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PROCES–VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 10 decembrie 2020 
 
 

          Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată de îndată 
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 506 din 09 decembrie 2020 
şi a fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţiile 
on-line) din 09 decembrie 2020, respectiv în ediţiile tipărite din 10 decembrie 2020 şi în 
ziarul „Realitatea” Galaţi din 10 decembrie 2020 şi afişată la sediu, având următorul 
proiect al ordinii de zi: 

1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi 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 mulţumeşte colegilor consilieri pentru faptul că s-a dat curs 
invitaţiei de participare la această şedinţă.  
        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 32 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Costea Tudorel şi Oprea Radu–Adrian. 
        Domnul consilier judeţean Costea Tudorel s-a conectat la sesiunea video 
după votarea articolului 1 al proiectului de hotărâre aflat 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 04 decembrie 2020. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 33 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. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2020 şi estimările pe 
anii 2021-2023; 

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

 

        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
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               Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi 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. 

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 33 voturi „pentru”. 
 

        Domnul consilier judeţean Costea Tudorel s-a conectat la sesiunea video. 
 

        Domnul Preşedinte 

Supune la vot art. 2 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 ce au fost prezentate la mapă. 
        Nefiind observaţii, ordinea de zi fiind epuizată, închide şedinţa, nu înainte de a le 
dori tuturor multă sănătate, o zi frumoasă şi o după-amiază plăcută. Totodată, anunţă 
că săptămâna viitoare o să se desfăşoare şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean 
Galaţi.  
 
        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 2 (două) pagini şi a 
fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de                   
17 decembrie 2020.     
 
 
 
 
 
 
 

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


