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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 26 noiembrie 2020 

 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 480 din 20 noiembrie 2020 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 20 noiembrie 2020, respectiv 
în ediţia tipărită din 21-22 noiembrie 2020, în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line) 
din 20 noiembrie 2020, respectiv în ediţia tipărită din 23 noiembrie 2020 şi în ziarul 
„Realitatea” Galaţi din 23 noiembrie 2020 şi afişată la sediu, având următorul proiect al 
ordinii de zi: 

1. Depunerea jurământului de către supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi, 
validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de 27 
septembrie 2020; 
 

2. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 
octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală 

Galaţi; 
Iniţiator: Costel FOTEA 

4. Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
5. Aprobarea 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 

6. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
7. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
8. Trecerea unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al judeţului Galaţi, din 

administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; 

 Iniţiator: Costel FOTEA 
9. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui 

bun imobil (clădiri şi teren aferent) din domeniul public al municipiului Galaţi şi 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
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10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32 din 30 ianuarie 2020 
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc 
Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
11. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 

129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum 
şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – 
Movileni – Barcea”; 

Iniţiator: Costel FOTEA 

12. Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
13. Aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii care au 

absolvit la unităţile de învăţământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea 
în liceu (inclusiv în învăţământul vocaţional); 

Iniţiator: Costel FOTEA 
14. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează 

cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru 
anul şcolar 2020-2021 (octombrie 2020 – iunie 2021); 

Iniţiator: Costel FOTEA 
15. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 

         Participă ca invitaţi: Viorica DAVID – subprefectul judeţului Galaţi; Adrian-Dănuţ 
ALEXANDRU – Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (consilier supleant); Florinel–
Petru GASPAROTTI – Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (consilier supleant). 
 

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

        Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la şedinţă a doamnei subprefect Viorica DAVID. 
        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 32 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 32 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
 
 

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul–verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 03 noiembrie 2020. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.  
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        Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 

- Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru 
anul 2020; 

- Aprobarea proiectului «Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare 
COVID – 19 prin crearea Secţiei modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
„Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi», a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului 
pentru realizarea acestuia; 

- Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) 
privind realizarea obiectivului de investiţie: Dimensionare generator electric 
pentru alimentare consumatori vitali şi consultanţă în vederea întocmirii 
chestionarului pentru spor de putere aferente Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 
„Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi; 

- Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ din 
mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2020-
2021. 

        În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate.  
 

        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 
2020». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.  
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea proiectului «Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare 
COVID – 19 prin crearea Secţiei modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasă Parascheva” Galaţi», a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului pentru 
realizarea acestuia». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.  
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Dimensionare generator electric 
pentru alimentare consumatori vitali şi consultanţă în vederea întocmirii chestionarului 
pentru spor de putere aferente Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă 
Parascheva” Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.  
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ din 
mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2020-2021». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.  
 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi 
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.   
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       Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi cu modificările solicitate: 
1. Depunerea jurământului de către supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi, 

validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de 27 
septembrie 2020; 
 

2. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 
octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală 

Galaţi; 
Iniţiator: Costel FOTEA 

4. Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
5. Aprobarea 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 

6. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
7. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
8. Trecerea unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al judeţului Galaţi, din 

administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; 

 Iniţiator: Costel FOTEA 
9. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui 

bun imobil (clădiri şi teren aferent) din domeniul public al municipiului Galaţi şi 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32 din 30 ianuarie 2020 

privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc 
Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
11. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 

129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum 
şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – 
Movileni – Barcea”; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
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12. Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
13. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru 

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 
2020; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
14. Aprobarea proiectului «Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei 

sanitare COVID – 19 prin crearea Secţiei modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi», a cheltuielilor aferente şi a 
parteneriatului pentru realizarea acestuia; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
15. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de 

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Dimensionare generator electric 
pentru alimentare consumatori vitali şi consultanţă în vederea întocmirii chestionarului 
pentru spor de putere aferente Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă 
Parascheva” Galaţi; 

Iniţiator: Costel FOTEA 
16. Aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii care au 

absolvit la unităţile de învăţământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea 
în liceu (inclusiv în învăţământul vocaţional); 

Iniţiator: Costel FOTEA 
17. Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ 

din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2020-2021; 
Iniţiator: Costel FOTEA 

18. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează 
cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru 
anul şcolar 2020-2021 (octombrie 2020 – iunie 2021); 

Iniţiator: Costel FOTEA 
19. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 

        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
 

               Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Depunerea jurământului de către supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi, 

validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de 
27 septembrie 2020                                                                                               

       Domnul Preşedinte informează că, potrivit prevederilor art. 122 alin. (2) şi ale art. 
172 din Codul administrativ, coroborate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, consilierul judeţean al cărui 
mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului judeţean, depune jurământul în 
faţa consiliului judeţean, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al 
judeţului l-a informat cu privire la validarea mandatului său.  
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      Jurământul se depune în limba română, se imprimă pe un formular special şi se 
semnează, în două exemplare, de către fiecare consilier judeţean.  
       Formula religioasă de încheiere a jurământului va respecta libertatea convingerilor 
religioase, jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă. 
       Supleantul validat care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de 
drept. 
       Îl roagă pe domnul secretar general al judeţului să dea citire, în ordine alfabetică,  
numelor supleanţilor ale căror mandate au fost validate, şi să prezinte Consiliului 
Încheierile Tribunalului Galaţi prin care respectivele mandate au fost validate. Apoi, 
fiecare supleant va depune jurământul. 
        Domnul secretar general al judeţului 
        Domnul ALEXANDRU Adrian-Dănuţ – Încheierea de şedinţă nr. 74/06.11.2020, 
pronunţată de Tribunalului Galaţi în Dosarul nr. 4221/121/2020. 
 

       Domnul ALEXANDRU Adrian-Dănuţ depune următorul jurământ: 
       «Subsemnatul ALEXANDRU Adrian-Dănuţ, consilier judeţean al Consiliului 
Judeţean Galaţi, în conformitate cu prevederile articolelor 117 şi 172 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Judeţean Galaţi 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!”» 
          
        Se semnează formularul jurământului. 
 

        Domnul secretar general al judeţului 
        Domnul GASPAROTTI Florinel–Petru – Încheierea de şedinţă nr. 74/06.11.2020, 
pronunţată de Tribunalului Galaţi în Dosarul nr. 4221/121/2020. 
 

        Domnul GASPAROTTI Florinel–Petru depune următorul jurământ: 
        «Subsemnatul GASPAROTTI Florinel–Petru, consilier judeţean al Consiliului 
Judeţean Galaţi, în conformitate cu prevederile articolelor 117 şi 172 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Judeţean Galaţi 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!”» 
 

         Se semnează formularul jurământului. 
 

         Domnul Preşedinte le urează bun venit noilor consilieri judeţeni. 
 

               Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 
octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean 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 35 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului 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 cu 34 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (OPREA 
Radu–Adrian). 

               Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

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

Aprobarea 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 35 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie 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 35 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 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. 
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        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.     

               Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Trecerea unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al judeţului Galaţi, din 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în administrarea 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 35 voturi „pentru”.       
               Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun 
imobil (clădiri şi teren aferent) din domeniul public al municipiului Galaţi şi 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al 

judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” 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 35 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32 din 30 ianuarie 2020 
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul 

Orăşenesc Târgu Bujor” 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 35 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 
iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum 

şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – 

Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea” 
                                                                                                    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 35 voturi „pentru”. 
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               Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru 
realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 

regional între localităţile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” 
                                                                                                    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 35 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru 

anul 2020 
                                                                                                    Iniţiator: Costel FOTEA 
         Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

   Domnul DIACONU Vasile, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să facă o 
observaţie. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
   Domnul DIACONU Vasile, ţinând cont că acum se plăteşte această cotizaţie, ar 

dori să fie cunoscută activitatea firmei Rotary. „Dacă cei de la A.D.I. ne pot spune 
problemele cu care se confruntă şi să dea un raport de activitate privind situaţia 
contractuală şi stadiul lucrărilor pentru că în zona Tecuci şi în Tecuci atât… firma Rotary 
are probleme cu… am înţeles… financiare, de personal, calitatea lucrărilor lasă de 
dorit”. Şi, ţinând cont de aceste aspecte, solicită acestei asociaţii un raport referitor la 
această problemă.   

Domnul Preşedinte afirmă că, din păcate, Galaţiul a fost blestemat de această 
firmă sau venind această firmă la Galaţi. „Într-adevăr, firma are mari probleme şi să 
sperăm că nu va mai veni la lucrări la Galaţi pentru că numai treaba nu şi-au făcut-o”. Îi 
comunică faptul că va primi, urmare acestei solicitări, un raport de la colegii de la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi” vizavi de 
problema expusă. 

   Domnul DIACONU Vasile îi mulţumeşte. 
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre. 

   Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 2 „abţineri” 
(MOCANU Georgia–Cornelia şi OPREA Radu–Adrian). 

               Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 
Aprobarea proiectului «Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare 
COVID – 19 prin crearea Secţiei modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
„Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi», a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului 

pentru realizarea acestuia 
                                                                                                    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 35 voturi „pentru”.     

               Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) 

privind realizarea obiectivului de investiţie: Dimensionare generator electric 
pentru alimentare consumatori vitali şi consultanţă în vederea întocmirii 

chestionarului pentru spor de putere aferente Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 
„Sf. Cuvioasă Parascheva” 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 35 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii care au absolvit 
la unităţile de învăţământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în 

liceu (inclusiv în învăţământul vocaţional) 
                                                                                                    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 35 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 

Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ din 
mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2020-2021 
                                                                                                    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 35 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile 
instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru 

anul şcolar 2020-2021 (octombrie 2020 – iunie 2021) 
                                                                                                    Iniţiator: Costel FOTEA 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

Domnul OPREA Radu–Adrian are o scurtă observaţie. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul OPREA Radu–Adrian, referindu-se la faptul că suma este destul de 

modică, menţionează faptul de a se avea în vedere că este posibil să crească nivelul 
minim o sută cincizeci de lei, cum prevede o hotărâre de Guvern în acest sens. „Doar 
să avem în vedere, când facem bugetul consiliului judeţean, că este posibil să fim 
obligaţi să mărim cuantumul – deci: de la o sută la o sută cincizeci de lei. Mulţumesc”. 
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Domnul Preşedinte afirmă că atunci când este vorba de copii, nici o sumă nu este 
destul de mare. Dar aduce la cunoştinţă că sunt consilii judeţene în ţară şi dă exemplul 
Sibiul care dă treizeci de lei ca şi sume pentru burse sociale. Precizează că de abia 
aşteaptă să se aprobe acea hotărâre de Guvern, care este pusă în dezbatere publică 
încă din luna februarie 2020, pentru a putea aloca elevilor suma de o sută cincizeci de 
lei, dat fiind că şi noi ne dorim acelaşi lucru, şi are speranţa că bugetul din 2021 să fie 
unul mai generos decât cel din 2020.  
 În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.       

Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele care fost prezentate la mapă. 
       S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe 
luna septembrie 2020 şi luna octombrie 2020. 
       S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” 
Galaţi pe luna septembrie 2020 şi luna octombrie 2020. 
     S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 
„Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 30 septembrie 2020 şi la data de 31 
octombrie 2020. 
     S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi pentru luna septembrie 2020 şi luna 
octombrie 2020. 
     S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru 
luna septembrie 2020 şi luna octombrie 2020. 
       S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galaţi pentru luna septembrie 2020 şi luna octombrie 2020. 
       S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna septembrie 2020 şi luna octombrie 2020. 
       S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi pentru luna septembrie 2020 şi luna octombrie 2020. 
       S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna septembrie 2020 şi luna octombrie 2020. 
 
       Domnul ATANASIU Onuţ–Valeriu, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să 
ia cuvântul. 
       Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
       Domnul ATANASIU Onuţ–Valeriu adresează secretarului general al judeţului 
rugămintea ca după fiecare proiect de hotărâre, după numărarea voturilor, să fie 
anunţat numărul de voturi pentru, împotrivă şi abţineri.  
       În continuare, ca şi observaţie, referindu-se la faptul că astăzi Colegiul Naţional 
„Vasile Alecsandri” împlineşte o sută cincizeci şi trei de ani, crede că este frumos din 
partea consiliului judeţean să îi ureze: „La mulţi ani!”  
       Domnul Preşedinte urează „La mulţi ani!” celor care îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul acestei unităţi de învăţământ, copiilor care urmează cursurile acolo. «Şi, 
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bineînţeles, să dea Bunul Dumnezeu ca toţi să fim sănătoşi şi copiii şi cadrele didactice 
şi să le spunem „La mulţi ani!” tuturor profesorilor şi, în special, celor de la „Vasile 
Alecsandri”».  
        Îi comunică faptul că se bucură că a punctat şi lucrul acesta. Şi, având în vedere că  
are acces la informaţiile acestea, adresează rugămintea, pe viitor, că ar fi bine înainte 
de sărbătorirea unui eveniment să se marcheze cu câte o diplomă. Referindu-se la 
situaţia expusă, subliniază că aşa ar fi frumos din partea consiliului judeţean. 
        În închiderea şedinţei, informează că, săptămâna viitoare, este posibil să se mai 
organizeze o şedinţă extraordinară, acest fapt fiind anunţat din timp şi le doreşte 
sănătate multă tuturor. 
 
        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 12 (douăsprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, 
convocată de îndată, din data de 04 decembrie 2020.     
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