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PROCES–VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 26 februarie 2020 
 
 
 

          Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată de îndată 
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 176 din 25 februarie 2020  şi 
a fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line), în ziarul „Monitorul de 
Galaţi” (ediţia on-line) şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 25 februarie 2020 şi           
în ziarul „Realitatea” Galaţi din 26 februarie 2020 şi afişată la sediu, având următorul 
proiect al ordinii de zi: 

1. Stabilirea unor măsuri de prevenţie precum şi contribuţia la asigurarea 
condiţiilor de izolare ca urmare a adoptării Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Galaţi nr. 15/24.02.2020; 

                    Iniţiator: Costel Fotea                      
2. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pentru anul 2020 şi estimările 

pe anii 2021-2023; 
                    Iniţiator: Costel Fotea                      

3. 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; Florin Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public intern; 
Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier, 
Cabinet preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – 
consilier superior, Compartimentul cancelarie.       
        Au participat ca invitaţi: Gabriel-Ioan Avrămescu – prefectul judeţului Galaţi; 
Carmen Ancău – şef serviciu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 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; Dan 
Basarab Nanu – manager interimar, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Alina Valentina 
Dobrea – manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi; 
Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa 
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 Regional de 
Antreprenoriat; „AGERPRES” Gazeta Galaţiului; RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI; TV 
Galaţi. 
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Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, mulţumeşte pentru faptul că s-a dat 
curs invitaţiei de participare. Adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului prefect Gabriel-Ioan 
Avrămescu.  
        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 30 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Hulea 
Angelu şi Ursu Nicuşor. 
 
 

        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 20 februarie 2019. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 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. Stabilirea unor măsuri de prevenţie precum şi contribuţia la asigurarea 
condiţiilor de izolare ca urmare a adoptării Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Galaţi nr. 15/24.02.2020; 

                    Iniţiator: Costel Fotea                      
2. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pentru anul 2020 şi estimările 

pe anii 2021-2023; 
                    Iniţiator: Costel Fotea                      

3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
 

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Stabilirea unor măsuri de prevenţie precum şi contribuţia la asigurarea condiţiilor 
de izolare ca urmare a adoptării Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Galaţi nr. 15/24.02.2020 
                                                                                                       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 31 voturi „pentru”. 
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       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pentru 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 31 voturi „pentru”. 
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 

 

Se trece la punctul 3 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. 
 Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
 Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
 Domnul Simbanu Ionică doreşte să cunoască dacă, până la acest moment, s-au 
înregistrat în judeţul Galaţi cazuri de persoane, de pacienţi infectaţi cu coronavirus. 
         Domnul Preşedinte informează că până la această dată nu s-a înregistrat niciun 
caz de coronavirus în judeţul Galaţi. Susţine: „Dar, aşa cum ştiţi, trebuie să fim 
prevăzători, să fim preventivi şi să ne asigurăm că lucrul acesta, sperăm noi, nici să nu 
se întâmple. Prin hotărârea de consiliu de astăzi sau prin această alocare de sumă vom 
pune la dispoziţia Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, atunci când este nevoie sau 
când se impune, suma necesară pentru a asigura materialele pe care dumnealor ni le 
vor cere. Acesta este rolul nostru ca şi consiliu judeţean: să asigurăm sumele necesare 
pentru materialele pe care ni le vor cere cei de la Direcţia de Sănătate Publică Galaţi”. 
Precizând că noi singuri nu putem gestiona subiectul acesta pentru că este un subiect 
sensibil şi este nevoie de specialişti, afirmă: „Dar, în schimb, vom asigura tot timpul, 
indiferent de sumă, indiferent de oră, sumele necesare pentru a asigura prevenţia 
contra acestui virus”.  
         În continuare, îi dă cuvântul domnului consilier judeţean Căluean Anghel-Costel. 
 Domnul Căluean Anghel-Costel, adresându-se domnului preşedinte, vine cu o 
rugăminte. Referindu-se la subiectul pe care îl pune în discuţie de câţiva ani şi anume 
rabia, în conjunctura actuală, doreşte ca acest subiect să fie reluat. Făcând comparaţie, 
informează că dacă virusul COVID-19 îl prezintă specialiştii cu o rată a mortalităţii de   
2-3%, rabia este de 100%. Conchide: „Aşa că vin, din nou, cu solicitarea către 
dumneavoastră: să ne aplecăm vizavi de subiectul microciparea câinilor”.  
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         Domnul Preşedinte îi comunică: „Ştiţi foarte bine că este un subiect pe care l-am 
mai discutat. Este un subiect pe care vreau să îl gestioneze specialiştii, nu consiliul 
judeţean. Pentru că, aşa cum am spus-o, o repet: noi putem să alocăm nişte sume, în 
baza şi în temeiul legilor în vigoare, dar nu putem să luăm decizii sau nu putem să 
intervenim acolo unde sunt zone sensibile şi trebuie făcute de către specialişti; cred că 
specialiştii sunt cei mai în măsură să ne spună şi cum trebuie procedat şi cum trebuie 
intervenit şi să ne dea şi cadrul legal cum putem să finanţăm acele vaccinări”. 
 Domnul Butunoiu Dorin salută prezenţa domnului prefect în cadrul şedinţei 
extraordinare a consiliului judeţean, fiind probabil prima dată când participă la această 
adunare a consiliului. Doreşte să îi adreseze o întrebare: să le relateze cine, cum şi de 
ce s-au luat măsuri ca anumite obiective privind identificarea unor cazuri suspecte de 
coronavirus şi persoanele identificate să fie cazate undeva în zona centrală a oraşului 
Galaţi şi să le detalieze puţin acest aspect legat de anumite proceduri care ţin de acest 
subiect important pentru judeţul Galaţi şi pentru ţară.  
         Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului prefect. 
 Domnul Prefect, mulţumind pentru invitaţie, transmite: „Participarea prefectului, 
aşa cum ştiţi, la şedinţele consiliului judeţean/consiliului local nu este obligatorie. Mi se 
pare un gest de normalitate să particip astăzi pentru că, la ultima întâlnire a Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, domnul preşedinte, în calitate de 
vicepreşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, a venit lângă 
noi şi până la urmă este vorba de interesul şi de binele comunităţii şi a înţeles raţiunea 
de a se implica pentru a preveni o posibilă epidemie de coronavirus. În afară de bazele 
de care faceţi dumneavoastră referire, nu ştiu dacă ştiţi, dar sunt şi două baze ale 
consiliului judeţean, iar consiliul judeţean le-a pus la dispoziţie fără nicio problemă. Ba 
dimpotrivă,  s-au oferit dumnealor tocmai din ideea de a găsi soluţii pentru comunitate – 
că aici vorbim de comunitate şi nu vorbim despre nimic altceva. Totodată, eu am 
solicitat şi la întâlnirile pe care le-am avut în colegiile prefecturale şi în şedinţele pe care 
le-am avut cu toţi directorii de instituţii din Galaţi să ne pună la dispoziţie toate bazele 
pe care le au pentru a avea posibilitatea de a înfiinţa centre de carantină în ele. În ceea 
ce priveşte bazele sportive la care faceţi dumneavoastră referire, ţin să precizez faptul 
că, iniţial, au fost identificate două licee, două internate ale unor licee care, din păcate, 
nu corespund din punct de vedere al normelor de sănătate publică şi nici nu pot să 
asigure un punct de carantinare sau de izolare pentru persoanele care ar putea să fie 
suspecte de o eventuală îmbolnăvire. Astfel că, în urma precizărilor primite de la 
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, în noaptea de 23 spre 24, la ora 00:30 le-am 
primit, recomandarea a fost să le stabilim de îndată. La ora respectivă, am contactat 
conducerea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi urmând ca, la ora 8:30, să 
mi se prezinte o situaţie cu toate spaţiile pe care le are Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret Galaţi. Bineînţeles că la ora 8:30 n-am avut această situaţie. Directorul 
direcţiei s-a deplasat împreună cu reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Galaţi şi ai 
Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi la Gârboavele unde am constatat că acea tabără 
nu poate fi folosită. Ba mai mult, avem şi o adresă din partea Direcţiei Judeţene pentru 
Sport şi Tineret Galaţi în care se precizează foarte clar că respectiva tabără, pentru a fi 
pusă la dispoziţie, are nevoie de o serie de îmbunătăţiri, amenajări şi conectarea la 
utilităţi. Am solicitat, la şedinţa din data de 24, directorului Direcţiei Judeţene pentru 
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Sport şi Tineret Galaţi să ne prezinte un deviz şi o situaţie. Bineînţeles că avea un 
deviz, dar era un deviz pe care mie, ca şi şef de instituţie, mi-ar fi ruşine să îl prezint 
vreodată la orice autoritate competentă. În afară de asta, a venit de acasă, din ce ştiu 
eu, o doamnă contabilă-şefă pentru a ne spune ce… care este gradul de ocupare la 
cealaltă bază pe care o are Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Galaţi. Am luat, 
împreună cu membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, decizia de 
a folosi bazele Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi pentru că, aşa cum ştiţi, 
a intervenit o problemă în noaptea respectivă – acel microbuz care venea din Italia cu 
trei persoane care avuseseră contact cu persoane din zona carantinată în Italia din 
localitatea Maleo. Localitatea Maleo este între cele unsprezece localităţi din Italia unde 
este focar de coronavirus. Astfel că noi nu ne-am permis să ne jucăm cu sănătatea 
oamenilor. Dacă un director de instituţie consideră că sănătatea oamenilor este o joacă, 
îi solicit public demisia. Mi se pare firesc ca astfel de oameni n-au ce să caute, oameni 
care nu înţeleg că este responsabilitatea noastră, în primul rând ca autorităţi, să ne 
îngrijim de sănătatea publică, oameni care nu ştiu ce alte interese pot să aibă acolo. Şi 
astfel a fost identificat acel spaţiu care corespunde întru totul normelor de sănătate  
publică. Aşa că, luni, persoanele respective au fost duse în carantină în acea bază 
sportivă a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi – paza este asigurată de 
către jandarmi; avem un reprezentant al I.S.U. acolo; avem cadre medicale de 
specialitate; le asigurăm hrana prin grija Primăriei Municipiului Galaţi, prin Cantina de 
Ajutor Social Galaţi. Toate materialele necesare au fost cumpărate prin grija D.S.P.-ului 
şi urmează să fie decontate, în urma aprobării hotărârii de consiliu judeţean de către 
consiliul judeţean. Aşa că nu este momentul să creăm panică sau să nu ne comportăm 
responsabil ca autorităţi. Este foarte important să fim calmi şi să explicăm şi să 
comunicăm. Pentru că dacă noi nu comunicăm şi nu înţelegem că suntem într-o situaţie 
care poate să se transforme într-o situaţie cu posibile riscuri pentru sănătatea publică a 
locuitorilor judeţului Galaţi, atunci suntem degeaba în scaunele pe care le ocupăm. Aşa 
că şi demersul nostru de astăzi şi demersul de la şedinţa Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Galaţi au fost de natură, ambele demersuri au fost de natură să 
creeze cadrul legal pentru asigurarea măsurilor necesare de prevenire a acestui virus. 
Şi mai este un alt aspect pe care vreau să îl subliniez: hotărârile Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi nu sunt facultative, sunt obligatorii. Pe de altă parte, 
astăzi vom transmite, a fost transmisă deja şi la nivel naţional, vom transmite o 
notificare către toate persoanele care au venit din Italia, le vom comunica riscurile din 
punct de vedere al sănătăţii, la ce se expun ei şi familiile lor, pentru că avem informaţii 
că atunci când au venit în graniţă au declarat că vin din Germania sau mai ştiu eu… din 
alte state şi n-au declarat Italia. Şi o să le transmitem acea notificare. O să le expunem 
care sunt riscurile din punct de vedere al sănătăţii şi, totodată, şi care sunt sancţiunile 
penale. Pentru că o persoană care comite, care dă o declaraţie în fals şi spune că vine 
din Germania şi nu vine din Italia când, de fapt, vine de acolo, este supusă rigorilor 
articolului 326 din Codul penal –  este vorba de falsul în declaraţii; totodată, persoanele 
care nu se supun deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă de a rămâne 
în carantină la domiciliu timp de paisprezece zile, se supun sancţiunilor prevăzute de 
articolul 352 din Codul penal. Este cât se poate de serioasă problema. Şi, în momentul 
de faţă, noi, ca autorităţi, avem responsabilitatea de a avea grijă de sănătatea 
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cetăţenilor  judeţului Galaţi. Nu mă interesează cine este director, ce a făcut acolo. Aşa 
cum am solicitat demiterea – şi astăzi va fi demis directorul Agenţiei Teritoriale a 
Autorităţii Rutiere Române Galaţi – aşa solicit şi demisia directorului Direcţiei Judeţene 
pentru Sport şi Tineret Galaţi. Avem înregistrarea şedinţei Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Galaţi şi ştim foarte clar cum s-a pus problema şi cum a pus doamna 
problema în acea şedinţă”. În continuare, îşi exprimă disponibilitatea, dacă mai sunt alte 
întrebări. 
 Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului prefect, îi mulţumeşte pentru 
detalierea şedinţei şi deciziile luate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Galaţi, afirmând că: „Meciurile dumneavoastră politice şi alte interese nu mă 
interesează”.  
 Domnul Prefect îi precizează că ceea ce a comunicat este din punctul de vedere al 
reprezentantului Guvernului şi al preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Galaţi. Referindu-se la afirmaţia făcută „care nu este potrivită cadrului în care 
suntem aici”, îi spune că nu este vorba de niciun meci politic, nu este vorba de absolut 
nimic, rugându-l să respecte independenţa Instituţiei Prefectului.  
 Domnul Butunoiu Dorin susţine: „Nu vreau să mai dezvolt. Doar că eu am vrut, din 
partea dumneavoastră, să faceţi o informare asupra realităţii din ziua de astăzi, a ceea 
ce se întâmplă cu deciziile luate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Galaţi. Nu ce discuţii au fost în interior – chiar nu mă interesează şi cred că nu 
interesa pe nimeni în această sală”.  
        Domnul Prefect susţine că a relatat exact ce a fost… 
 Domnul Butunoiu Dorin, referindu-se la faptul că există un centru în mijlocul 
oraşului şi nişte persoane sunt izolate în acea clădire este în regulă, numai că populaţia 
trebuie să fie informată. Sunt instituţii care lucrează în zonă şi… 
        Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier judeţean, îi spune că are o 
rugăminte, având în vedere că „noi nu suntem aici un organ de a crea panică”. 
Informează că există acel Comitet Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, sunt 
instituţii specializate şi din partea serviciilor şi din partea I.S.U. şi din partea Direcţiei de 
Sănătate Publică Galaţi şi inspectorate – sunt toate instituţiile. Şi, acolo, sunt toţi 
oamenii responsabili care, în cunoştinţă de cauză, iau deciziile care se impun la un 
moment dat. Conchide: „De aceea, am rugămintea, astăzi când vorbim să ne bucurăm 
şi să ne dorim ca în continuare să fie aceeaşi situaţie care este la ora actuală în Galaţi 
unde nu se pune problema de vreun caz. Ba mai mult de atât, persoanele, cele două 
sau trei, au fost foarte bine izolate acolo astfel încât să nu aibă acces şi alte persoane. 
Cred că, în câteva zile, după ce trec cele paisprezece zile, vor ieşi din carantină. Astfel 
încât, din punctul meu de vedere, haideţi să fim optimişti şi să le spunem oamenilor că 
suntem pregătiţi şi că facem tot ce trebuie făcut astfel încât să nu fie pusă în pericol 
nicio persoană şi ne dorim în continuare acelaşi lucru. Că aşa dacă facem polemici  
într-o şedinţă de genul acesta, nu ne face nici bine şi nu este nici nivelul unei şedinţe 
pentru astfel de polemici”.  
 Domnul Prefect intervine: „Dacă îmi permiteţi, este vorba tocmai de acea 
responsabilitate pe care trebuie să o avem noi, ca autorităţi locale, şi să nu ducem în 
derizoriu nicio măsură pe care o ia Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi. 
Este vorba despre sănătatea publică. Dacă noi nu suntem conştienţi că atunci când 
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este vorba de sănătatea publică, nu putem să ne jucăm cu asta şi că nu trebuie să o 
ducem în derizoriu, atunci îmi pare rău că…”  
 Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului prefect, îi comunică: „sunt de 
acord cu tot ceea ce aţi spus dumneavoastră şi respect deciziile instituţiilor care se 
ocupă de siguranţa cetăţeanului, doar am vrut să aduceţi, spre informarea gălăţenilor, 
lucrurile şi deciziile luate aşa cum…” 
 Domnul Prefect, adresându-se domnului consilier judeţean, îi precizează că de 
când a apărut această problemă, de duminică seara, comunică. Afirmă: „Am comunicat 
cu reprezentanţii presei, am comunicat cu toate autorităţile şi instituţiile şi de la nivel 
central şi de la nivel judeţean şi de la nivel local. Am comunicat cu toată lumea. Este 
firesc să expun exact ce s-a întâmplat în această perioadă pentru că este normal să ştie 
populaţia Galaţiului la ce ne pregătim sau de ce ne pregătim. Este firesc şi tocmai de 
asta mi se pare normal să comunicăm”.  
 Domnul Butunoiu Dorin îi mulţumeşte. 
         Domnul Preşedinte, în închiderea şedinţei, îşi exprimă bucuria în ceea ce priveşte 
faptul că toată lumea a înţeles importanţa acestor măsuri. Le doreşte o după-amiază 
plăcută şi multă sănătate tuturor!  
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 7 (şapte) pagini şi a 
fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 19 martie 
2020.     
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