţi, vortex şi centrifugă pentru plăci PCR. Conchide 
că acestea sunt pentru acest spital, însemnând 468 de mii de lei. Şi tot pentru acest 
spital, medicii şi personalul medical de acolo, comitetul director, a solicitat suma de 200 
de mii de lei pentru ceea ce înseamnă cazarea personalului medical. Din păcate, acest 
spital, la această oră, este plin. Este plin şi Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi se fac 
internări la Spitalul C.F.R. Galaţi. Terapia intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi este plină. Situaţia este grea. Nu este o situaţie 
uşoară. La acest moment, se speră să mai găsească locuri de cazare pentru că, din 
păcate, nici agenţii economici nu mai vor să mai pună spaţii de cazare la dispoziţie, 
referindu-se la hoteluri, pensiuni. Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi s-a 
solicitat suma de 60 de mii de lei pentru cazarea medicilor pentru că încă mai caută 
cazare şi pentru celălalt personal medical. Din păcate, există o situaţie foarte delicată în 
judeţul Galaţi, în municipiul Galaţi, după cum se cunoaşte, a Căminului de bătrâni 
„Sfântul Ilie” unde au fost 130 de oameni internaţi sau, mai bine zis, cazaţi acolo care 
au beneficiat de serviciile acestui centru. Din păcate, foarte mulţi dintre cei care lucrau 
acolo s-au infectat cu COVID-19 şi au trebuit să fie extraşi de acolo. Din păcate, situaţia 
este una foarte, foarte grea şi foarte delicată pentru că soţul patroanei de acolo a 
decedat, din păcate. Patroana este internată în spital cu COVID-19 şi fiica doamnei este 
şi dumneaei în izolare. Şi, atunci, ieri seară, s-a primit un ordin militar de la domnul 
Raed Arafat, secretar de stat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, ca 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, din subordinea 
Consiliului Judeţean Galaţi, să asigure administrarea acelui cămin pentru că mai sunt 
102 oameni încă la ora actuală cazaţi acolo şi trebuie să le fie asigurate ceea ce 
înseamnă condiţii optime de trai. Şi, ieri noapte, a fost emis ordinul secretarului de stat 
Raed Arafat prin care Consiliul Judeţean Galaţi alocă partea financiară pentru cei care 
administrează, în speţă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi. S-a format ieri o comisie alcătuită din reprezentanţii Agenţiei judeţene pentru 
plăţi şi inspecţie socială (A.J.P.I.S.), Direcţia de sănătate publică şi Poliţie pentru că 
situaţia este delicată şi va trebui să fie gestionată, deşi este foarte greu să se 
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gestioneze ce este acolo. Şi, de astăzi, administratorul propus pentru acest centru, la 
faţa locului, va vedea despre ce este vorba. S-a detaşat personal medical de la Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi, de la Spitalul C.F.R. Galaţi 
şi de la Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire” Galaţi pentru a se 
asigura servicii medicale şi pentru acei oameni.  Aduce în discuţie starea personalului 
medical care îşi desfăşoară activitatea acolo şi care nu poate rezista mai mult de şase 
ore echipat într-un combinezon, cu mască şi cu ochelari pe faţă. Informează că se 
alocă, în acest moment, acestui cămin suma de 150 de mii de lei. Spune că va trebui 
sau se vor mai aloca sume şi în şedinţele următoare, în funcţie de necesar şi de situaţia 
de acolo. Bineînţeles, s-a refăcut fondul de rezervă al consiliului judeţean pe care l-a 
adus din nou la nivelul de 5 milioane de lei. Conchide că acestea sunt modificările la 
rectificarea bugetară. Din acest motiv a menţionat că se va avea nevoie de ajutorul, de 
suportul şi de sprijinul consilierilor judeţeni pentru că situaţia nu este una roz, este una 
delicată. Pentru că, după ce au venit cele două autocare din Turcia, unde a fost 
personal medical, din păcate, s-a răspândit foarte mult acest COVID-19.  

În continuare, întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre sau 
la documentaţia de fundamentare. 

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

Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   

Se trece la punctul 2 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 multă sănătate şi dumnealor şi familiilor 
dumnealor şi să dea Bunul Dumnezeu să ne apere şi de această nenorocire.  

                                                                                                                     
        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 3 (trei) pagini şi a fost 
prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, convocată de îndată, 
din data de 14 aprilie 2020.     
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