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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 30 iulie 2020 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 360 din 24 iulie 2020 şi a fost publicată în 
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 25 iulie 2020, respectiv în ediţia tipărită din 
25-26 iulie 2020, în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line) din 24 iulie 2020, 
respectiv în ediţia tipărită din 27 iulie 2020, în ziarul „Realitatea” Galaţi din 27 iulie 2020 
şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 24 iulie 2020 şi afişată la sediu, având următorul 
proiect al ordinii de zi: 

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Eugen ZAHARIA; 
Iniţiator: Costel Fotea    

2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin 
STOIAN; 

Iniţiator: Comisia de validare 
3.  Depunerea jurământului; 
4. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului 

tecucean Ionel NECULA; 
Iniţiator: Costel Fotea    

5. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului şi 

traducătorului Constantin FROSIN; 
Iniţiatori: Dănăilă Sorin, 

Gaiu Magdalena, 
Hulea Angelu, 

Iosif Iulian, 
Radu Valentin, 

Simbanu Ionică, 
Ursu Nicuşor 

6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
7. Atribuirea în folosinţă gratuită Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi – 

Facultatea de Medicină şi Farmacie a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
8. Atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundaţiei „Inimă de 

Copil” a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Radu Negru nr. 1B, imobil 
aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
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9. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor de: 

„Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene”; 
Iniţiator: Costel Fotea    

10. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Realizare condiţii de 
coexistenţă cu reţelele electrice existente în vederea realizării lucrărilor de: „Reabilitarea 
şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – 
DN 26 – (DJ255)”; 

Iniţiator: Costel Fotea    
11. Aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie „BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC ZĂTUN 
2”; 

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

al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2020; 
Iniţiator: Costel Fotea 

13. Modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)”, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Modificarea Hotărârii nr. 128 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Modificarea Hotărârii nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului 

„Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” şi a cheltuielilor legate de acesta, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada 
ianuarie – aprilie 2021; 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Smulţi din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Smulţi, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2020; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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19. Alocarea sumei de 600.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea testării personalului unităţii sanitare pentru diagnosticarea 
noului coronavirus (SARS-Co-V-2); 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Majorarea nivelului alocaţiilor de hrană în anul 2020 pentru consumurile 

colective din Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi, pentru 
pacienţii internaţi diagnosticaţi COVID-19, faţă de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 
privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare 
publice; 

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

 
 

        Au participat ca invitaţi: Claudiu–Codrin Stoian – propus pentru validare în funcţia 
de consilier judeţean; Ionel Necula – propus pentru acordarea titlului de „Cetăţean de 
Onoare al judeţului Galaţi”; Constantin Frosin – propus pentru acordarea titlului de 
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”. 
 

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

 

Domnul Preşedinte salută colegii consilieri judeţeni. 
        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 31 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, Trandafir Avram şi 
Zaharia Eugen. 
        Domnul consilier judeţean Butunoiu Dorin s-a conectat la sesiunea video 
după votarea primului punct de pe ordinea de zi. 
        Domnul consilier judeţean Trandafir Avram s-a conectat la sesiunea video 
după votarea punctului patru de pe ordinea de zi. 
 
 

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 30 iunie 2020. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
 
  

        Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri:  
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- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor şi 

serviciilor de întocmire a studiului de coexistenţă aferent obiectivului 
„Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi”; 

- Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Asociaţia „SMURD” Galaţi în vederea realizării proiectului „Autospecială 
intervenţie tip maşină medic de urgenţă”; 

- 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 proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate.  
 
 

        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor şi 
serviciilor de întocmire a studiului de coexistenţă aferent obiectivului „Extindere şi 
modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Asociaţia „SMURD” Galaţi în vederea realizării proiectului „Autospecială intervenţie tip 
maşină medic de urgenţă”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
        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 32 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 modificările solicitate: 

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

Iniţiator: Costel Fotea    
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin 

STOIAN; 
Iniţiator: Comisia de validare 

3.  Depunerea jurământului; 
4. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului 

tecucean Ionel NECULA; 
Iniţiator: Costel Fotea    
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5. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului şi 

traducătorului Constantin FROSIN; 
Iniţiatori: Dănăilă Sorin, 

Gaiu Magdalena, 
Hulea Angelu, 

Iosif Iulian, 
Radu Valentin, 

Simbanu Ionică, 
Ursu Nicuşor 

6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
7. Atribuirea în folosinţă gratuită Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi – 

Facultatea de Medicină şi Farmacie a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
8. Atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundaţiei „Inimă de 

Copil” a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Radu Negru nr. 1B, imobil 
aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
9. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor de: 

„Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene”; 
Iniţiator: Costel Fotea    

10. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Realizare condiţii de 

coexistenţă cu reţelele electrice existente în vederea realizării lucrărilor de: „Reabilitarea 
şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – 
DN 26 – (DJ255)”; 

Iniţiator: Costel Fotea    
11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor şi 

serviciilor de întocmire a studiului de coexistenţă aferent obiectivului „Extindere şi 
modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi»”; 

Iniţiator: Costel Fotea    
12. Aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie „BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC ZĂTUN 
2”; 

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

al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2020; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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14. Modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)”, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Modificarea Hotărârii nr. 128 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Modificarea Hotărârii nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului 

„Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” şi a cheltuielilor legate de acesta, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada 
ianuarie – aprilie 2021; 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 

administrativ-teritorială comuna Smulţi din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Smulţi, în 
vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“; 

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi 

şi Asociaţia „SMURD” Galaţi în vederea realizării proiectului „Autospecială intervenţie tip 
maşină medic de urgenţă”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2020; 
Iniţiator: Costel Fotea 

21. Alocarea sumei de 600.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, în vederea testării personalului unităţii sanitare pentru diagnosticarea 
noului coronavirus (SARS-Co-V-2); 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Majorarea nivelului alocaţiilor de hrană în anul 2020 pentru consumurile 

colective din Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi, pentru 
pacienţii internaţi diagnosticaţi COVID-19, faţă de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 
privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare 
publice; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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         23. 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 
         24. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
 

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

a mandatului de consilier judeţean al domnului Eugen ZAHARIA 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.     
 

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

               Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN 
                                   Iniţiator: Comisia de validare                                                                  

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.       
       Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Depunerea jurământului 
        Domnul Preşedinte invită noul consilier judeţean să depună jurământul. Acesta se 
depune cu mâna stângă pe Constituţie şi, după caz, pe Biblie. Consilierii judeţeni care 
refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. Jurământul poate fi 
depus şi fără formula religioasă.  
        Domnul Stoian Claudiu–Codrin depune următorul jurământ:  
        «Eu, STOIAN Claudiu–Codrin, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în 

conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun 
următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, 
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi. 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”».  
        Domnul Preşedinte îi urează succes în activitate. 
        Domnul Stoian Claudiu–Codrin îi mulţumeşte. 
 

        Domnul Necula Ionel este invitat în sala de şedinţe. 
               Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului 
tecucean Ionel NECULA 

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 34 voturi „pentru”.       
   

Domnul Preşedinte transmite următoarele: «Profesorul Ionel Necula este o 
personalitate marcantă a vieţii culturale tecucene, judeţene, naţionale şi internaţionale. 
Susţinător al valorilor culturale locale, profesorul, filozoful, scriitorul, criticul literar şi 
eseistul tecucean Ionel Necula, a demonstrat de-a lungul întregii sale activităţi depuse 
în slujba culturii, a fi un autor cu o traiectorie literară intensă care şi-a impus talentul 
nedezminţit şi al cărui prestigiu reflectă identitatea românească. Prin acest demers de 
conferire a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” i se recunosc astfel curajul 
moral, dăruirea şi fidelitatea faţă de scrisul românesc contemporan, faţă de limba 
românească şi faţă de toate valorile care ne definesc ca popor născut şi crescut în 
spaţiul carpato–danubiano–pontic. Absolvent de filozofie, profesorul Ionel Necula 
(născut pe data de 12 mai 1940 în comuna Lieşti, judeţul Galaţi) s-a consacrat studiului 
gândirii filozofice româneşti, scriind eseuri, făcând ziaristică şi publicistică, tipărind 
volume de o solidă valoare documentară şi culturală. Lucrările sale se bucură de o 
excelentă apreciere din partea criticilor literari. De-a lungul anilor, a publicat peste 
şaizeci de volume. Tot el, a semnat mai multe texte despre autori ca Cioran, Ion 
Petrovici, perioada interbelică fiind un domeniu des frecventat de autor. În anul 2004 a 
devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România. Opera autorului s-a bucurat de 
apreciere nu numai pe plan local şi naţional, ci şi internaţional. În acest sens, în anul 
2006, American Biographical Institut l-a inclus în topul celor mai importante două sute 
de personalităţi din lume. Ionel Necula este părintele spiritual al unuia dintre cele mai 
prestigioase festivaluri de poezie din ţară, fiind cel care a înfiinţat la Tecuci, Festivalul 
Naţional – Concurs de Poezie „Costache–Conachi”, ajuns în anul 2019 la cea de-a 
XXVII-a ediţie. În semn de recunoaştere şi respect pentru prestigioasa şi bogata 
activitate literară pusă în slujba culturii naţionale, dar şi pentru contribuţia la 
dezvoltarea, promovarea şi perpetuarea culturii gălăţene atât în România, cât şi peste 
hotarele ţării, propunem acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” 
scriitorului tecucean Ionel Necula».  

Totodată, adresându-se domnului profesor, îi mulţumeşte pentru ceea ce a făcut 
pentru noi, ceea ce a făcut pentru Galaţi, pentru întreaga activitate pe care a avut-o şi a 
depus-o. Afirmă: „Ne bucurăm şi ne mândrim că suntem contemporani cu 
dumneavoastră, iar peniţa dumneavoastră va rămâne veşnic în memoria gălăţenilor şi a 
celor care vor vizita Galaţiul”. Îi mulţumeşte pentru că ne-a făcut şi ne face să fim 
mândri atunci când vorbim despre profesorul Ionel Necula.  

Domnul Necula Ionel îi mulţumeşte.  
Domnul Preşedinte îl întreabă dacă doreşte să se adreseze consilierilor judeţeni. 
Domnul Necula Ionel spune că această recunoaştere este neaşteptată pentru 

dumnealui, nu se aştepta la aşa ceva. Este o cinste, o onoare. De-a lungul vieţii, în cele 
opt decenii de viaţă, a primit destule diplome, destule recunoaşteri, dar crede că 
aceasta este cea mai preţioasă dintre toate. Susţine: „Diploma dumneavoastră va 
rămâne pe raftul cel mai de sus al bibliotecii mele”. Mulţumeşte şi face promisiunea să 
continue această activitate şi să facă cinste titlului care i se acordă.  
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Domnul Preşedinte îi mulţumeşte domnului profesor încă o dată pentru cinstea şi 
onoarea pe care ne-o face şi în semn de recunoştinţă pentru întreaga dumnealui 
activitate îi acordă: «Titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului 
tecucean Ionel NECULA, personalitate marcantă a vieţii culturale tecucene, judeţene şi 
naţionale, în semn de recunoaştere şi preţuire pentru prestigioasa şi bogata activitate 
literară adusă culturii naţionale, dar şi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea, 
promovarea şi perpetuarea culturii locale, judeţene, naţionale şi internaţionale».  

Îi înmânează Diploma şi câteva amintiri despre Galaţi, despre judeţul Galaţi, 
despre consiliul judeţean „aşa, când dumneavoastră aveţi timp, să le răsfoiţi şi să vă 
gândiţi la noi. Vă mulţumim mult pentru ceea ce faceţi şi pentru ceea ce aţi făcut pentru 
judeţul Galaţi şi onoarea pe care ne-aţi făcut-o”. 

Domnul Necula Ionel îi comunică faptul că va încerca să fie demn de această 
recunoaştere şi că îşi va continua activitatea ca şi până acum…  

Domnul Preşedinte îl informează asupra intenţiei de a veni la dumnealui, la 
Tecuci, cunoscând că deţine o vastă şi bogată bibliotecă, mai ales că ceea ce a scris 
este impresionant.  

Domnul Necula Ionel precizează că a scris şaptezeci şi cinci de volume.  
Domnul Preşedinte, referindu-se la numărul de volume scrise, îi adresează 

felicitări încă o dată. 
Domnul Necula Ionel îi mulţumeşte. 

 

        Domnul consilier judeţean Trandafir Avram s-a conectat la sesiunea video. 
 

        Domnul Frosin Constantin este invitat în sala de şedinţe. 
               Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului şi 
traducătorului Constantin FROSIN 

Iniţiatori: Dănăilă Sorin, 
Gaiu Magdalena, 

Hulea Angelu, 
Iosif Iulian, 

Radu Valentin, 
Simbanu Ionică, 

Ursu Nicuşor                                                                                                     

        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”.       
 

Domnul Preşedinte precizează că are o mare consideraţie şi respect faţă de omul, 
profesorul, traducătorul Constantin Frosin atât ca cetăţean al acestui judeţ, dar şi ca fost  
student al domnului profesor. Comunică următoarele: «Născut la data de 12 octombrie 
1952 în comuna Herăstrău judeţul Vrancea, Constantin Frosin şi-a legat destinul de 
Galaţi, loc unde trăieşte din 1976 când a absolvit Facultatea de limbi romanice, clasice 
şi orientale, secţia franceză-italiană, a Universităţii din Bucureşti. Este doctor în filologie, 
iar în ultimele decenii a fost mentorul a numeroase generaţii de studenţi la litere la 
Universităţile „Dunărea de Jos“ şi „Danubius“ Galaţi. Poet, publicist, eseist, traducător, 
s-a remarcat prin activitatea sa în domeniul francofoniei, fiind unul dintre cei mai 
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consecvenţi promotori ai culturii de limbă franceză. Profesorul universitar Constantin 
Frosin a tradus în limba franceză peste două sute de opere ale literaturii române, fi ind 
considerat unul dintre cei mai importanţi traducători români în viaţă. A scris patruzeci de 
cărţi  - de la studii filologice de poezie - pe care le-a publicat în ţară şi în străinătate. 
Este inclus în circa patruzeci de antologii naţionale şi europene, a fost publicat în peste 
şase sute de reviste francofone. Este membru al aproape o sută de organizaţii, dintre 
care amintim: Uniunea Scriitorilor din România, Asociaţia Autorilor şi Poeţilor din Franţa, 
Asociaţia Internaţională a Scriitorilor de Expresie Franceză. Este Ofiţer al Ordinului 
Francez al Artei şi Literelor (2009), ofiţer al Ordinului naţional francez „Laurii Academici“ 
(2004), distins de Parlamentul European cu „Trophée Gerner“, medaliat cu aur al 
Academiei Franţei în 1999, medaliat cu aur al Renaşterii Franceze în 2012, câştigător al 
titlului de „Best Scientist of the Year 2014“, în domeniul Filologie, acordat de 
Universitatea din Cambridge. În 2018, Constantin Frosin a reuşit să devină primul 
român care a câştigat două premii internaţionale acordate de Societatea Poeţilor 
Francezi. După „Premiul European de Poezie – Virgile“, el a reuşit să obţină şi „Premiul 
European de Traducere – Horace“. În semn de recunoaştere şi respect pentru 
prestigioasa şi bogata activitate literară pusă în slujba culturii naţionale, dar şi pentru 
contribuţia la dezvoltarea, promovarea şi perpetuarea culturii gălăţene atât în România, 
cât şi peste hotarele ţării, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al 
judeţului Galaţi” scriitorului şi traducătorului Constantin Frosin».  

Încă o dată îi mulţumeşte pentru ceea ce a făcut pentru Galaţi, pentru gălăţeni şi 
pentru că a reuşit tot timpul să fie ambasadorul judeţului Galaţi peste hotare dar şi în 
România. În continuare, îl întreabă dacă doreşte să se adreseze consilierilor judeţeni. 

Domnul Frosin Constantin mulţumeşte tuturor celor care l-au votat. Mulţumeşte, în 
primul rând, domnului preşedinte Costel Fotea şi grupului liberal condus de domnul 
Ionică Simbanu. Afirmă: «Ce este important este că au fost şapte iniţiatori, iar eu sunt 
marcat de cifra şapte de când m-am născut – de fapt, pe şapte, nu pe doisprezece. Au 
făcut cinci zile părinţii de la Herăstrău până la Panciu unde trebuiau să mă declare, ora 
şapte seara. Ea fiind a şaptea literă a alfabetului românesc. În numerologia ezoterică, 
cincizeci şi doi este cel mai important – ultimele două cifre care sunt şapte. Unde stau 
acum este o sută optzeci şi şapte –  deci tot şapte. Şi dacă ţinem aşa până deseară cu 
şapte. Este o cifră frumoasă că este a lui Hristos, dar, pe de altă parte, nu mai zic 
altele… Oricum, eu sunt mulţumit de ea. Ce vreau eu să vă mai spun este că sunt 
onorat de acest titlu. Dacă permiteţi, o să vă spun că îmi place tortul şi, mai ales, când 
este cu câte o cireaşă deasupra. Acest titlu este cireaşa de pe tort. În 1995 şi în 1998 
am primit două premii ale Primăriei Galaţi, în 2001 am primit titlul de „Cetăţean onoare 
al Municipiului Galaţi”, în 2005 am primit Diploma de Excelenţă a judeţului Galaţi, în 
2008 Diplomă de Excelenţă a Guvernului României, prin Instituţia Prefectului. Iar acum 
în 2020… vreau să vă spun că trebuie să citiţi anul acesta nu 2020, ci: douăzeci şi doi. 
Să ştiţi că toate cele s-au întâmplat în lumea aceasta pe douăzeci şi doi. Deşi la evrei 
este cea mai benefică cifră, dar să ştiţi că douăzeci şi doi cu unsprezece sunt cele mai 
fatale cifre. De aceea ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă, între altele. Deci sunt 
foarte mulţumit de acest titlu. Mulţumesc încă o dată domnului preşedinte Costel Fotea 
care şi-a depăşit maestrul şi acesta este visul oricărui dascăl să fie depăşit de studenţi. 
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Mulţumesc tuturor încă o dată, mă simt foarte onorat şi este o picătură de culoare în 
starea mea de sănătate care, dacă vreţi, mi-a îngenuncheat şi psihicul». 

Domnul Preşedinte, adresându-se domnului profesor, îi doreşte multă sănătate. 
„Să fiţi mulţi ani de aici încolo printre noi şi să faceţi dumneavoastră ceea ce ştiţi mai 
bine, să ne reprezentaţi aşa cum ne-aţi reprezentat până acum cu cinste şi în ţară şi 
peste hotare! Vă mulţumim pentru tot ceea ce aţi făcut şi faceţi pentru Galaţi şi pentru 
gălăţeni”! 
        Consiliul Judeţean Galaţi acordă: «Titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului 
Galaţi” scriitorului şi traducătorului Constantin FROSIN, remarcat în activitatea sa în 
domeniul francofoniei, personalitate marcantă a vieţii culturale judeţene, naţionale şi 
internaţionale, în semn de recunoaştere şi preţuire pentru prestigioasa şi bogata 
activitate literară adusă culturii naţionale, dar şi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea, 
promovarea şi perpetuarea culturii judeţene, naţionale şi internaţionale».  
        Domnul Frosin Constantin îi mulţumeşte. 
        Domnul Preşedinte îi înmânează Diploma şi câteva imagini, câteva poze cu ceea 
ce înseamnă judeţul Galaţi, consiliul judeţean, mai ales că pe unul dintre albume, pe 
care l-a tradus, i se simte şi i se vede amprenta.  
 

        Domnul Preşedinte, în închiderea ceremoniei, adresează mulţumiri domnului 
profesor şi scriitor Ionel Necula, respectiv domnului profesor, scriitor şi traducător 
Constantin Frosin pentru ceea ce au făcut şi pentru ceea ce fac pentru Galaţi, gălăţeni 
şi pentru români şi felicită grupul P.N.L. pentru această iniţiativă. 

               Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Galaţi 
Iniţiator: Costel Fotea                                                                                                     

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Atribuirea în folosinţă gratuită Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi – 
Facultatea de Medicină şi Farmacie a unui imobil aflat în domeniul public al 

judeţului Galaţi şi în administrarea 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 8 din ordinea de zi: 

Atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundaţiei „Inimă de 
Copil” a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. Radu Negru nr. 1B, 
imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor de: 
„Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene” 

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: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Realizare condiţii de 
coexistenţă cu reţelele electrice existente în vederea realizării lucrărilor de: 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 

Pechea – Măstăcani – DN 26 – (DJ255)” 
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: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor şi 
serviciilor de întocmire a studiului de coexistenţă aferent obiectivului „Extindere 

şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi” 
Iniţiator: Costel Fotea                                                                                                     

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC 

ZĂTUN 2” 
Iniţiator: Costel Fotea                                                                                                     

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2020 

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

Modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru 

realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti – 

Folteşti (DJ 242)”, cu modificările şi completările ulterioare 
Iniţiator: Costel Fotea                                                                                                     

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
               Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii nr. 128 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru 

realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – 

Smârdan (DJ 251)”, cu modificările şi completările ulterioare 
Iniţiator: Costel Fotea                                                                                                     

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
               Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza 
de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” şi a cheltuielilor legate de acesta, cu 

modificările şi completările ulterioare 
Iniţiator: Costel Fotea                                                                                                     

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 

Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru 

perioada ianuarie – aprilie 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 18 din ordinea de zi: 

Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea 
administrativ-teritorială comuna Smulţi din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local 

Smulţi, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 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 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Asociaţia „SMURD” Galaţi în vederea realizării proiectului „Autospecială 

intervenţie tip maşină medic de urgenţă” 
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: 

Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2020 

Iniţiator: Costel Fotea                                                                                                     

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

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

Alocarea sumei de 600.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 

Andrei” Galaţi, în vederea testării personalului unităţii sanitare pentru 
diagnosticarea noului coronavirus (SARS-Co-V-2) 

Iniţiator: Costel Fotea                                                                                                     

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

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 

Majorarea nivelului alocaţiilor de hrană în anul 2020 pentru consumurile colective 
din Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi, pentru 

pacienţii internaţi diagnosticaţi COVID-19, faţă de nivelul prevăzut în H.G. nr. 
851/2018 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din 

unităţile sanitare publice 
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 23 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 24 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele care au fost prezentate la mapă. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
iunie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna iunie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 30 iunie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna iunie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
iunie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna iunie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna iunie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna iunie 2020. 
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      S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna iunie 2020. 
 

      Domnul Preşedinte, constatând că nu sunt observaţii şi ordinea de zi fiind epuizată, 
declară închisă şedinţa. Mulţumeşte tuturor pentru participare, le doreşte o             
după-amiază plăcută, sănătate multă tuturor şi să se vadă cu bine în zilele următoare. 
 
      Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 16 (şaisprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de  
31 august 2020.     
 
 
 
 
 
 
 

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


