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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 30 iunie 2020 
 
 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 307 din 24 iunie 2020 şi a fost publicată în 
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line) 
din 24 iunie 2020, respectiv în ediţiile tipărite din 25 iunie 2020, în ziarul „Realitatea” 
Galaţi din 25 iunie 2020 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 24 iunie 2020 şi afişată la 
sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
2. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
3. Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de 

menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”; 
Iniţiator: Costel Fotea 

4. Atestarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din 

afara fondului forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza 
administrativ teritorială a Judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38 din 30.01.2020 privind 

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 
7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 258 din 28.11.2019 privind 

aprobarea  Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare şi 
Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Alocarea unor sume pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Galaţi în vederea implementării proiectului ”Cross border cooperation and 
research through interdisciplinary approach of genesis, clinical manifestations and 
therapeutical/preventional aspects of oral/written language specific disorders and 
development of innovative method of intervention in the cross border area – CERDIS”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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9. Aprobarea necesarului de echipament, materiale igienico-sanitare precum şi a 

normativelor valorice de cheltuieli pentru hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale 
igienico-sanitare, jucării, rechizite, materiale cultural-sportive şi sume de bani pentru 
nevoi personale pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie 
specială în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi; 

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

 

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

Domnul Preşedinte salută colegii consilieri şi adresează „La mulţi ani” tuturor celor 
care poartă numele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, sărbătoriţi pe 29 iunie. 
        În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar general al judeţului Coca Ionel care 
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă. 
        Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 32 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Butunoiu Dorin şi Buţurcă Octav. 
        Domnul consilier judeţean Butunoiu Dorin s-a conectat la sesiunea video 
după votarea procesului – verbal. 
        Domnul consilier judeţean Buţurcă Octav s-a conectat la sesiunea video 
după votarea punctului şase de pe ordinea de zi. 
 

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 26 mai 2020. 

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

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

           Domnul consilier judeţean Butunoiu Dorin s-a conectat la sesiunea video. 
 

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

- rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi 
estimările pe anii 2021-2023. 

        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 «Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe 
anii 2021-2023». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
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        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. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
2. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
3. Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de 

menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”; 
Iniţiator: Costel Fotea 

4. Atestarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din 

afara fondului forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza 
administrativ teritorială a Judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38 din 30.01.2020 privind 

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 
7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 258 din 28.11.2019 privind 

aprobarea  Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare şi 
Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Alocarea unor sume pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Galaţi în vederea implementării proiectului ”Cross border cooperation and 
research through interdisciplinary approach of genesis, clinical manifestations and 
therapeutical/preventional aspects of oral/written language specific disorders and 
development of innovative method of intervention in the cross border area – CERDIS”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea necesarului de echipament, materiale igienico-sanitare precum şi a 

normativelor valorice de cheltuieli pentru hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale 
igienico-sanitare, jucării, rechizite, materiale cultural-sportive şi sume de bani pentru 
nevoi personale pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie 
specială în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice 

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările 
pe anii 2021-2023; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
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        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
 
 

               Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 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 34 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 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 34 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de 
menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023” 

                                                                                                    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 34 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Atestarea completării 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 34 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din 
afara fondului forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe 

raza administrativ teritorială a 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 34 voturi „pentru”.   
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               Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38 din 30.01.2020 privind 
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 34 voturi „pentru”. 
   

        Domnul consilier judeţean Buţurcă Octav s-a conectat la sesiunea video. 
               Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 258 din 28.11.2019 privind 
aprobarea  Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 

Consolidare şi Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie 
Galaţi 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
               Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Alocarea unor sume pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Galaţi în vederea implementării proiectului ”Cross border 

cooperation and research through interdisciplinary approach of genesis, clinical 
manifestations and therapeutical/preventional aspects of oral/written language 
specific disorders and development of innovative method of intervention in the 

cross border area – CERDIS” 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

Domnul Preşedinte precizează că este un proiect al celor de la C.J.R.A.E., un 
proiect foarte frumos. 
        În continuare, 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: 

Aprobarea necesarului de echipament, materiale igienico-sanitare precum şi a 
normativelor valorice de cheltuieli pentru hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, 

materiale igienico-sanitare, jucării, rechizite, materiale cultural-sportive şi sume 
de bani pentru nevoi personale pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o 
măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi 

estimările pe anii 2021-2023 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea 
acesteia se realizează pe articole. 

Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările şi 
rapoartele care 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 decizie (Raport de follow-up), înregistrat la entitatea 
verificată sub nr. 11.182/20.05.2020, precum şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi 
nr. 98/2014/2/12.06.2020 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse 
prin Decizia nr. 98 din 12 ianuarie 2015 (transmisă Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 
2.583/2014/12.06.2020), ca urmare a solicitării Camerei de Conturi Galaţi nr. 
2.583/2014/12.06.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
6.529/15.06.2020, referitoare la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol 
Andrei” Galaţi. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna mai 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna mai 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna mai 2020. 
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       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna mai 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
mai 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 mai 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna mai 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pentru 
perioada martie-mai 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna mai 2020. 
 
 
 

      Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
      Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
      Domnul Simbanu Ionică comunică faptul că a primit mai multe sesizări referitoare la 
transportul public de persoane în judeţul Galaţi în sensul că nu sunt respectate nici 
normele legale şi mijloacele de transport nu oferă confortul necesar călătorilor. În acest 
sens, dă ca exemplu transportul pe linia Galaţi–Şendreni–Vasile Alecsandri unde a 
primit sesizări mai multe decât în restul judeţului. Prin urmare, solicită ca Autoritatea 
judeţeană de transport public să efectueze câteva controale pentru a se vedea dacă se 
certifică sau nu cele spuse şi dacă se confirmă, să se ia măsuri în consecinţă. 
      Domnul Preşedinte informează că cei de la Autoritatea judeţeană de transport au 
fost pe trasee, au făcut verificări. Totodată, transmite: „Într-adevăr, unele dintre cele 
sesizate de dumneavoastră sau cei care v-au sesizat şi pe dumneavoastră se confirmă 
pentru că, din păcate, sunt transportatori care nu au înţeles să respecte regulile de 
distanţare socială şi de protecţie a călătorilor. Şi, din păcate, au fost şi situaţii în care, 
iarăşi repet, din păcate, nu au respectat nici programul orar legat de cursele regulate pe 
care trebuiau să le facă. Şi lucrul acesta s-a întâmplat pe mai multe trasee din judeţ”. 
Subliniază că toţi transportatorii au fost informaţi, tuturor li s-a adus la cunoştinţă despre 
cele întâlnite în teren. Speră ca Guvernul să rezolve, cât mai repede, problema cu acea 
ordonanţă, unde să se reia procedurile de desemnare a operatorilor pentru transportul 
interjudeţean. Astfel încât, toate problemele acestea sesizate să fie trecute şi în caietele 
de sarcini ca, pe viitor, astfel de lucruri să nu-şi mai permită niciun transportator, de la 
sine putere, să facă curse aşa, după bunul plac, aşa cum crede el că… s-au privatizat 
inclusiv drumurile judeţene. În continuare, îl asigură că este un subiect care va fi 
monitorizat şi asupra căruia se va apleca cu maximă seriozitate, susţinând că nu este 
posibil ca un operator să ia decizii fără să informeze sau să ia decizii pe anumite trasee 
şi oamenii să stea să aştepte în staţii, pentru că au considerat ei că nu se justifică cursa 
respectivă.  
      Domnul Simbanu Ionică apreciază cele expuse. 
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      Domnul Preşedinte, constatând că nu mai sunt intervenţii, mulţumeşte pentru 
prezenţă. În închiderea şedinţei, anunţă că în funcţie de măsurile care se vor stabili şi 
după data de 15 iulie se va vedea cum vor fi organizate şedinţele următoare din luna 
iulie, luna august şi, bineînţeles, ultima care va fi în luna septembrie, în formula actuală. 
Le doreşte tuturor multă sănătate şi o după-amiază cât mai plăcută. 
 
       Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 8 (opt) pagini şi a fost 
prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 30 iulie 2020.     
 
 
 
 
 
 
 

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


