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

 

                      Costel Fotea                                                                                  Ionel Coca  
 

 
 

 

 
PROCES–VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 
din data de 20 februarie 2020 

 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 172 din 14 februarie 2020 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 14 februarie 2020, respectiv 
ediţia tipărită din 15-16 februarie 2020,  în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line) din 
14 februarie 2020, respectiv ediţia tipărită din 17 februarie 2020, în ziarul „Realitatea” 
Galaţi din 17 februarie 2020 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 14 februarie 2020 şi 
afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristovici Viorel; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Angelu Hulea; 

Iniţiator: Comisia de validare 
3. Depunerea jurământului; 
4. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorin Creţu; 
Iniţiator: Costel Fotea 

5. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iulian Iosif; 
Iniţiator: Comisia de validare 

6. Depunerea jurământului; 
7. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. 

univ. dr. ing. Ghiţă BÂRSAN; 
Iniţiator: Costel Fotea 

8. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. dr. 
ing. Cătălin FETECĂU; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea închiderii Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă 

„Dragoş” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

 
10. Aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor 

adulte cu handicap nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
nr. 1; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor 

adulte cu handicap nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
nr. 2; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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12. Aprobarea reorganizării Centrului de îngrijire şi asistenţă „Elena” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de 
îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

17. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a 
comunei Barcea); 

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti (U.A.T. a 
comunei Brăhăşeşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a 
comunei Braniştea); 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a 
comunei Cerţeşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a 
comunei Cosmeşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
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23. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a 
comunei Folteşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a 
comunei Gohor); 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti  (U.A.T. a 
comunei Nicoreşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a 
comunei Oancea); 

Iniţiator: Costel Fotea 
27. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a 
comunei Poiana); 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteieşti (U.A.T. a 
comunei Scânteieşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
29. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a 
comunei Schela); 

Iniţiator: Costel Fotea 
30. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a 
comunei Şendreni); 

Iniţiator: Costel Fotea 
31. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
32. Aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea 

acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi 
nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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33. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 
2020 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru 
proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
34. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi şi Palatul Copiilor Galaţi în vederea organizării a unor activităţi extracurriculare de 
interes judeţean; 

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

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Forumului 
de Cooperare în regiunea Dunării; 

Iniţiator: Costel Fotea 
36. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare şi dotare a 

Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi»; 
Iniţiator: Costel Fotea 

 
37. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 112 din 31 mai 2018 

privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»; 

 Iniţiator: Costel Fotea 
38. Modificarea Hotărârii nr. 114 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului 

”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 
Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi” şi a cheltuielilor legate de acesta; 

Iniţiator: Costel Fotea 
39. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 269 din 28 noiembrie 

2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere şi modernizare variantă 
ocolitoare a municipiului Galaţi»; 

Iniţiator: Costel Fotea 
40. Aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxei speciale a serviciului 

de salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
41. Aprobarea acordurilor de parteneriat între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul 

Judeţean Galaţi şi Consiliul Local Vilcovo, Regiunea Odessa, Ucraina, Consiliul Raional 
Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia şi UAT 
Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa în vederea implementării 
proiectului ”Escapeland – Joint Development and Promotion of Active Tourism in the 
Black Sea Basin” (”Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ 
în Bazinul Mării Negre”); 

Iniţiator: Costel Fotea 
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42. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 257/28.11.2019 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind aprobarea  
Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de 
investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI 
URGENŢE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - 
GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
43. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40/30.01.2020 privind 

aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului 
de investiţie „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE şi DOTARE 
AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN de  
URGENŢĂ Sf. APOSTOL ANDREI  GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
44. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, şi Proiectul Tehnic privind 

realizarea obiectivului: „Panou siglă luminoasă Secţia Radioterapie din Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei  Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
45. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de 

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare spaţii de creaţie 
plastică şi expoziţii în aer liber – Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
46. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 197/30.09.2019 privind 

aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului 
de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT 
DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
47. Aprobarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie pentru realizarea 

obiectivului de investiţii „LUCRĂRI DE REFACERE PODURI ŞI DRUMURI JUDEŢENE 
AFECTATE DE CALAMITĂŢI NATURALE 2018, JUDEŢUL GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
48. Darea în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pe perioada 

existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 200 m2, aflat în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi, situat în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 393, în vederea construirii 
unei capele; 

Iniţiator: Costel Fotea 
49. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând 

domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

50. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Cons Management 
Parc de Soft SRL Galaţi, pe anul 2020; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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51. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 11.002 mii lei 
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene pe anul 2020; 

Iniţiator: Costel Fotea 
52. Aprobarea 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 
53. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 

        Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu:  Doina Cucu – administrator public 
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; George Stoica – director executiv, Direcţia 
economie şi finanţe; Laura-Delia Angheluţă – director executiv, Direcţia de dezvoltare 
regională; Camelia Epure – director executiv temporar, Direcţia programe; Manuela 
Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia programe; Constantin Cristea – director 
executiv, Direcţia patrimoniu; Sorin Hălăşag – director executiv adjunct, Direcţia 
patrimoniu; Florin Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public intern; Mărioara 
Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Nicoleta Macri – şef serviciu temporar, 
Serviciul investiţii şi urmăriri contracte; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet 
preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier 
superior, Compartimentul cancelarie.           
        Au participat ca invitaţi: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi; Aurica 
Vîrgolici – trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi; 
Alexandru-Igor Bejan – administrator, S.C. Cons Management Parc de Soft S.R.L. 
Galaţi; Angelu Hulea – propus pentru validare în funcţia de consilier judeţean; Iulian 
Iosif – propus pentru validare în funcţia de consilier judeţean; Ghiţă Bârsan – propus 
pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; Cătălin Fetecău – 
propus pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; Vali-Viorel 
Sandu – manager, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Lică Cristea – director 
executiv interimar, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; Corina-
Emanuela Dobre – manager interimar, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ 
Şerban –  manager, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi; 
Dan Basarab Nanu – manager interimar, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Dragoş 
Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; Cătălin Vădană – 
director general adjunct economic şi administrativ, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; Carmen Mihaela Mironov – director general adjunct 
pentru protecţie socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi; Alina Valentina Dobrea – manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuv. Parascheva” Galaţi; Cătălin Popa – director general, Serviciul Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; ziarul „ROMÂNIA LIBERĂ”; 
Ziarul Regional de Antreprenoriat; TV Galaţi. 
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Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului subprefect Manoliu 
Mihai.  
        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 29 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 

Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Creţu Sorin, Cristovici Viorel, Gaiu 
Magdalena, Naggar Andreea – Anamaria şi Ştefan Ion. 

Doamna consilier judeţean Naggar Andreea – Anamaria a sosit în sală, după 
votarea punctului şapte de pe ordinea de zi. 

Domnul consilier judeţean Gogoncea Lilion – Dan a părăsit sala, după 
votarea punctului opt de pe ordinea de zi şi a revenit după votarea punctului 
doisprezece de pe ordinea de zi. 

Domnul vicepreşedinte Gasparotti Florinel – Petru a părăsit sala, după 
votarea punctului unsprezece de pe ordinea de zi şi a revenit în sală după votarea 
punctului treisprezece 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 ordinare a 
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 30 ianuarie 2020. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 30 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. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristovici Viorel; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Angelu Hulea; 

Iniţiator: Comisia de validare 
3. Depunerea jurământului; 
4. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorin Creţu; 
Iniţiator: Costel Fotea 

5. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iulian Iosif; 
Iniţiator: Comisia de validare 

6. Depunerea jurământului; 
7. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. 

univ. dr. ing. Ghiţă BÂRSAN; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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8. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. dr. 

ing. Cătălin FETECĂU; 
Iniţiator: Costel Fotea 

9. Aprobarea închiderii Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă 
„Dragoş” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor 

adulte cu handicap nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
nr. 1; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor 

adulte cu handicap nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
nr. 2; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea reorganizării Centrului de îngrijire şi asistenţă „Elena” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de 
îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2 din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 

îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

17. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a 
comunei Barcea); 

Iniţiator: Costel Fotea 
 



Şedinţa din 20 februarie 2020 
 Pag. nr. 9  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

19. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti (U.A.T. a 
comunei Brăhăşeşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a 
comunei Braniştea); 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a 
comunei Cerţeşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a 
comunei Cosmeşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a 
comunei Folteşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a 
comunei Gohor); 

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti  (U.A.T. a 
comunei Nicoreşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a 
comunei Oancea); 

Iniţiator: Costel Fotea 
27. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a 
comunei Poiana); 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteieşti (U.A.T. a 
comunei Scânteieşti); 

Iniţiator: Costel Fotea 
29. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a 
comunei Schela); 

Iniţiator: Costel Fotea 
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30. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a 
comunei Şendreni); 

Iniţiator: Costel Fotea 
31. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
32. Aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea 

acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi 
nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
33. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 

2020 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru 
proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
34. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi şi Palatul Copiilor Galaţi în vederea organizării a unor activităţi extracurriculare de 
interes judeţean; 

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

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Forumului 
de Cooperare în regiunea Dunării; 

Iniţiator: Costel Fotea 
36. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare şi dotare a 

Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi»; 
Iniţiator: Costel Fotea 

37. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 112 din 31 mai 2018 
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»; 

 Iniţiator: Costel Fotea 
38. Modificarea Hotărârii nr. 114 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului 

”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 
Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi” şi a cheltuielilor legate de acesta; 

Iniţiator: Costel Fotea 
39. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 269 din 28 noiembrie 

2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere şi modernizare variantă 
ocolitoare a municipiului Galaţi»; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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40. Aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxei speciale a serviciului 

de salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
41. Aprobarea acordurilor de parteneriat între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul 

Judeţean Galaţi şi Consiliul Local Vilcovo, Regiunea Odessa, Ucraina, Consiliul Raional 
Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia şi UAT 
Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa în vederea implementării 
proiectului ”Escapeland – Joint Development and Promotion of Active Tourism in the 
Black Sea Basin” (”Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ 
în Bazinul Mării Negre”); 

Iniţiator: Costel Fotea 
42. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 257/28.11.2019 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind aprobarea  
Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de 
investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI 
URGENŢE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - 
GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
43. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40/30.01.2020 privind 

aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului 
de investiţie „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE şi DOTARE 
AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN de  
URGENŢĂ Sf. APOSTOL ANDREI  GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
44. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, şi Proiectul Tehnic privind 

realizarea obiectivului: „Panou siglă luminoasă Secţia Radioterapie din Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei  Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
45. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de 

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare spaţii de creaţie 
plastică şi expoziţii în aer liber – Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
46. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 197/30.09.2019 privind 

aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului 
de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT 
DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
47. Aprobarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie pentru realizarea 

obiectivului de investiţii „LUCRĂRI DE REFACERE PODURI ŞI DRUMURI JUDEŢENE 
AFECTATE DE CALAMITĂŢI NATURALE 2018, JUDEŢUL GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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48. Darea în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pe perioada 
existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 200 m2, aflat în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi, situat în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 393, în vederea construirii 
unei capele; 

Iniţiator: Costel Fotea 
49. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând 

domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

 
50. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Cons Management 

Parc de Soft SRL Galaţi, pe anul 2020; 
Iniţiator: Costel Fotea 

51. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 11.002 mii lei 
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene pe anul 2020; 

Iniţiator: Costel Fotea 
52. Aprobarea 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 
53. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 

        Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristovici Viorel 
                                                                                                       Iniţiator: Costel Fotea 
 Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

   Domnul Simbanu Ionică doreşte să adreseze câteva cuvinte consiliului din partea  
domnului Viorel Cristovici.  

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
   Domnul Simbanu Ionică transmite următoarele: „Domnul Cristovici, deocamdată, 

se retrage din funcţia de consilier judeţean pentru o funcţie profesională. Şi m-a rugat 
să mulţumesc, în numele dânsului, întregului aparat al consiliului cu care a colaborat 
foarte bine. Iar colegilor consilieri le urează un parcurs bun şi să continue lucrările aşa 
cum au decurs până acum, să termine mandatul cu bine. Vă mulţumesc”.  

Domnul Preşedinte comunică: „Şi noi vă mulţumim. Mulţumim domnului Cristovici 
pentru activitate şi, bineînţeles, îi dorim succes în noua activitate, cea pe care o va 
desfăşura de acum încolo”. 
        În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.    

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Angelu Hulea 

                                                                                           Iniţiator: Comisia de validare 
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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 30 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Depunerea jurământului 
        Domnul Preşedinte invită noul consilier judeţean să depună jurământul. Acesta se 
depune cu mâna stângă pe Constituţie şi, după caz, pe Biblie. Consilierii judeţeni care 
refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. Jurământul poate fi 
depus şi fără formula religioasă.  
        Domnul Angelu Hulea depune următorul jurământ:  
        «Eu, ANGELU Hulea, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în 
conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun 
următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, 
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi. 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”». 
        Domnul Preşedinte îi urează succes în mandat. 
        Domnul Angelu Hulea îi mulţumeşte.   

               Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorin Creţu 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.      
       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iulian Iosif 
                                                                                           Iniţiator: Comisia de validare 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.      
       Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Depunerea jurământului 
        Domnul Preşedinte invită noul consilier judeţean să depună jurământul. Acesta se 
depune cu mâna stângă pe Constituţie şi, după caz, pe Biblie. Consilierii judeţeni care 
refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. Jurământul poate fi 
depus şi fără formula religioasă.  
        Domnul Iosif Iulian depune următorul jurământ:  
        «Eu, IOSIF Iulian, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în conformitate 
cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun următorul 
jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 
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stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu!”». 
        Domnul Preşedinte îi urează succes. 
        Domnul Iosif Iulian îi mulţumeşte. 
         
        Domnul Preşedinte, având în vedere că nu a făcut lucrul acesta la începutul 
şedinţei, adresează rugămintea de a se păstra un moment de reculegere în memoria   
doamnei Tinca Podaru, fost consilier judeţean. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
       Moment de reculegere.  
 

               Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. univ. 

dr. ing. Ghiţă BÂRSAN 
                                                                                                    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 32 voturi „pentru”.         

        Doamna consilier judeţean Naggar Andreea – Anamaria a sosit în sală. 
 

Domnul Preşedinte comunică faptul că iniţierea acestui proiect de hotărâre are 
drept scop recunoaşterea meritelor unei personalităţi dascăl, om şi comandant ce s-a 
remarcat printr-o bogată activitate didactică şi profesională cu un prestigiu binemeritat. 
O asemenea apreciere este arătată de Consiliul Judeţean Galaţi prin acordarea 
Diplomei de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” – cea mai înaltă distincţie pentru 
marcarea contribuţiilor deosebite în plan ştiinţific, social şi academic. Domnul prof. univ. 
dr. ing. Ghiţă Bârsan, comandant al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din 
Sibiu şi-a adus contribuţia Ia dezvoltarea mediului academic, generaţii întregi de ofiţeri 
ai Armatei Române având în domnia sa un model, un exemplu, o personalitate ştiinţifică 
şi militară ce le-a deschis drumul afirmării într-o carieră deloc uşoară, dar plină de 
satisfacţii. În perioada 2008 – 2011 a fost prorector al Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, iar din anul 2011 este rector/comandant al acestei 
prestigioase instituţii. A absolvit Academia Tehnică Militară din Bucureşti în anul 1989, 
iar titlul de Doctor în Inginerie Mecanică l-a obţinut în anul 1997 cu teza „Contribuţii 
privind interacţiunea fluidelor asupra structurilor deformabile”. Cu un portofoliul 
academic de peste treizeci de cărţi, cursuri şi culegeri de probleme, mai mult de o sută 
douăzeci şi şase de studii, articole şi comunicări ştiinţifice publicate, domnul prof. univ. 
dr. ing. Ghiţă Bârsan este un veritabil ambasador al academiei cât şi al României, 
reprezentându-ne cu onoare, respect şi profesionalism peste tot în lume. În semn de 
recunoaştere a valorii, aprecierii pentru munca asiduă, implicarea necontenită şi 
devotament, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” 
domnului Ghiţă Bârsan.  

  În continuare, îi adresează următoarele şi în calitate de consătean: „pentru că 
sunteţi de la Umbrăreşti – ne bucurăm şi ne mândrim cu dumneavoastră. Vă mulţumim 
pentru tot ceea ce aţi făcut, ceea ce faceţi în lumea academică şi să ştiţi că Galaţiul tot 
timpul este acasă”. 
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       Domnul Preşedinte 
  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. univ. 

dr. ing. Ghiţă BÂRSAN». 
  Domnul Bârsan Ghiţă comunică: «În primul rând, am onoarea să vă salut. Şi, aşa 

cum spuneaţi, acasă când ajungi sufletul parcă tremură, inima se umple de bucurie 
sau… chiar şi ochii se umezesc un pic. E greu de spus… Cea mai grea întrebare care 
am avut-o adresată: de unde sunt de loc? Pentru că eu mă consider un produs al 
şcolilor de ţară din judeţul Galaţi – până la vârsta de doisprezece ani copilărind la 
Umbrăreşti sau Tălpigi sau începând să învăţ la Ţepu, după care să merg mai mulţi ani 
la Suceveni, iar în ultima parte a liceului să ajung şi pe la Munteni de Galaţi. Sunt ceea 
ce… am ajuns astăzi aici datorită profesorilor mei – profesorilor şi învăţătorilor din 
judeţul Galaţi – cărora le mulţumesc. Vă mulţumesc şi dumneavoastră distinşi consilieri 
judeţeni şi domnule preşedinte al consiliului judeţean pentru onoarea pe care mi-o faceţi 
astăzi. Şi sunt convins că demersul acesta a pornit pe linia academică şi mulţumesc 
domnului rector Georgescu şi, în special, domnului preşedinte al Senatului Universităţii 
„Dunărea de Jos” – Cătălin Fetecău».  
       Domnul Preşedinte îi mulţumeşte în primul rând. Şi înainte de a face o prezentare, 
ştie că mai are o surpriză pentru dumnealor. Dar, mai înainte, dă cuvântul şi unor 
prieteni foarte apropiaţi care vor să facă un laudatio pentru persoana, pentru omul Ghiţă 
Bârsan. Îi dă cuvântul domnului general brigadă în rezervă Constantin Antohe – 
preşedintele Filialei Judeţene Galaţi „General Eremia Grigorescu” a Asociaţiei Naţionale 
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. 

Domnul Antohe Constantin transmite: «Trăiesc un moment de excepţie, cu totul 
memorabil, întrucât îmi revine onoarea să evoc personalitatea domnului general de 
brigadă prof. univ. dr. ing. Ghiţă Bârsan, un dascăl, un om şi un comandant care s-a 
remarcat printr-o bogată activitate didactică şi profesională care i-a adus un prestigiu 
binemeritat. La acestea se adaugă trăsăturile morale care atestă că, în activitatea 
domniei sale, a acordat o mare atenţie relaţiilor cu cei din jurul său, simţindu-se 
răspunzător pentru binele acestora, ceea ce a dat măsură angajamentului faţă de sine 
însuşi şi lumea în care îşi desfăşoară activitatea, conferindu-i şi o autoritate morală 
care-i întregeşte identitatea. Generalul Ghiţă Bârsan s-a născut Ia 1 aprilie 1965, în 
localitatea Umbrăreşti din judeţul Galaţi. Alături de părinţi a locuit în localităţile 
Umbrăreşti, Ghidigeni, Ţepu, Suceveni, Munteni şi a învăţat în mai multe localităţi: clasa 
I-a, Şcoala Generală Ţepu; clasele II-VI, Şcoala Generală Suceveni; clasele VII-VIII, 
Liceul „Unirea” din Focşani. A absolvit Liceul Militar „Ştefan cel Mare” din     
Câmpulung–Moldovenesc în 1983 şi, mânat de setea de cunoaştere şi disciplina 
specifică sistemului militar, avea să îşi primească, binemeritat, diploma de absolvent al 
Academiei Tehnice Militare, Facultatea de blindate şi aviaţie în anul 1989. Ambiţios şi 
perseverent, având un „bagaj” intelectual de apreciat, dascălul Bârsan nu s-a mulţumit 
niciodată cu puţin, nu a încetat să menţină un ritm susţinut al pregătirii şi cunoaşterii, 
întreaga perioadă trecută de Ia momentul absolvirii academiei, în 1989 până în prezent, 
având legătură cu învăţământul, cu cercetarea ştiinţifică şi cu îmbogăţirea spirituală. 
Poate nu întâmplător îşi deschide cariera militară Ia Baza de elicoptere din Sibiu în 
calitate de şef atelier reparaţii celulă motor şi armament, zilele Revoluţiei din decembrie 
´89 găsindu-l pe aerodromul militar din Sibiu. În perioada ´91–´95 şi-a desfăşurat 
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activitatea în cadrul instituţiei militare de învăţământ superior care i-a deschis drumul pe 
calea afirmării. Academia Tehnică Militară, acolo unde, în cadrul Catedrei de mecanică 
şi tehnologie, a evoluat permanent şi a contribuit Ia formarea multor generaţii de ofiţeri 
ingineri ai Armatei României. Consacrarea ca specialist în plan ştiinţific a realizat-o în 
anul 1997, atunci când a devenit doctor în ştiinţe inginereşti. În anul 2002, după o 
perioadă de şapte ani petrecută în cadrul Bazei 85 Aeriene Elicoptere Sibiu, în calitate 
de locţiitor al inginerului şef, iar mai apoi ca inginer şef, a făcut pasul spre învăţământul 
universitar militar sibian. Ştiinţele tehnice i-au oferit multiple satisfacţii în cadrul instituţiei 
etalon din comunitatea noastră. Rând pe rând, în calitate de cadru didactic universitar 
(conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar) a ocupat funcţiile de şef de 
catedră, secretar ştiinţific al Senatului universitar, prorector pentru cercetare ştiinţifică, 
prorector pentru învăţământ, pentru ca, începând cu anul 2011, acelaşi Senat al 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, să-i recunoască meritele şi să voteze 
ca rector al instituţiei pe profesorul universitar Ghiţă Bârsan. Generaţii întregi de ofiţeri 
ai Armatei României, absolvenţi ai academiei, au avut în profesorul Bârsan un model, 
un exemplu, o personalitate ştiinţifică şi militară care le-a deschis drumul afirmării într-o 
carieră deloc uşoară, dar plină de satisfacţii. Truda pe tărâmul cercetării ştiinţifice nu a 
rămas fără rezultate. Peste treizeci şi unu de cărţi, cursuri şi culegeri de probleme, mai 
mult de o sută douăzeci şi opt de studii, articole şi comunicări ştiinţifice publicate în 
revistele şi volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, membru în 
colectivele a douăzeci de granturi de cercetare obţinute prin competiţie, membru în 
colectivul ştiinţific al Revistei Academiei Forţelor Terestre şi al Buletinului Ştiinţific al 
aceleiaşi instituţii, evaluator al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior pe domeniul „Ştiinţe militare şi informaţii” şi „Ştiinţe inginereşti”,               
expert-evaluator al CNCSIS, membru al European Information Society Technology, 
membru al Asociaţiei Române de Mecanica Ruperii, membru al Societăţii Academice de 
Management din România, membru fondator al International Military Academic Forum 
sunt tot atâtea motive de recunoaştere a valorii, aprecierii venite pentru munca asiduă, 
implicarea necontenită şi devotamentul intelectualului Ghiţă Bârsan. Deschiderea 
naţională şi internaţională a instituţiei al cărei rector este, bazată pe contribuţia domniei 
sale, a corpului didactic şi a studenţilor militari, a făcut posibilă afirmarea Academiei 
Forţelor Terestre în mediul universitar al zilelor noastre. Nu pot să nu amintesc distincţia 
oferită în iarna anului 2013 de Clubul Rectorilor din Europa, entitate care a clasificat 
academia pentru perioada 10 decembrie 2013 – 10 decembrie 2018 drept una dintre 
cele mai bune universităţi regionale, acordând totodată rectorului acesteia, distincţia 
„Managerul anului 2013”. Ca un adevărat ambasador al academiei, al Sibiului şi al 
României, ne-a reprezentat cu onoare, respect şi profesionalism Ia manifestări 
culturale, ştiinţifice şi militare, peste tot în lume. Comandantul Ghiţă Bârsan  şi-a dovedit 
abilităţile de lider militar, manager şi profesionist în „ale armelor”, dovadă fiind, pe de-o 
parte, nivelul de dezvoltare pe care l-a atins Academia Forţelor Terestre sub comanda 
domniei sale, iar pe de altă parte, diplomele, ordinele, medaliile şi emblemele cu care a 
fost recompensat pentru performanţele obţinute în cariera militară. Ordinele şi medaliile: 
„Meritul militar clasa a III-a, a II-a şi a I-a”, Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler, 
Emblema de onoare „În serviciul Armatei României” clasa a II-a şi clasa a III-a, 
Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, Emblema de Onoare a Statului Major General, 
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Emblema de Onoare a Armatei României, Emblema de Merit „Acţiuni umanitare clasa a 
III-a”, Emblema de Onoare a Logisticii, Emblema de Onoare a Resurselor Umane, 
Emblema de Onoare a Medicinei Militare, Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Ofiţer şi 
Titlul „Omul anului” în Forţele Terestre Române Ia secţiunea Învăţământ, ştiinţă şi artă 
militară, sunt tot atâtea motive de recunoaştere a valorii, de apreciere a serviciului demn 
şi dedicat în slujba patriei. Academia Forţelor Terestre, sub comanda Generalului 
Bârsan, se implică activ în viaţa culturală, ştiinţifică şi socială a urbei, dovedind că este 
un partener de încredere. Cu acestea fiind spuse, afirm că sunt deopotrivă onorat şi 
bucuros de a fi avut plăcerea de a spune tuturor, cu respect, toate aceste lucruri 
remarcabile despre rectorul, generalul, omul şi dascălul Ghiţă Bârsan, o personalitate a 
învăţământului militar, un sprijin al comunităţii, un exemplu al demnităţii, onoarei şi 
devotamentului. Vă mulţumesc!» În continuare, din partea Filialei Galaţi a Asociaţiei 
Cadrelor militare în rezervă şi în retragere, doreşte să îi transmită domnului general: „un 
călduros salut alături de respectuoase urări de sănătate, împliniri personale şi, 
bineînţeles, să încununaţi şi mai mult toate aceste merite care au fost prezentate, aici, 
în sinteză”. Totodată, spune: „În caz că, după ce veţi trece la pensie peste mulţi ani, vă 
veţi stabili în Galaţi, vă aşteptăm cu plăcere în rândul nostru, iar dacă nu, de câte ori 
veţi trece prin Galaţi să nu ne ocoliţi. Am onoarea să vă salut!” 
       Domnul Preşedinte îi mulţumeşte domnului general. Îi dă cuvântul domnului prof. 
univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, rector al Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi. 

  Domnul Georgescu Puiu Lucian, adresându-se stimatului domn preşedinte, 
stimaţilor membri ai Consiliului Judeţean Galaţi, spune: «în primul rând, mulţumim 
foarte mult pentru ideea de a considera un gălăţean care a plecat de la Galaţi, dar şi-a 
păstrat sufletul şi rădăcinile aici, un exponent al mediului academic, un exponent de 
onoare care este în acelaşi timp şi are în acelaşi timp şi funcţia de comandant şi rector 
al Academiei Forţelor Terestre de la Sibiu, poziţie care îmi permite să continui 
colaborarea şi parteneriatul cu această universitate de prestigiu cu profilul tehnic şi cu 
profilul militar pe care îl are. Nu am să vorbesc prea mult pentru nu are rost să repet ce 
s-a spus până în prezent. Ideea de bază este că îl pot felicita pe domnul general pentru 
că acum două zile a fost reales în funcţia de rector al Universităţii Forţelor Terestre.  
Dumneavoastră, domnule preşedinte, şi doamnelor şi domnilor consilieri, multe 
mulţumiri pentru că v-aţi gândit la mediul academic în această distincţie importantă pe 
care consiliul judeţului o acordă. Vă asigur în acelaşi timp de faptul că pe mulţi din 
dumneavoastră vă cunosc şi am avut plăcerea şi onoarea să lucrăm împreună la 
diferite proiecte. În noua mea calitate de rector al Universităţii „Dunărea de Jos”, 
păstrând tot timpul legătura cu gălăţenii de onoare din România şi din afara ei, vă rog 
să aveţi toată încrederea că Universitatea „Dunărea de Jos” va fi un partener de 
nădejde al consiliului şi, în acelaşi timp, un partener de nădejde al fiecăruia din 
dumneavoastră. Vă mulţumesc». 
       Domnul Preşedinte îi adresează mulţumiri domnului rector şi îi doreşte mult succes 
în continuare. Îi dă cuvântul domnului rector Bârsan Ghiţă pentru o prezentare. 

  Domnul Bârsan Ghiţă transmite: „Mulţumesc încă o dată pentru aprecierile făcute 
aici şi, cu permisiunea dumneavoastră, am cerut încă patru-cinci minute pentru a vă 
spune un secret al armatei române. Tot ceea ce se întâmplă la Academia Forţelor 
Terestre pare fi într-un uşor mister pentru că este universitate militară. Lucrurile nu stau 
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aşa. Toţi cei care au luptat în Irak, care sunt în Afganistan, care sunt în alte teatre de 
operaţii şi care conduc aceste operaţii poartă un stigmat «fabricat în Sibiu». Pentru că 
Academia Forţelor Terestre produce ofiţeri de comandă pentru toate armele şi 
specialităţile militare. Şi cu permisiunea dumneavoastră, doar două minute, am câteva 
slide-uri pe care vreau să vi le arăt. Această prezentare rămâne la dumneavoastră şi, 
din ceea ce am înţeles, o aveţi şi într-un format scris. Anul acesta vom face o sută de 
ani de prezenţă continuă de învăţământ militar la Sibiu şi îi vom sărbători aşa cum se 
cuvine, aşa cum am făcut şi cu intrarea generalului Berthelot acum o sută de ani în 
cetatea Sibiului. Ca misiune: formăm ofiţeri de toate armele şi specialităţile militare, 
lideri militari, specialist militar, luptător, educator, dar ceea ce este important cetăţean în 
slujba naţiunii. Ca ofertă educaţională: suntem pe studii universitare de licenţă, masterat 
şi postuniversitare. Şi observaţi că… pentru cei care au făcut armata – şi, uitându-mă în 
jurul meu, mă bucur să văd că sunt foarte mulţi care au conexiune cu mediul militar – 
dacă vrei să ajungi ofiţer de comunicaţii trebuie să îţi alegi specialitatea Inginerie şi 
management în domeniul comunicaţiilor militare sau, dacă vrei să fii ofiţer de infanterie, 
Leadership militar. Conducerea universităţii este la fel ca o universitate civilă, cu o 
structură academică după Legea educaţiei naţionale. Avem trei facultăţi: una de Ştiinţe 
militare, una de Management militar şi una de Ştiinţe economice şi administrative. Acum 
toate aceste aspecte sunt transformări în urma mandatelor pe care le-am avut de 
rector. Ca arhitectura formării avem trei piloni: cel de pregătire militară, cel de pregătire 
academică şi cel de pregătire fizică care îl găsim în… primii doi piloni. Am să trec peste 
foarte multe slide-uri care sunt aici. Am să aduc în discuţie faptul că, în acest moment, 
în Academia Forţelor Terestre, din cei aproape nouă sute de studenţi la studii de 
licenţă, treizeci şi doi sunt din judeţul Galaţi, iar şeful de promoţie de acum trei promoţii 
a fost de aici din judeţ – şi m-am bucurat foarte mult să avem studenţi din judeţ. Ca 
facilităţi academice, suntem una dintre cele mai moderne universităţi din România şi    
n-am spus-o eu; au spus-o: Asociaţia Universităţilor Europene, Clubul Rectorilor din 
Europa sau experţii evaluatori care au venit şi vă invit şi pe dumneavoastră să vizitaţi 
Academia Forţelor Terestre şi lansez o provocare domnului preşedinte al consiliului 
judeţean de a desemna o clasă de la ţară să vină la Sibiu pentru o săptămână. Aşa cum 
în fiecare an oferim acest lucru, şi acum doi ani au venit cei din Umbrăreşti, de la mine 
din sat de acolo, cu toate că n-am studiat în acea localitate, dar au venit şi din Iaşi, au 
venit şi din Bucureşti, au venit şi din Suceava, Vatra Moldoviţei. Îi aşteptăm pe toţi cei 
care vor să vadă Academia Forţelor Terestre într-o săptămână de educaţie şi cultură în 
spiritul valorilor naţionale: PATRIE-ONOARE-DATORIE – cele pe care le promovăm. 
Avem poligoane de pregătire militară modernă. Ştim sigur că cei care termină la Sibiu 
vor şti să conducă şi vor furniza securitate în zona aceasta în care noi locuim. Ca bază 
de pregătire fizică suntem de excepţie: toate terenurile sunt cu nocturnă; studenţii au 
făcut din sport un mod de viaţă şi acest lucru ne bucură foarte mult. La cooperare 
internaţională: Conferinţa comandanţilor şi rectorilor de academii militare din Europa a 
fost la Sibiu; Forumul Internaţional Militar va fi la Sibiu. Aprecierile sunt unanime că 
suntem una dintre universităţile care se transformă şi se transformă într-un ritm 
accelerat şi către o zonă în care noi spunem că putem oferi, aşa cum spuneam, 
securitate. Avem colaborări foarte multe. Patruzeci şi cinci la sută din absolvenţii 
Academiei Forţelor Terestre studiază un semestru în străinătate, un lucru care este de 
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neimaginat pentru mediul militar trecut să spunem şi un procent foarte ridicat în 
comparaţie cu foarte multe universităţi. De ce-i aşa ridicat? Pentru că suntem şi destul 
de puţini: o mie cinci sute de studenţi – nouă sute la licenţă, şase sute la masterat. Ca 
perspective, ne dorim să deschidem porţile pentru că, în opinia mea, nu există 
autodezvoltare, nu există cunoaştere fără să nu deschizi uşa – tu să pleci, celălalt să 
vină la tine pentru că universităţile sunt într-o competiţie, dar o competiţie în care fiecare 
se reperează între ele, bunele practici sunt implementate şi aduse în instituţia pe care, 
la rândul tău, vrei să furnizezi educaţie, vrei să aduci societăţii oameni care se bazează 
pe valori autentice, valori care sunt şi ale poporului român. Vă mulţumesc pentru atenţie 
şi îmi cer scuze dacă am depăşit timpul. Mulţumesc încă o dată pentru tot”. 
       Domnul Preşedinte conchide: „Domnule comandant, domnule rector, vă mulţumim 
pentru ceea ce faceţi. Sunteţi unul dintre cei mai importanţi ambasadori ai Galaţiului şi 
succes pe mai departe! Şi vă mai aşteptăm la Galaţi şi cu siguranţă veţi avea nu numai 
o clasă, să sperăm că vor fi mai multe clase din Galaţi care vor ajunge la Sibiu şi unii 
dintre ei chiar să se îndrăgostească de această carieră. Succes pe viitor!” 

               Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. dr. 

ing. Cătălin FETECĂU 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.      
 
 

  Domnul Preşedinte, adresându-se domnului profesor şi preşedinte al Senatului 
Universităţii, un prieten şi un camarad, informează că iniţierea acestui proiect de 
hotărâre are drept scop recunoaşterea meritelor unei personalităţi care a dovedit 
profesionalism şi implicare deosebită în activitatea academică gălăţeană. Domnul prof. 
dr. ing. Cătălin Fetecău, director general al Platformei de cercetare multidisciplinară 
ReForm din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” şi-a adus contribuţia Ia dezvoltarea 
mediului academic prin îndrumarea a noi generaţii de doctoranzi, începând din anul 
2007. În perioada 2008 – 2014 a fost decan al Facultăţii de Mecanică din cadrul 
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, iar în perioada 2014 –  2018 a fost decan al 
Facultăţii de Inginerie, din cadrul aceleiaşi universităţi. A absolvit Liceul „Vasile 
Alecsandri” din Galaţi în anul 1978, iar în anul 1984 a absolvit Facultatea de Mecanică 
din cadrul Universităţii Galaţi. Titlul de Doctor în Inginerie Industrială l-a obţinut în anul 
1997 cu teza „Sinteza unor procedee de ascuţire a burghielor elicoidale cu tăişuri 
curbe”, domnia sa având în portofoliul personal numeroase brevete de invenţie şi 
participări în diverse proiecte de cercetare şi dezvoltare. În semn de recunoaştere şi 
respect pentru prestigioasa şi bogata activitate pusă în slujba comunităţii gălăţene, dar 
şi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi promovarea academică a acesteia, 
contribuind astfel în mod deosebit Ia prestigiul judeţului Galaţi, se propune acordarea 
titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Cătălin Fetecău.  
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Domnul Preşedinte 
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. dr. ing. 

Cătălin FETECĂU». 
În adresează mulţumiri pentru activitatea depusă, îi doreşte mult succes în 

continuare, mai ales că este şi preşedintele Senatului Universităţii.  
Domnul Fetecău Cătălin transmite: «Mulţumesc domnule preşedinte, mulţumesc 

onoratului consiliului judeţean, mulţumesc invitaţilor. Este o mare onoare pentru 
universitatea noastră, pentru mediul academic din Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi. Datorez această recunoaştere profesorilor mei şi sunt foarte bucuros că în sală 
se află mentorul meu, distinsul profesor Nicolae Oancea, se află rectorul Universităţii 
„Dunărea de Jos” din Galaţi, domnul rector Georgescu, se află foşti colegi de şcoală 
generală, de liceu, studenţi de-ai noştri. Şi sunt şi foarte emoţionat de acest eveniment. 
Este prima dată când am păşit în această sală. Vă mulţumesc domnule preşedinte». 
Totodată, doreşte să salute în mod special, sperând să nu se supere distinşii invitaţi, 
două persoane foarte dragi pe care le cunoaşte de foarte multă vreme, fiind vorba de 
domnul Lilion-Dan Gogoncea şi, de asemenea, de domnul Liviu Coman-Kund cărora le 
mulţumeşte „de-a lungul anilor am avut foarte multe lucruri de învăţat şi de la domniile 
lor”.  
       Domnul Preşedinte îi adresează mulţumiri pentru ceea ce face pentru Galaţi şi 
pentru onoarea adusă. În continuare, îi dă cuvântul domnului dr. ing. DHC. Nicolae 
Oancea (fost profesor al Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi), care aduce un laudatio 
domnului profesor Fetecău Cătălin.  
       Domnul Oancea Nicolae adresează următoarele: «Domnule preşedinte, stimaţi 
membri ai consiliului, domnilor rectori ai celor două universităţi care sunt prezenţi astăzi 
aici, puţini dintre colegii noştri de astăzi şi de ieri, profesori ai Universităţii „Dunărea de 
Jos” din Galaţi, au reuşit să adune pentru şcoala universitară gălăţeană, realizări şi 
aprecieri naţionale şi internaţionale, aşa cum a reuşit colegul nostru profesorul Cătălin 
Fetecău. Fiu al oraşului Galaţi, aşa cum s-a mai spus, prin naştere şi formare civică, 
începând ca absolvent al unui prestigios liceu din oraş şi student de elită al Facultăţii de 
Mecanică a Universităţii „Dunărea de Jos”, prin muncă stăruitoare şi creativitate 
înnăscută, a reuşit să se ridice la nivelul de a conduce una din Platformele de Cercetare 
Ştiinţifică Multidisciplinară a Universităţii „Dunărea de Jos”. Astăzi, aşa cum a spus 
domnul preşedinte, este preşedintele Senatului Universităţii  „Dunărea de Jos” din 
Galaţi. De asemenea, este membru al Consiliului General CANTDCU (Consiliul 
Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor şi Certificatelor Universitare) în calitate de 
preşedinte al Comisiei de Inginerie Industrială. Ales decan al Facultăţii de Mecanică, în 
februarie 2008, facultate pe care a condus-o şi a dezvoltat-o pentru o lungă perioadă,  
s-a erijat în calitate de formator de generaţii ale studenţilor noştri. Este stimat de 
colectivul universitarilor gălăţeni din cadrul actualei Facultăţi de Inginerie. Promotor, 
împreună cu studenţii şi colaboratorii săi, al unor acţiuni mult apreciate pe plan local şi 
plan naţional, precum: Saloanele Naţionale de Cercetare şi Inovare - UGAL – INVENT 
care se desfăşoară continuu începând din anul 2014; Centrele de excelenţă, precum: 
Centrul de Excelenţă de Cercetare şi Dezvoltare în Modelare şi Simulare Numerică, 
începând din 2011 şi, mai de curând, Centrul de Excelenţă pentru Prelucrarea 
Polimerilor. Studenţii profesorului Cătălin Fetecău, sub îndrumarea şi îndemnul său, au 
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desfăşurat, în Galaţi, multiple activităţi dintre care amintim – lucru inedit pentru 
universitatea noastră până atunci – paradele de final de an ale studenţilor Facultăţii de 
Mecanică (ulterior Facultatea de Inginerie), competiţia naţională „Kart Low Cost”; 
concursuri studenţeşti precum „Brad-Engineering”, care a stimulat mult imaginaţia 
studenţilor noştri de a crea de Crăciun brazi care au fost cedaţi oraşului nostru; 
Conferinţa Internaţională „Polymers Processing in Engineering” din 2007; de asemenea, 
concursuri profesionale desfăşurate anual pentru viitorii şi doriţii noştri studenţi din 
liceele gălăţene: Concursul Tehnic „Mihai Honorius” – fost profesor al universităţii şi fost 
rector al universităţii; Concursul de arte plastice  – foarte curios pare pentru noi – 
„CONEXIUNI”. În calitate de decan, din anul 2011, a iniţiat şi contribuit Ia înfiinţarea 
specializării de Autovehicule Rutiere Ia Facultatea de Mecanică, astăzi una dintre cele 
mai apreciate secţii din domeniul Ingineriei Mecanice. Implicat în viaţa universitară 
naţională, profesorul Cătălin Fetecău este membru al mai multor organizaţii cu caracter 
ştiinţific - douăsprezece la număr, precum şi în prestigioasa The American Society of 
Mechanical Engineers (ASME) – pentru cei care ştiu mai în de aproape domeniul, 
membru asociat al Academiei de Ştiinţe Tehnice a României (ASTR). Personalitate cu 
multiple faţete ale activităţii, profesorul Cătălin Fetecău a desfăşurat o activitate 
permanentă în sprijinirea acţiunilor culturale în oraşul Galaţi prin: înfiinţarea Spaţiului 
cultural „Nicolae Mantu” începând din anul 2011 având susţinerea Universităţii 
„Dunărea de Jos” – a conducerii şi a Uniunii Artiştilor Plastici din Filiala Galaţi; Tabăra 
de sculptură în metal din 2012, a doua Tabără internaţională de sculptură în metal în 
2017. A încurajat şi îndrumat permanent în laboratoarele Centrului de Excelenţă de 
Prelucrarea Polimerilor, activităţi ale studenţilor străini vizitatori ai Universităţii „Dunărea 
de Jos” din Galaţi, precum şi ale elevilor liceeni din oraşele Galaţi şi Brăila. Cercetător 
asiduu şi prolific, profesorul Cătălin Fetecău a publicat zeci de lucrări ştiinţifice în 
volumele conferinţelor indexate lSI, de asemenea, în volumele de cercetare 
internaţionale, din afara ţării. Organizator de conferinţe, simpozioane, seminarii 
naţionale, workshop-uri, concursuri profesionale, expoziţii naţionale (optzeci am 
numărat în curriculum său), care au făcut asemenea cunoscute numele universităţii 
noastre, apoi ale municipiului şi judeţului în care funcţionează universitatea. A primit 
multe recunoaşteri ale activităţii sale. Întâi pe plan  local: premii ale Municipiului Galaţi 
în 2001, în 2004, în 2007; o Diplomă de Onoare a judeţului în 2019; după aceea, 
Diplomă de Excelenţă acordată de Uniunea Artiştilor Plastici, Filiala Galaţi – domnul nu 
este pictor, nici sculptor, nici muzician, dar este un mare iubitor şi apropiat de această 
activitate omenească; apoi, profesor Bologna – este un titlu care se acordă profesorilor 
de foarte bună calitate, este acordat de studenţi, de studenţii pe plan naţional – în 2017; 
apoi, Medalia de aur şi Insigna de aur în 2015 ale Universităţii Tehnice din Moldova – 
lucru cu totul rar întâmplat la noi în ţară. În calitate de fondator şi preşedinte al 
Asociaţiei Absolvenţilor Facultăţii de Mecanică şi, de asemenea, fondator şi 
vicepreşedinte al Asociaţiei „Alumni” a Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi 
a organizat numeroase activităţi şi concursuri Ia care au participat elevi şi studenţi din 
municipiul nostru. Este membru fondator al Consorţiului Decanilor Facultăţilor de 
Inginerie Tehnologică care a pornit acest consorţiu la Sibiu în 2010. Trebuie să spun că 
prea puţine cuvinte am spus astăzi privitor la activitatea colegului nostru, profesorul… 
mă rog, eu zic coleg aşa că… din inimă, pentru că altminteri nu mai sunt membru al 
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Universităţii „Dunărea de Jos”. O prezenţă permanentă şi mult apreciată în cetate, om 
care se dăruieşte zi de zi, muncii în universitate şi municipiului Galaţi, onorându-şi pe 
deplin menirea de magistru al tinerei generaţii de studenţi ai Universităţii „Dunărea de 
Jos” din Galaţi, ale căror rezultate le face cunoscute în întreaga noastră naţiune. Vă rog 
să îmi permiteţi pentru cei ca el şi pentru cei asemenea lui care sunt sau nu în oraşul 
nostru, dar în special pentru aceştia să aclam: VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!» 
       Domnul Preşedinte subliniază că este greu să mai vorbească cineva după domnul 
profesor Oancea. Îi adresează felicitări încă o dată domnului profesor, domnului 
preşedinte al Senatului. În continuare, îi dă cuvântul domnului prof. univ. dr. ing. Puiu 
Lucian Georgescu, rector al Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, care doreşte să mai 
spună câteva cuvinte despre personalitatea profesorului Fetecău Cătălin. 

 Domnul Georgescu Puiu Lucian, adresând mulţumiri domnului preşedinte,  afirmă: 
«Am să fiu foarte scurt. Sunt multe lucruri care se pot spune despre colegul şi prietenul 
meu, domnul prof. dr. ing. Cătălin Fetecău. Toate funcţiile care s-au pomenit au fost 
marcante pentru viaţa academică gălăţeană şi acesta este un lucru care va rămâne. În 
acelaşi timp, este bineînţeles o onoare să iau cuvântul după domnul profesor Oancea 
care reprezintă un creator, un om de bază pentru şcoala academică gălăţeană şi şcoala 
de inginerie gălăţeană. Aşa că nu pot decât să îl felicit pe Cătălin pentru onoarea de a 
primi această titulatură din partea Consiliului Judeţean Galaţi. Noi suntem o echipă 
proaspăt formată – alegerile la noi s-au derulat în ultimele luni. Sunt sigur că la nivelul 
consiliului de administraţie al rectorului şi al Senatului colaborarea va permite ca 
Universitatea să rămână pe direcţia aceea bună, în apele cele bune. Iar poziţiile pe care 
le avem în clasamentele naţionale şi internaţionale – care devin din ce în ce mai vânate 
aceste poziţii  – să fie şi mai bune peste câţiva ani. Sunt sigur, la fel, că vom face o 
muncă de calitate şi sunt sigur că aşa cum am zis şi în cazul domnului profesor Bârsan, 
domnul profesor Fetecău va şti şi mai bine decât a fost până acum să întărească 
legăturile cu această structură pe care o reprezentaţi dumneavoastră care este o 
structură de decizie, de planificare, de strategie şi în care noi de dorim, atât prin 
persoana preşedintelui senatului cât şi prin cea a rectorului universităţii, noi, adică 
instituţia, adică Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, îşi doreşte foarte mult să fie 
un partener de nădejde pentru consiliul judeţean şi pentru fiecare din dumneavoastră în 
toate chestiunile legate de Galaţi. Vă mulţumesc mult».  
      Domnul Preşedinte, adresându-se domnului rector, comunică: «aşa credem şi noi 
pentru că nu poate să se dezvolte un judeţ, nu poate să se dezvolte o comunitate fără 
să nu fie într-o comuniune: administraţia locală cu universitatea – mai ales că Galaţiul 
este binecuvântat să aibă un centru universitar atât de puternic şi atât de mare, mai 
ales că avem şi Universitatea de stat „Dunărea de Jos” şi Universitatea „Danubius”, o 
universitate privată. De aceea, vă asigurăm de buna colaborare şi pe viitor, aşa cum am 
avut-o şi până acum cu universitatea. Vreau să felicit încă o dată pe cei doi pe care noi 
astăzi, aşa, puţin, am reuşit să compensăm, să recompensăm din munca pe care au 
făcut-o şi din aportul pe care şi l-au adus la dezvoltarea societăţii româneşti: domnul 
rector Bârsan, domnul profesor Fetecău. Mulţumim domnule rector Georgescu, 
mulţumim domnule profesor Oancea. Şi, în spiritul bunelor colaborări, sper ca şi cea pe 
care am început-o acum să meargă şi să continue cu consiliul judeţean. Felicitări şi vă 
mulţumim încă o dată pentru ceea ce faceţi! Mulţumim încă o dată!» 
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  Domnul consilier judeţean Gogoncea Lilion–Dan a părăsit sala. 
               Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea închiderii Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 32 voturi „pentru”.         
               Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor 
adulte cu handicap nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi nr. 1 
                                                                                                    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 32 voturi „pentru”.         
               Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor 
adulte cu handicap nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi nr. 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 32 voturi „pentru”.      
   Domnul vicepreşedinte Gasparotti Florinel – Petru a părăsit sala. 

               Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 
Aprobarea reorganizării Centrului de îngrijire şi asistenţă „Elena” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de 
îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena” 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.      
   Domnul consilier judeţean Gogoncea Lilion–Dan a revenit în sală. 

               Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.      
   Domnul vicepreşedinte Gasparotti Florinel – Petru a revenit în sală. 

               Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 33 voturi „pentru”.         
               Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a 

comunei Barcea) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti 

(U.A.T. a comunei Brăhăşeşti) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea 

(U.A.T. a comunei Braniştea) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. 

a comunei Cerţeşti) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti 

(U.A.T. a comunei Cosmeşti) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 23 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. 

a comunei Folteşti) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.  
               Se trece la punctul 24 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a 

comunei Gohor) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 25 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti  

(U.A.T. a comunei Nicoreşti) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 26 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. 

a comunei Oancea) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 27 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a 

comunei Poiana) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 28 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteieşti 

(U.A.T. a comunei Scânteieşti) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 29 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a 

comunei Schela) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 30 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni 

(U.A.T. a comunei Şendreni) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 31 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 

Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 32 din ordinea de zi: 

Aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării 
de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit 

de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare 

                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.   
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               Se trece la punctul 33 din ordinea de zi: 
Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 

2020 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean 
(pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 

de interes general, cu modificările şi completările ulterioare 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 34 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 
şi Palatul Copiilor Galaţi în vederea organizării a unor activităţi extracurriculare 

de interes judeţean 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 35 din ordinea de zi: 

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

Forumului de Cooperare în regiunea Dunării 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 36 din ordinea de zi: 

Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii 
Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi» 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 37 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 112 din 31 mai 2018 privind 
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”» 

                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
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        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    

               Se trece la punctul 38 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii nr. 114 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului 

”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate 
al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi” şi a cheltuielilor legate de acesta 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 39 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 269 din 28 noiembrie 2019 
privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere şi modernizare variantă 

ocolitoare a municipiului 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 33 voturi „pentru”.       
               Se trece la punctul 40 din ordinea de zi: 

Aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxei speciale a serviciului de 
salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul 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 33 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 41 din ordinea de zi: 

Aprobarea acordurilor de parteneriat între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Consiliul Local Vilcovo, Regiunea Odessa, Ucraina, Consiliul 

Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia 
şi UAT Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa în vederea 

implementării proiectului ”Escapeland – Joint Development and Promotion of 
Active Tourism in the Black Sea Basin” (”Escapeland – Dezvoltare şi promovare 

în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”. 
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               Se trece la punctul 42 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 257/28.11.2019 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind aprobarea  
Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de 

investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI 
URGENŢE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - 

GALAŢI” 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 43 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40/30.01.2020 privind 
aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE şi 
DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC 

JUDEŢEAN de  URGENŢĂ Sf. APOSTOL ANDREI GALAŢI” 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 44 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, şi Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului: „Panou siglă luminoasă Secţia Radioterapie din Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi” 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 45 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) 
privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare spaţii de creaţie plastică şi 

expoziţii în aer liber – Muzeul de Artă Vizuală 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 33 voturi „pentru”.    
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               Se trece la punctul 46 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 197/30.09.2019 privind 
aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE 
AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE” 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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 47 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie pentru realizarea 
obiectivului de investiţii „LUCRĂRI DE REFACERE PODURI ŞI DRUMURI 

JUDEŢENE AFECTATE DE CALAMITĂŢI NATURALE 2018, JUDEŢUL 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 33 voturi „pentru”.    
              Se trece la punctul 48 din ordinea de zi: 

Darea în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pe perioada existenţei 
construcţiei, a terenului în suprafaţă de 200 m2, aflat în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 

Cuvioasa Parascheva” Galaţi, situat în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 393, în 
vederea construirii unei capele 

                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 49 din ordinea de zi: 

Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului 
privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
               Se trece la punctul 50 din ordinea de zi: 

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Cons Management Parc 
de Soft SRL Galaţi, pe anul 2020 

                                                                                                    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 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”. 
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.   

               Se trece la punctul 51 din ordinea de zi: 
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 11.002 mii lei 

reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene pe anul 2020 

                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 52 din ordinea de zi: 

Aprobarea 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. 

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”.    
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 5 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 6 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 7 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 8 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 9 din proiectul de hotărâre. 
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Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 10 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 11 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.     

Se trece la punctul 53 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate la mapă. 
       S-a luat act de Raportul anual asupra eficienţei poliţiei pentru anul 2019, precum şi 
de Planul strategic anual pentru anul 2020, prezentate prin adresa Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică Galaţi nr. 24.005/13.02.2020. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna ianuarie 2020. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 ianuarie 2020. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
ianuarie 2020. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
ianuarie 2020. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna ianuarie 2020. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna ianuarie 2020. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna ianuarie 2020. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi pentru 
luna ianuarie 2020. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna ianuarie 2020. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna ianuarie 2020. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru luna 
ianuarie 2020. 
      Domnul Preşedinte, nefiind observaţii, ordinea de zi fiind epuizată, declară închisă 
şedinţa. Mulţumeşte pentru participare şi pentru contribuţia adusă la buna desfăşurare a 
lucrărilor şedinţei. 
 

       Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 33 (treizeci) pagini şi a 
fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, convocată de 
îndată, din data de 26 februarie 2020.     
 

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


