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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 30 ianuarie 2020 
 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 23 din 23 ianuarie 2020 şi a fost publicată 
în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 24 ianuarie 2020, în ziarul 
„Monitorul de Galaţi” din 27 ianuarie 2020 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 23 
ianuarie 2020 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarilor 
gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de 
„luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin 
fapte deosebite”; 

Iniţiatori: Costel Fotea,                      
Ionică Simbanu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

 



Şedinţa din 30 ianuarie 2020 
 Pag. nr. 3  

 

 

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  
 

 
 

20. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal 

de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021; 
Iniţiator: Costel Fotea 

22. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, 
gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi 
pentru anul şcolar 2020-2021; 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea  costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice 

îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi 
a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie; 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Aprobarea costului mediu anual de întreţinere / beneficiar al serviciilor sociale 

oferite prin unităţile / serviciile / centrele aflate în subordinea / structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 

25. Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din 
Studiul de fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente proiectului 
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”; 

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

Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Asociaţia „Uniunea Artiştilor Plastici din Galaţi” 
în vederea organizării Bienalei Naţionale de Artă „Camil Ressu” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul 

Orăşenesc Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta; 
Iniţiator: Costel Fotea 

29. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 
investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI 
REABILITARE ŞI MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
30. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul 

Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare 
tronsoane  DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 şi DJ 251 Tecuci - 
Matca sectoare  km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, judeţul 
Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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31. Aprobarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţii ”EXTINDERE ŞI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A 
MUNICIPIULUI GALAŢI”; 

   Iniţiator: Costel Fotea 
32. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de 

avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a Proiectului Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „REABILITARE ACOPERIŞ (TIP TERASĂ NECIRCULABILĂ) - 
CENTRU DE PLASAMENT <IRENE & STUART>, CU ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ 
NELOCUIBILĂ”, Str. Radu Negru, nr.1C, municipiul Galaţi, beneficiar Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

   Iniţiator: Costel Fotea 
33. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia 

de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
“Sf. Apostol Andrei” Galaţi; 

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

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare 
temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiologie Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
35. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din Studiul de 

Fezabilitate (S.F.), a Proiectului Tehnic şi Detaliile de Execuţie (P.T. + D.E.), pentru 
obiectivul de investiţie: „Înfiinţare sistem de încălzire, Serviciul de Ambulanţă Judeţean” 
Galaţi, str. Focşani  nr. 1, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
 

36. 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 
37. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia 

de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor; 

Iniţiator: Costel Fotea 
38. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate 

şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Proiect montaj 
centrale Şcoală Profesională Specială “Emil Gârleanu”, Str. Gării, nr.66, municipiul 
Galaţi, beneficiar Şcoală Profesională Specială “Emil Gârleanu”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
39. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi, pentru anul 2019; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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40. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului  Galaţi, pentru anul 2019; 

Iniţiator: Costel Fotea 
41. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2019; 
Iniţiator: Costel Fotea 

42. Validarea desemnării nominale a domnului Comisar şef de poliţie SECUIANU 
GEORGE, şeful Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, ca membru în cadrul 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 

Iniţiatori: Costel Fotea, 
Dan-Lilion Gogoncea, 

Eugen Zaharia, 
Mitică Sandu, 

Ionel Vlad, 
Sorin Creţu, 

Ionel Stan, 
Avram Trandafir 

43. 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; Sorin Hălăşag – director 
executiv adjunct, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public 
intern; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Elena Săndulache – 
director executiv temporar, Direcţia Tehnică; 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; George 
Secuianu – comisar şef, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, propus pentru 
validare ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 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; Emilia Manon Cristoloveanu 
– director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” 
Galaţi; Marius Cîrcotă – reprezentant, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi; Victoria 
Gheonea – manager, Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor. 
        De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă: 
ziarul „REALITATEA”; TV Galaţi; Faramogul.ro. 
 

Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului subprefect Manoliu 
Mihai.  
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        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 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        La votarea punctului 41 de pe ordinea de zi, domnul consilier judeţean 
Cristoloveanu Ovidiu nu a avut drept de vot, în conformitate cu prevederile art. 
228 alin. (3) din Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
 
 

        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 17 ianuarie 2020. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
 

 

        Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu  
următorul proiect de hotărâre: 

- Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, Corpul Naţional al Poliţiştilor – CT Galaţi şi I.P.A. Regiunea 2 Galaţi în vederea  
organizării în comun a evenimentului sportiv „Caravana Medicală” în cadrul Complexului 
„ZĂTUN” Galaţi. 
        În continuare, face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de 
specialitate. 
 

        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, Corpul Naţional al Poliţiştilor – CT Galaţi şi I.P.A. Regiunea 2 Galaţi în vederea  
organizării în comun a evenimentului sportiv „Caravana Medicală” în cadrul Complexului 
„ZĂTUN” Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 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.   
        Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi cu modificarea solicitată: 

1. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarilor 
gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de 
„luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin 
fapte deosebite”; 

Iniţiatori: Costel Fotea,                      
Ionică Simbanu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

20. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal 

de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021; 
Iniţiator: Costel Fotea 

22. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, 
gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi 
pentru anul şcolar 2020-2021; 

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea  costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice 

îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi 
a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie; 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Aprobarea costului mediu anual de întreţinere / beneficiar al serviciilor sociale 

oferite prin unităţile / serviciile / centrele aflate în subordinea / structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 

25. Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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26. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din 
Studiul de fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente proiectului 
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”; 

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

Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Asociaţia „Uniunea Artiştilor Plastici din Galaţi” 
în vederea organizării Bienalei Naţionale de Artă „Camil Ressu” Galaţi; 

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

Galaţi, Corpul Naţional al Poliţiştilor – CT Galaţi şi I.P.A. Regiunea 2 Galaţi în vederea  
organizării în comun a evenimentului sportiv „Caravana Medicală” în cadrul Complexului 
„ZĂTUN” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
29. Aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul 

Orăşenesc Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta; 
Iniţiator: Costel Fotea 

30. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 
investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI 
REABILITARE ŞI MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
31. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul 

Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare 
tronsoane  DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 şi DJ 251 Tecuci - 
Matca sectoare  km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, judeţul 
Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
32. Aprobarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţii ”EXTINDERE ŞI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A 
MUNICIPIULUI GALAŢI”; 

   Iniţiator: Costel Fotea 
33. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de 

avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a Proiectului Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „REABILITARE ACOPERIŞ (TIP TERASĂ NECIRCULABILĂ) - 
CENTRU DE PLASAMENT <IRENE & STUART>, CU ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ 
NELOCUIBILĂ”, Str. Radu Negru, nr.1C, municipiul Galaţi, beneficiar Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

   Iniţiator: Costel Fotea 
34. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia 

de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
“Sf. Apostol Andrei” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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35. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare 
temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiologie Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
36. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din Studiul de 

Fezabilitate (S.F.), a Proiectului Tehnic şi Detaliile de Execuţie (P.T. + D.E.), pentru 
obiectivul de investiţie: „Înfiinţare sistem de încălzire, Serviciul de Ambulanţă Judeţean” 
Galaţi, str. Focşani  nr. 1, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
37. 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 
38. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia 

de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor; 

Iniţiator: Costel Fotea 
39. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate 

şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Proiect montaj 
centrale Şcoală Profesională Specială “Emil Gârleanu”, Str. Gării, nr.66, municipiul 
Galaţi, beneficiar Şcoală Profesională Specială “Emil Gârleanu”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
40. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi, pentru anul 2019; 

Iniţiator: Costel Fotea 
41. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului  Galaţi, pentru anul 2019; 

Iniţiator: Costel Fotea 
42. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2019; 
Iniţiator: Costel Fotea 

43. Validarea desemnării nominale a domnului Comisar şef de poliţie SECUIANU 
GEORGE, şeful Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, ca membru în cadrul 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 

Iniţiatori: Costel Fotea, 
Dan-Lilion Gogoncea, 

Eugen Zaharia, 
Mitică Sandu, 

Ionel Vlad, 
Sorin Creţu, 

Ionel Stan, 
Avram Trandafir 
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44. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
 

        Domnul Cristoloveanu Ovidiu, adresându-se  domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
        Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
        Domnul Cristoloveanu Ovidiu anunţă faptul că la proiectul de hotărâre privind 
«Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi, pentru anul 2019» se va abţine de la vot, fiind în conflict de interese.  

       Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarilor 

gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea 
de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător 

remarcat prin fapte deosebite” 
                                                                                          Iniţiatori: Costel Fotea 

Ionică Simbanu                                                          
 Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi 
îl roagă pe domnul secretar general al judeţului să îl prezinte. 

Domnul secretar general al judeţului prezintă următorul: 
 

AMENDAMENT 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea 
titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarilor gălăţeni 
care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de 

„luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător 
remarcat prin fapte deosebite” 

(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 1.442/29.01.2020) 
 

         Ca urmare a înregistrării unor noi solicitări de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare 
al judeţului Galaţi” unor persoane care au calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei 
române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”, se impune 
completarea corespunzătoare a anexei la proiectul de hotărâre. 
         Pentru aceste motive, formulez următorul  
 

AMENDAMENT: 
 

        În cuprinsul anexei la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind 
acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarilor gălăţeni 
care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător 
pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte 
deosebite”, ca urmare a înregistrării unor noi solicitări, anexa la proiectul de hotărâre 
urmează a fi completată cu patru noi poziţii, poziţiile aflate în continuare urmând a fi 
renumerotate. 
 

                        Semnează: Preşedinte, Costel Fotea 
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Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu 

amendamentul votat anterior. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 

                                     
Domnul Preşedinte, aşa cum a menţionat şi în şedinţa Consiliului Judeţean Galaţi 

din luna decembrie 2019, adresează scuze pentru că nu s-a reuşit informarea sau 
aducerea la cunoştinţa tuturor celor care în 1989, prin faptele lor de vitejie, au reuşit să 
aducă democraţia în România, iar astăzi ne bucurăm de democraţie şi libertate în 
România. Ca urmare, doreşte să remedieze în această şedinţă a Consiliului Judeţean 
Galaţi ceea ce în luna decembrie, dintr-o omisiune sau dintr-o greşeală, nu s-a 
întâmplat.  
        În continuare, transmite următoarele: «Având în vedere că în data de 22 
decembrie 2019 s-au împlinit 30 de ani de la victoria revoluţiei române, Consiliul 
Judeţean Galaţi a hotărât astăzi acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului 
Galaţi” unor revoluţionari gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de 
bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 
1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”. Anul 1989 a pus capăt regimurilor 
comuniste din ţările din Europa Centrală şi de Est. România a fost singura ţară ex-
comunistă în care trecerea la democraţie s-a făcut prin violenţă, numărul total al celor 
decedaţi prin împuşcare pe durata revoluţiei fiind de 1142 de persoane, iar al răniţilor de 
3138 de persoane, conform evidenţelor din anul 2005, întocmite de Secretariatul de 
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor. Evenimentele din decembrie 1989 au rămas în 
memoria românilor ca o amprentă care nu se va şterge niciodată. Acele zile au scris o 
pagină importantă de istorie pentru poporul român. Chiar dacă nu se recunoaşte de 
către toată lumea, pe parcursul a trei decenii, de la schimbarea de regim din 1989, 
România a parcurs transformări economice, sociale şi politice majore. Această perioadă 
a fost martorul unor momente remarcabile care au influenţat mediul nostru economic şi 
au stabilit, în egală măsură, noi traiectorii de dezvoltare, cum ar fi aderarea la NATO în 
martie 2004 şi aderarea la Uniunea Europeană în ianuarie 2007. Libertatea şi dreptul la 
liberă exprimare în ultimii treizeci de ani au determinat ca România să devină un actor 
important pe scena internaţională, un partener cu drepturi egale în Europa. După trei 
decenii, trăim într-o altă lume, o lume liberă şi democrată. Omagiul nostru se îndreaptă 
astăzi către cei care au făcut posibilă această lume, atât către cei care încă mai sunt 
printre noi, cât şi către cei care ne-au părăsit. Este modalitatea prin care comunitatea 
locală, prin aleşii ei, îşi manifestă respectul şi recunoştinţa pentru persoanele care, în 
momentul dificil al istoriei recente, ignorând pericolele la care se expuneau, au acţionat 
pentru binele general şi pentru viitorul României. Dacă sunt şi alţi gălăţeni care s-au 
remarcat prin fapte deosebite în decembrie '89, şi nu au fost omagiaţi astăzi, ne face 
deosebita plăcere să îi onorăm aşa cum se cuvine în viitor. În numele meu, în numele 
consiliul judeţean, în numele gălăţenilor, vă mulţumim pentru actele de vitejie din 1989, 
iar noi astăzi sau în cei 30 de ani am putut să ne exprimăm liber şi să avem o altă 
identitate. Vă mulţumesc. Vă mulţumim mult».  
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       Domnul Preşedinte începe ceremonia de acordare a titlurilor de „Cetăţean de 
Onoare” post–mortem pentru două persoane care, din păcate, astăzi nu mai sunt printre 
noi. Cu mulţumiri pentru tot ceea ce au făcut cei omagiaţi, înmânează diplomele 
reprezentanţilor acestora, astfel : 
 

       Domnul Preşedinte 
       «Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” 
revoluţionarului gălăţean CĂPÂŢÎNĂ Panait». 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” 
revoluţionarului gălăţean RUSU Pais Pavel». 
 
       Domnul Preşedinte continuă ceremonia de acordare a titlurilor de „Cetăţean de 
Onoare”, adresând celor omagiaţi salutări, mulţumiri şi felicitări pentru tot ceea ce au 
făcut acum treizeci de ani pentru Galaţi şi pentru România. Acordă diplomele 
următorilor revoluţionari, astfel : 
 

       Domnul Preşedinte 
 «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 

gălăţean Valentina ANDREICA». 
       Domnul Preşedinte 

 «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Gheorghe BADEA». 
        Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Costică BARBU». 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Diana–Ioana BĂDIŢĂ». 

 (NOTĂ: nu a fost prezentă în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acesteia) 
       Domnul Preşedinte 

 «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Petrache BOŞNEAGĂ». 
       Domnul Boşneagă Petrache comunică: «Dorim… pentru generaţia noastră care am 
luptat, am făcut ceva, atât vă spun: dorim să plecăm de pe acest Pământ cu sufletul 
împăcat că tot ce am lăsat în urma noastră, de-a pururea să fim respectaţi. Iar: „Din 
dragoste de neam şi glie/Să faceţi crez şi legământ/Şi să trăiţi în armonie/Pe sfântul 
românesc pământ!” Şi, fiindcă suntem de la mila maritimă 79 vest, de la Dunăre şi până 
în Carpaţi, toţi românii să daţi mâna şi să trăiţi ca nişte fraţi! Îmi pare bine că Dumnezeu 
ne-a ajutat să ne întâlnim, dar să nu uităm istoria. Un popor care nu-şi cunoaşte istoria 
este echivalent ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii. Îmi pare foarte rău… avem cel 
mai important Şantier Naval din ţară şi cei mai inteligenţi oameni care Galaţiul i-a dat. 
Gălăţeanul nostru ne-a unit Dobrogea cu Ţara Românească, prin Podul de la 
Cernavodă şi dincoace la Feteşti – mulţi spunându-i Vadu Oii, nu-i adevărat. Tot acel 
gălăţean a legat Moldova de Vrancea. Şi fiindcă domnul preşedinte al consiliului 
judeţean este din partea… de acolo… din istorie s-a născut şi în istorie este trecut, 
acela-i generalul Eremia Grigorescu care a spus „pe aici nu se trece”. Alături unde-i 
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marele monument al marelui voievod care a spus şi s-a luptat pentru apărarea libertăţii 
şi a creştinismului nostru ortodox, iar alături este podul unde a spus „vă ordon să treceţi 
Prutul!” – ştiţi la al Doilea Război. Eu doresc să ştiţi atât, domnule preşedinte, că ne-am 
respectat ţara, am purtat tricolorul cu cinste şi, încă o dată, mulţumim pentru tot ceea ce 
aţi făcut! Îmi pare bine că sunteţi de-al nostru şi aţi făcut drumul care merge spre 
Bârlad». 
       Domnul Preşedinte 

 «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Adrian BULGARU». 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Sorinel–Sterian BULGARU». 
       Domnul Preşedinte 

 «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Nicuşor CĂPĂŢÎNĂ». 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Costel CHIPĂILĂ». 
        Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Viorel CHIPĂILĂ». 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Ciprian CONCIU». 
       Domnul Conciu Ciprian adresează următoarele: „Ţin din partea mea să mulţumesc 
pentru cinstea şi onoarea care mă face să mă aflu aici, pentru gândul dumneavoastră şi 
pentru modul în care încercaţi, acum, în timpurile acestea şi timpurile care au fost până 
la momentul în care ne aflăm, să facă să crească frumuseţea, valoarea şi încrederea în 
municipalitatea, în oficialităţi şi nu numai. Rezultatele încep să apară. Şi dacă apar, asta 
este bine. Ceea ce înseamnă că suntem pe drumul democraţiei care îl aşteptăm de 
treizeci de ani să fie din ce în ce mai încununat de realizări! Realizările pentru oraş 
încep să se vadă. Vă mulţumesc!” 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Marcel DANILESCU». 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Ionel DOGĂRESCU». 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Daniel–Gheorghe FRĂTEAN». 

  (NOTĂ: nu a fost prezent în sală) 

       Domnul Preşedinte 
  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 

gălăţean Nicolae GHIOCA». 
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       Domnul Preşedinte 
  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 

gălăţean Vasile GHIOCA». 
       Domnul Preşedinte 

 «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Sorin–Lenin IGNAT». 

  Domnul Ignat Sorin–Lenin transmite: «În numele colegilor mei revoluţionari, vreau 
să vă mulţumesc pentru gestul pe care l-aţi făcut pentru noi. Dumneavoastră 
reprezentaţi „parlamentul local” al gălăţenilor. Mă bucur că nu aţi uitat ceea ce am făcut 
noi, dar o clipă de îndoială am avut în timpul manifestărilor de la 22 Decembrie şi de la 
Monument şi din Cimitir. Domnul Fotea a fost singurul reprezentant şi om politic care a 
avut… ştiu eu… a venit şi ne-a salutat. Restul, dumneavoastră care reprezentaţi toate 
partidele de pe eşichierul politic gălăţean, aţi trecut pe lângă noi ca pe lângă altceva. 
Mulţumesc.» 

  Domnul Simbanu Ionică intervine: „Domnule preşedinte, vă rog să îi amintiţi 
domnului Ignat că au mai trecut şi alţi colegi de-ai noştri şi l-au salutat. Vă rog, domnule 
Ignat!” 

  Domnul Preşedinte, având în vedere acest moment, conchide că fiecare spune ce 
simte. 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Valter MANOFU». 
       Domnul Manofu Valter spune: „În primul rând, mă simt foarte onorat. Cu unii din 
dumneavoastră ne cunoaştem de multă vreme… domnul Gogoncea, domnul director 
Zaharia, doamna directoare actuală, ne cunoaştem, am trecut prin multe. Cândva, am 
fost în politică. M-am retras pentru că a venit timpul să dăm unor oameni mai tineri 
decât noi. Eu cred, prin prisma mea de gândire, că mi-am făcut aşa cum trebuia treaba 
vizavi de ţară, vizavi de acest popor. Depinde de fiecare cum înţelege. Nu-i momentul 
acum ca să ne certăm între noi. Noi suntem români cu toţii! Asta trebuie să înţelegem. 
Trebuie să facem mult mai mult pentru această ţară. S-o scoatem de unde e. … Cu toţii 
am băgat-o – dacă vreţi să vă spunem. Cu toţii! Toţi suntem şi avem aceeaşi vină! 
Nimeni să nu spună că nu-i vinovat, pentru că putea poate să facă mult mai mult. 
Mulţumesc.” 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Nina–Anişoara MARIN». 

(NOTĂ: nu a fost prezentă în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acesteia) 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Florin MELINTE». 

  Domnul Melinte Florin comunică: «Domnule preşedinte al Consiliului Judeţului 
Galaţi, domnule subprefect, domnilor vicepreşedinţi, doamnelor consilieri, domnilor 
consilieri, sunt deosebit de onorat pentru faptul că v-aţi gândit să îmi acordaţi această 
înaltă demnitate de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”. Mulţumim în acelaşi timp 
Bunului Dumnezeu că noi, cei pe care dumneavoastră astăzi îi omagiaţi, am avut 
privilegiul să devenim parte din istoria noastră naţională. Vă mulţumesc!» 
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       Domnul Preşedinte 
 «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 

gălăţean Titu–Costică PATACHE». 
      Domnul Preşedinte 

 «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Cezar–Vladimir ROGOZ». 
      Domnul Preşedinte 

 «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean  Vasile–Romică ROMAN». 

  (NOTĂ: nu a fost prezent în sală) 

       Domnul Preşedinte 
  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 

gălăţean Nicolaie SBURLAN». 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Corneliu–Viorel SONU». 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Eugen STOLERIU». 
        (NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia) 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Ion TIRON». 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Dumitru VASILACHE». 
        (NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia) 
       Domnul Preşedinte 

  «Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului 
gălăţean Vasile VÂRLAN». 
       
       Domnul Preşedinte adresează următoarele: „Încă o dată să le mulţumim celor care 
au făcut posibilă România de astăzi! Să le mulţumim pentru că au fost momente grele, 
delicate, că au luat decizia, chiar în anumite situaţii cu riscul de a nu se mai întoarce 
acasă, să schimbe România în ceea ce este astăzi!  Vă mulţumim mult!  Vă mulţumesc 
în numele meu, vă mulţumim noi, în numele consiliului judeţean, al consilierilor judeţeni 
şi vă dorim multă sănătate dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră!”  

  Totodată, îi invită să participe, să asiste şi la o şedinţă de consiliu judeţean, dacă 
timpul le permite. 

 

       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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 3 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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 4 din ordinea de zi: 

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

(U.A.T. a comunei Costache Negri) 
                                                                                                    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: 

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

(U.A.T. a comunei Frumuşiţa) 
                                                                                                    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: 

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

a comunei Fundeni) 
                                                                                                    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: 

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

comunei Iveşti) 
                                                                                                    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: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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: 

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

comunei Matca) 
                                                                                                    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: 

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

a comunei Movileni) 
                                                                                                    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: 

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

a comunei Munteni) 
                                                                                                    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 12 din ordinea de zi: 

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

(U.A.T. a comunei Nămoloasa) 
                                                                                                    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 13 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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 14 din ordinea de zi: 

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

(U.A.T. a comunei Priponeşti) 
                                                                                                    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 15 din ordinea de zi: 

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

a comunei Rădeşti) 
                                                                                                    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: 

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

comunei Rediu) 
                                                                                                    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: 

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

a comunei Vânători) 
                                                                                                    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 18 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul 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 20 din ordinea de zi: 

Modificarea 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. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 

Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe 
raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru 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 22 din ordinea de zi: 

Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, 
învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi 

pentru 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”.    
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       Se trece la punctul 23 din ordinea de zi: 
Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a 
categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de 

familie 
                                                                                                    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 24 din ordinea de zi: 

Aprobarea costului mediu anual de întreţinere / beneficiar al serviciilor sociale 
oferite prin unităţile / serviciile / centrele aflate în subordinea / structura 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 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 25 din ordinea de zi: 

Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 26 din ordinea de zi: 

Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi 
din Studiul de fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente 

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 35 voturi „pentru”.    
       Se trece la punctul 27 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Asociaţia „Uniunea Artiştilor Plastici din 
Galaţi” în vederea organizării Bienalei Naţionale de Artă „Camil Ressu” Galaţi 

                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 
       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
      Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
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Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică salută şi de această dată această iniţiativă, dar au o 

nelămurire. În proiectul de hotărâre se face trimitere la protocol. Protocol care, la 
capitolul II., alineatul 2, vorbeşte de asigurarea resurselor financiare necesare bunei 
organizări a evenimentului. În adresa înaintată de Uniune este prevăzută o sumă de o 
sută patruzeci şi nouă de mii lei. Întrebarea personală, în cazul acesta, este dacă suma 
este atribuită în acest moment, urmează o nouă hotărâre sau revine în sarcina Muzeului 
de Artă Vizuală. 

Domnul Preşedinte, în primul rând, îşi exprimă bucuria şi onoarea de a găzdui la 
Galaţi o Bienală de Artă „Camil Ressu”… 

Domnul Simbanu Ionică intervine şi precizează că nu a făcut referire la acest 
lucru, neavând legătură cu întrebarea. 

Domnul Preşedinte, reluând cele expuse mai sus, aminteşte faptul că, acum 
cincizeci şi doi de ani în urmă, în Galaţi a fost construit primul Muzeu de Artă Vizuală 
din România. Se bucură că această iniţiativă venită din partea Uniunii Artiştilor Plastici 
împreună cu Muzeul de Artă Vizuală s-a adresat Consiliului Judeţean pentru a fi în 
continuare partenerii unui eveniment atât de important cultural pentru judeţul Galaţi şi 
nu numai, cât şi pentru România, pentru că vor publica artişti din întreaga Românie, din 
întreaga ţară şi nu numai. Comunică: „Suma alocată de consiliul judeţean de o sută 
cincizeci de mii  de lei va fi alocată pentru că noi, acum, la consiliul judeţean nu avem 
specialişti şi nu ne putem noi erija în organizatorii unei astfel de bienale. Astfel că suma 
va fi dată către Muzeul de Artă Vizuală, unde specialiştii de la Muzeul de Artă Vizuală 
împreună cu membrii U.A.P.-ului - Uniunii Artiştilor Plastici filiala Galaţi, vor organiza 
această bienală la Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi. V-am răspuns”. 

Domnul Simbanu Ionică îi transmite: „Mulţumesc. Îmi pare rău că v-am solicitat ca 
să răspundeţi atât de amplu”. 

Domnul Preşedinte îi specifică faptul că cele expuse au fost pentru dumnealui, cât 
şi pentru colegii dumnealor, respectiv pentru invitaţii aflaţi în sală. Afirmând că este o 
onoare şi o mare bucurie ca la Galaţi să se întâmple un astfel de eveniment care, la ora 
actuală, se întâmplă doar în câteva judeţe din ţară şi Galaţiul trebuie să fie pe harta 
culturală a României, susţine că din acest motiv a răspuns atât de amplu. 

Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, îi transmite: „teama 
noastră era că va rămâne fără finanţare. Dar, dacă ne-aţi confirmat că va fi finanţată, 
suntem mulţumiţi”.  

Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier judeţean, îi comunică: „atât 
timp cât voi fi preşedintele consiliului judeţean, nimic nu  rămâne nefinanţat”.  
 În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
       Se trece la punctul 28 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, Corpul Naţional al Poliţiştilor – CT Galaţi şi I.P.A. Regiunea 2 Galaţi în 

vederea  organizării în comun a evenimentului sportiv „Caravana Medicală” în 
cadrul Complexului „ZĂTUN” 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 29 din ordinea de zi: 

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 30 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 
investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI 

REABILITARE ŞI MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251” 
                                                                                                    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 31 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 4 „abţineri” 
(Gasparotti Florinel – Petru,  Alexandru Adrian – Dănuţ,  Năvălici Ion şi Vlad 
Ionel). 

       Se trece la punctul 31 din ordinea de zi: 
Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul 
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: 

”Reabilitare tronsoane  DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 şi DJ 
251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 

4+760, 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 cu 31 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 4 „abţineri” 
(Gasparotti Florinel – Petru,  Alexandru Adrian – Dănuţ,  Năvălici Ion şi Vlad 
Ionel). 
         Domnul Simbanu Ionică intervine: „Observaţi că dreapta devine din ce în mai 
puternică, da?” 

Domnul Preşedinte îi răspunde: „Da, mă bucur că dreapta este din ce în ce mai 
puternică şi nu aprobăm proiecte de dezvoltare a judeţului”.  

   Domnul Simbanu Ionică îi comunică: „O să avem ocazia în câteva luni, domnule 
preşedinte”. 

   Domnul Preşedinte îi transmite: „vedeţi… eu mă bazez doar pe gălăţeni, atât”.  
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       Se trece la punctul 32 din ordinea de zi: 
Aprobarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţii ”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. 

Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Simbanu Ionică specifică faptul că, de data aceasta, chiar ar dori un 

răspuns mai amplu, dacă se poate. Informează că au avut şansa ca, la şedinţa de 
comisie, să vadă şi proiectul propus şi au câteva nelămuriri. „Extinderea şi 
modernizarea variantei ocolitoare cuprinde tronsoane de drum. Dar nu am văzut în 
proiect felul cum se desfăşoară descărcarea de pe această variantă în cele două artere 
principale ale Galaţiului: Prelungirea Brăilei, strada Basarabiei. Nu înţelegem şi, dacă aţi 
putea, să ne explicaţi, cum se va descărca traficul de pe patru benzi pe… şi la ieşirea 
din oraş spre Şendreni şi pe drumul spre Vamă – care deja este considerat drum 
european; nu mai vorbesc de strada Coşbuc – între Lukoil şi Spitalul de Boli Infecţioase. 
Vă mulţumesc, domnule preşedinte.” 

Domnul Preşedinte transmite: „Acum trebuie să încep tot cu o introducere 
bineînţeles, că altfel nu se poate. În primul rând, proiectul tehnic urmăreşte soluţia dată 
din studiul de fezabilitate. Deci, ca atare, de doi ani de zile, dumneavoastră aţi avut sau 
de aproape doi ani şi jumătate aţi avut pe masă studiul de fezabilitate pe care puteaţi 
studia cum se descarcă în Basarabiei, în Brăilei sau pe Coşbuc. Aş vrea să fac… să vă 
spun că, fiind instituţii diferite, poate nu aţi reuşit sau nu au reuşit colegii să vă 
informeze, dar: pe Basarabiei – municipiul are un proiect în derulare; pe Coşbuc – 
municipiul are un proiect în derulare pe fonduri europene; la ieşirea din Galaţi, pe Brăilei 
– municipiul are un proiect sau este treaba lor acolo cu sensul giratoriu. Problema 
consiliului judeţean a fost ca această centură ocolitoare a municipiului Galaţi să o 
extindem la patru benzi de la Brăilei până la ieşirea în Coşbuc. Şi, acolo, la ieşirea în 
Coşbuc sunt de acord că ar trebui o giraţie mare, dar este porţiunea de drum care 
aparţine municipiului. Şi, la fel, sunt de acord că ar fi bine şi la ieşirea pe Basarabiei o 
giraţie mare. Dar, iarăşi, este o problemă a municipiului şi probabil împreună cu domnul 
primar vom găsi soluţie şi pentru treaba aceea. Nu intra în proiectul acesta de „centură 
mică” a judeţului – adică drum judeţean 251M. Rolul nostru a fost şi este de a 
moderniza drumul, de a-l lăţi la patru benzi, de a construi acel pod hobanat de la Brăilei 
până la Coşbuc şi apoi de la Traian, din Bariera Traian, până la Basarabiei.”  

În continuare, îl întreabă dacă poate să îl mai roage ceva. 
Domnul Simbanu Ionică menţionează că nu i-a fost adresată nicio rugăminte până 

acum. 
Domnul Preşedinte susţine că tocmai, din acest motiv, începe cu acest lucru. Se 

referă la faptul că atunci când mai sunt nelămuriri, neclarităţi tehnice, îi va sta la 
dispoziţie, având în vedere faptul că „oamenii aceştia din aparatul tehnic al consiliului 
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judeţean, nu sunt nici oameni politici, sunt nişte funcţionari pe care aş vrea să îi 
respectăm cu toţii.”  

Domnul Simbanu Ionică îi precizează nu vede legătura. 
Domnul Preşedinte îi comunică faptul că a zis aşa pentru eventuale situaţii, pe 

viitor. 
Domnul Simbanu Ionică consideră că au fost respectaţi şi sunt în continuare. 
Domnul Preşedinte conchide că de aceea îi spune că pe viitor, dar nu-i cazul 

acum. 
        În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.       
       Se trece la punctul 33 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a 
lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a Proiectului Tehnic privind realizarea 

obiectivului de investiţie: „REABILITARE ACOPERIŞ (TIP TERASĂ 
NECIRCULABILĂ) - CENTRU DE PLASAMENT <IRENE & STUART>, CU 

ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ NELOCUIBILĂ”, Str. Radu Negru, nr.1C, municipiul 
Galaţi, beneficiar Direcţia Generală 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. 

În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi 
o roagă pe doamna director executiv Săndulache Elena să îl prezinte. 

Doamna Săndulache Elena prezintă următorul: 
 

«AMENDAMENT 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a 
lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a Proiectului Tehnic privind realizarea 

obiectivului de investiţie: „REABILITARE ACOPERIŞ (TIP TERASĂ 
NECIRCULABILĂ) - CENTRU DE PLASAMENT <IRENE & STUART>, CU 

ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ NELOCUIBILĂ”, Str. Radu Negru, nr.1C, 
municipiul Galaţi, beneficiar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 1.523/29.01.2020) 

 

Faţă de conţinutul iniţial al proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de avizare 
a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de 
investiţie: „REABILITARE ACOPERIŞ (TIP TERASĂ NECIRCULABILĂ) - CENTRU DE 
PLASAMENT <IRENE & STUART>, CU ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ NELOCUIBILĂ”, 
Str. Radu Negru, nr.1C, municipiul Galaţi, beneficiar Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, se înlocuieşte denumirea „CENTRU DE 
PLASAMENT IRENE & STUART” cu „CENTRU DE PRIMIRE COPII ÎN REGIM DE 
URGENŢĂ IRENE & STUART”. 
 

                        Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».                                                   
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Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu 

amendamentul votat anterior. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 

       Se trece la punctul 34 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională 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 35 voturi „pentru”.       
       Se trece la punctul 35 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) 
privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară 

deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiologie 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”.    
  ……………………………………………………………………………………………….. 
  (Părăsesc sala o parte din revoluţionarii gălăţeni cărora li s-a acordat titlul de 

„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”) 
 

        Domnul Boşneagă Petrache afirmă: „să dăm pace… Să dăm mână cu mână în 
vârf, acolo, la Carpaţi, fără duşmănie”. 

  Domnul Preşedinte, subliniind comuniunea existentă în consiliul judeţean, susţine 
că de aceea le-a adresat invitaţia de a rămâne la lucrările şedinţei. 

  Domnul Boşneagă Petrache aminteşte că în anul 2000, când a făcut monumentul 
„Mogoşoaia”, au dat mâna doi oameni: liberalul şi P.D.S.R.-ul. La acel moment, de la 
liberali era domnul Dobre, iar la consiliul judeţean, director din Combinat - fost primar, 
domnul Nicolae. Referindu-se la domnul Nicolae, relatează că i-a spus „domnule, am 
nevoie de două nave de război să dăm onorul militar”, fiindcă au murit mulţi. Având în 
vedere că au dat mâna şi s-au înţeles, concluzionează că aşa să ne înţelegem, 
amintind ce a spus Moş Ion Roată că dacă nu punem mâna, nu se răstoarnă buturuga. 
Informează că nu pierde timpul în zadar, ci se duce la o fermă de vaci. Susţine: „Am 
oameni acolo la muncă, nu stau la jucat table şi să îmi dea ajutor social. Terminaţi-o cu 
ajutorul social! La muncă! Puneţi-i la muncă!” Menţionează, ca formare, profesionala şi 
liceul - L.V.A., 55 de ani sărbătoriţi anul trecut. De pe urma profesionalei au ajuns 
muncitori, maiştri, ingineri, profesori şi doctori. Şi a muncit. Spune: „Nu să stăm să 
tremurăm şi să îmi dea statul. La muncă, fraţilor!” Pornind de la expresia „să-mi dea 
statul”, susţine: „Ce să-mi dea statul? Îmi dă pace, îmi dă linişte, atât. La muncă!” 
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Afirmă că fără muncă nu se poate.  În continuare, îi felicită pe toţi şi: „Să daţi mână cu 
mână! Jucăm hora unirii, dacă o da Dumnezeu!” Totodată, în amintirea celui care a fost 
Maximilian Popescu, aduce în discuţie situaţia pânzarului moldovenesc: „A depus mult 
efort omul acela, sufletesc, sufletesc… sunt mulţi români care au suflet, mulţi. Fără 
suflet nu se poate face treabă! Sănătate!” 

    Domnul Preşedinte îi doreşte sănătate multă.     
       Se trece la punctul 36 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate 
(S.F.), a Proiectului Tehnic şi Detaliile de Execuţie (P.T. + D.E.), pentru obiectivul 
de investiţie: „Înfiinţare sistem de încălzire, Serviciul de Ambulanţă Judeţean” 

Galaţi, str. Focşani  nr. 1, Municipiul Galaţi, 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 35 voturi „pentru”.      
       Se trece la punctul 37 din ordinea de zi: 

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 35 voturi „pentru”.      
       Se trece la punctul 38 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de 
Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: 

Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor 
                                                                                                    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 39 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi a 
Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Proiect montaj 

centrale Şcoală Profesională Specială “Emil Gârleanu”, Str. Gării, nr.66, 
municipiul Galaţi, beneficiar Şcoală Profesională Specială “Emil Gârleanu” 

                                                                                                    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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Domnul Preşedinte anunţă că în continuarea ordinii de zi se regăsesc patru 
proiecte de hotărâri pentru a căror aprobare este necesară procedura de vot secret şi 
propune să se organizeze o singură procedură de vot secret. Supune la vot. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
 

Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri, astfel: 
       La punctul 40 din ordinea de zi: 

Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale 
ale Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, 

pentru anul 2019 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

       La punctul 41 din ordinea de zi: 
Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale 
ale Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului  Galaţi, pentru anul 2019 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

NOTĂ: Domnul consilier judeţean Cristoloveanu Ovidiu nu a avut drept de vot, în 
conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, cu completările 
ulterioare. 

       La punctul 42 din ordinea de zi: 
Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale 

ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2019 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

       La punctul 43 din ordinea de zi: 
Validarea desemnării nominale a domnului Comisar şef de poliţie SECUIANU 

GEORGE, şeful Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, ca membru în 
cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi                                                                                                  

Iniţiatori: Costel Fotea, 
Dan-Lilion Gogoncea, 

Eugen Zaharia, 
Mitică Sandu, 

Ionel Vlad, 
Sorin Creţu, 

Ionel Stan, 
Avram Trandafir 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 

În continuare, invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de 
vot care vor fi predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale.  

Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni. 



Şedinţa din 30 ianuarie 2020 
 Pag. nr. 29  

 

 

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  
 

 
 

Pauză. 
....................................................................................................................................... 
        Se reiau lucrările. 
 
         Domnul Nistor Costel–Adrian face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor 
de vot: 
 

ALEXANDRU Adrian–Dănuţ 
BĂLAN Viorel  
BUTUNOIU Dorin  
BUŢURCĂ Octav  
CAMBANACHE Liliana 
CĂLUEAN Anghel–Costel 
CREŢU Sorin  
CRISTOLOVEANU Ovidiu 
CRISTOVICI Viorel  
DĂNĂILĂ Sorin  
FOTEA Costel 
GAIU Magdalena  
GASPAROTTI Florinel–Petru  
GOGONCEA Lilion–Dan 
GROSU Constantin 
GROSU Elena 
ISTUDOR Gigel  
MELINTE Liviu–Ionuţ 
NAGGAR Andreea–Anamaria  
NĂVĂLICI Ion 
NECHIFOR Alexandru 
NISTOR Costel–Adrian 
PALADE Cătălin 
RADU Valentin  
RUSU Georgiana–Iuliana 
SANDU Mitică 
SANDU Viorica 
SIMBANU Ionică  
STAN Ionel  
ŞTEFAN Ion  
TRANDAFIR Avram 
URSU Nicuşor 
VICLEANU Marian 
VLAD Ionel 
ZAHARIA Eugen  

 
 

        Se ia o pauză pentru numărarea voturilor. 
...........................................................................................................................................           

        Se reiau lucrările. 
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        Doamna Sandu Viorica, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul 
pentru a da citire proceselor-verbale, astfel: 
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Aprobarea 

propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului 
executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, pentru anul 2019». 1. 
Numărul consilierilor judeţeni în funcţie = 35; 2. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la 
şedinţă   3. Cvorumul necesar adoptării proiectului de hotărâre: majoritatea simplă     
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

25 8 - 1 
 
 

      CONCLUZIE: S-a aprobat propunerea privind evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale directorului executiv al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi pentru anul 2019. 
 

      Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:           
RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: NISTOR Costel–Adrian. 

 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Aprobarea 
propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului 
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi, pentru 
anul 2019». 1. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie = 35; 2. Numărul consilierilor 
judeţeni prezenţi la şedinţă  3. Cvorumul necesar adoptării proiectului de hotărâre: 
majoritatea simplă  

 
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

29 5 - 1 
 
 

       CONCLUZIE: S-a aprobat propunerea privind evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 2019. 
 

      Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:           
RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: NISTOR Costel–Adrian. 

 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Aprobarea 
propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 
General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2019». 1. Numărul consilierilor judeţeni în 
funcţie = 35; 2. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă   3. Cvorumul necesar 
adoptării proiectului de hotărâre: majoritatea simplă    
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

30 4 - 1 
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      CONCLUZIE: S-a aprobat propunerea privind evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Galaţi pentru anul 
2019. 
 

      Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:           
RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: NISTOR Costel–Adrian. 

 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind                      
«A). Validarea desemnării nominale a domnului comisar şef de poliţie SECUIANU 
George, şeful Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, în calitate de membru 
în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; B). Modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 25 din 28 februarie 2017 privind validarea desemnării 
nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi». 1. Numărul 
consilierilor judeţeni în funcţie = 35; 2. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă   
3. Cvorumul necesar adoptării proiectului de hotărâre: majoritatea simplă    
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot nule 

Buletine 
de vot anulate 

30 3 - 1 
 

 

     CONCLUZII:  
        A). domnul comisar şef de poliţie SECUIANU George, şeful Serviciului 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, a fost validat nominal în calitate de 
membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 
        B). s-a modificat în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 25 din 28 februarie 2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor  
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 

        Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:           
RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: NISTOR Costel–Adrian. 
        
 

Se trece la punctul 44 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 Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 15/16.07.2019 (Raport de follow-up), 
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 13.664/03.12.2019, precum şi de Decizia 
Camerei de Conturi Galaţi nr. 15/2019/1/20.12.2019 de prelungire a termenului pentru 
realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 15 din 16 iulie 2019 (transmisă prin adresa 
Camerei de Conturi Galaţi nr. 2.077/20.12.2019), ca urmare a adresei Camerei de 
Conturi Galaţi nr. 2.077/20.12.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
14.654/24.12.2019, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna decembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
decembrie 2019. 
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       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna decembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna decembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
decembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna decembrie 2019. 
     S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 decembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi 
pentru luna decembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna decembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna decembrie 2019. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru 
luna decembrie 2019. 
 

       Domnul Preşedinte, nefiind observaţii, ordinea de zi fiind epuizată, declară închisă 
şedinţa. Mulţumeşte pentru participare, pentru contribuţie şi le doreşte o după-amiază 
plăcută. 

 
 

       Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 32 (treizecişidouă) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de  
20 februarie 2020.     
 
 
 
 

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


