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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 31 august 2020 

 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 391 din 25 august 2020 şi a fost publicată 
în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia      
on-line) din 25 august 2020, respectiv în ediţiile tipărite din 26 august 2020, în ziarul 
„Realitatea” Galaţi din 26 august 2020 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 25 august 
2020 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. 
Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi  de 

socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
3. 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 IVEŞTI-GRIVIŢA (DJ 
254)”; 

Iniţiator: Costel Fotea    
4. Aprobarea  Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Teren 

de Sport cu suprafaţa sintetică beneficiar Şcoala Gimnazială Specială Constantin 
Pufan; 

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

avizare a lucrărilor de intervenţiei (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Modernizare faţade la clădirea existentă a UPU, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi; 

  Iniţiator: Costel Fotea    
6. Aprobarea  Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 

Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi; 

  Iniţiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea notei de justificare a impactului proiectului „Reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de interes 
judeţean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului 

„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanţate în perioada de 
programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes judeţean, 
inclusiv variantele ocolitoare şi / sau drumuri de legătura şi infrastructură şi servicii 
publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 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 
10. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui 

bun imobil (teren în suprafaţă de 30.623 mp) din domeniul public al municipiului Galaţi 
şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de 

servitute de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă totală de 17,88 
mp din zona drumului judeţean DJ 253, din comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi, aflat în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în 
favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala 
de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de 

servitute de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă de 21,50 mp 
aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galaţi, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, str. 
Ştiinţei nr. 117, municipiul Galaţi, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei 
Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. 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 judeţeni. În deschiderea şedinţei, 
afirmă: „Cred că acesta este cel mai lung mandat din istoria consiliului judeţean când, 
încă în luna august, noi mai facem şedinţe din mandatul anterior. Vreau să vă 
mulţumesc în primul rând pentru modul în care aţi ştiut, aţi trecut peste orgolii 
personale, peste alte orgolii politice şi am reuşit să ajungem la sfârşitul unui mandat”. 
Un mandat pe care îl apreciază ca fiind bun, un mandat în care consiliul judeţean a 
arătat că poate şi că: „la consiliul judeţean se fac lucruri bune şi că, împreună, am reuşit 
să facem ceva pentru oamenii din judeţul Galaţi şi pentru judeţul Galaţi”. Având în 
vedere că luna viitoare va fi ultima şedinţă a consiliului judeţean în această formulă, 
face cunoscută intenţia ca aceasta să se desfăşoare în aer liber la Grădina Botanică, 
respectând bineînţeles toate măsurile de distanţare între persoane şi măsurile de 
protecţie. „Pentru că ştiu că fiecare dintre dumneavoastră sunteţi antrenaţi şi angrenaţi 
şi în diverse proiecte politice şi personale şi atunci să nu facem şedinţă de consiliu 
judeţean în ajunul alegerilor”, specifică că de aceea adresează această rugăminte de a 
fi de acord ca şedinţa de consiliu judeţean din luna septembrie să fie pe 14 sau 15 
septembrie în locaţia specificată, în funcţie şi de cum va fi vremea.  
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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 32 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Căluean Anghel - Costel şi Ştefan Ion. 
        Domnul consilier judeţean Căluean Anghel - Costel s-a conectat la sesiunea 
video după votarea primului punct 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 iulie 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 Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri:  

-  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”; 

-  Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi  
şi UAT Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi în vederea 
realizării proiectului „Revitalizarea turismului din Galaţi, prin valorificarea durabilă a 
elementelor de patrimoniu cultural şi natural de pe Faleza Dunării”; 

- Alocarea sumei de 350.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Bălăşeşti, în vederea suplimentării 
bugetului local, secţiunea de funcţionare; 

- 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 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”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
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        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi şi UAT Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi în vederea 
realizării proiectului „Revitalizarea turismului din Galaţi, prin valorificarea durabilă a 
elementelor de patrimoniu cultural şi natural de pe Faleza Dunării”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Alocarea sumei de 350.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Bălăşeşti, în vederea suplimentării bugetului 
local, secţiunea de funcţionare». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 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 33 voturi „pentru”. 
 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi 
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.   
        Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi cu modificările solicitate: 

1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. 
Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi  de 

socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea    
3. 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 IVEŞTI-GRIVIŢA (DJ 
254)”; 

Iniţiator: Costel Fotea   
4. 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   
5. Aprobarea  Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Teren 

de Sport cu suprafaţa sintetică beneficiar Şcoala Gimnazială Specială Constantin 
Pufan; 

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

avizare a lucrărilor de intervenţiei (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Modernizare faţade la clădirea existentă a UPU, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi; 

  Iniţiator: Costel Fotea    
7. Aprobarea  Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 

Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi; 

  Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea notei de justificare a impactului proiectului „Reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de interes 
judeţean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului 

„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanţate în perioada de 
programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes judeţean, 
inclusiv variantele ocolitoare şi / sau drumuri de legătura şi infrastructură şi servicii 
publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 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 
11. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi  şi UAT Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi în vederea 
realizării proiectului „Revitalizarea turismului din Galaţi, prin valorificarea durabilă a 
elementelor de patrimoniu cultural şi natural de pe Faleza Dunării”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui 

bun imobil (teren în suprafaţă de 30.623 mp) din domeniul public al municipiului Galaţi 
şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de 

servitute de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă totală de 17,88 
mp din zona drumului judeţean DJ 253, din comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi, aflat în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în 
favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala 
de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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14. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de 

servitute de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă de 21,50 mp 
aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galaţi, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, str. 
Ştiinţei nr. 117, municipiul Galaţi, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei 
Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Alocarea sumei de 350.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Bălăşeşti, în vederea suplimentării bugetului 
local, secţiunea de funcţionare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. 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 
17. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

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

               Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. 
Bujor, 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 33 voturi „pentru”.   
        Domnul consilier judeţean Căluean Anghel - Costel s-a conectat la sesiunea 
video. 

                       Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de 
socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice 

„Sofia” din cadrul 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 34 voturi „pentru”.     
                       Se trece la punctul 3 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 

IVEŞTI-GRIVIŢA (DJ 254)” 
                                                                                                    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”.   
                       Se trece la punctul 4 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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
                       Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Teren de 
Sport cu suprafaţa sintetică beneficiar Şcoala Gimnazială Specială Constantin 

Pufan 
                                                                                                    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 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a 
lucrărilor de intervenţiei (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Modernizare faţade la clădirea existentă a UPU, 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 34 voturi „pentru”.   
                       Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la 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 34 voturi „pentru”.   
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                       Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea notei de justificare a impactului proiectului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcţional de 

interes judeţean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25” 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

Domnul Preşedinte face precizarea: „aşa cum ne-am învăţat timp de patru ani, 
deja începem să lucrăm şi pentru mandatul 2020-2024 pentru că acesta este un 
tronson de drum de nouăzeci de kilometri dintre care şaizeci şi opt de kilometri vor fi 
reabilitaţi şi modernizaţi”. Comunică faptul că este propunerea făcută acum Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-est Brăila. Este un proiect cu finanţare 
europeană, de aceea zilele următoare se va înainta Agenţiei pentru Dezvoltare pentru a 
fi finanţat prin Programul operaţional regional. Totodată, specifică: „Şi, aşa, mai pe 
româneşte, ca să traduc ce am spus aici, este vorba de drumul judeţean care face 
legătura de la DN 24 acolo unde este avionul la Bălăbăneşti, la Bălăşeşti, la Cerţeşti, 
ajunge la Corod, intră, iese din Corod pe drumul judeţean 251H şi ajunge la Valea 
Mărului; apoi, porţiunea de drum judeţean dintre Valea Mărului şi Slobozia Conachi este 
refăcută şi apoi venim de la Slobozia Conachi până la Schela; şi, de la Schela, ieşim 
prin drumul judeţean 255A şi ne intersectăm cu drumul naţional 25, astfel încât acest 
drum să întretaie judeţul de la Bârlad până la drumul naţional 25. Zic eu că în zona 
Independenţa era nevoie şi este nevoie şi de acest drum, astfel încât să asigurăm o 
conectivitate mai bună a drumurilor naţionale cu drumurile judeţene şi o conectivitate 
mai bună între judeţul Vaslui sau cei care tranzitează judeţul Vaslui, judeţul Galaţi şi, 
bineînţeles, Vrancea şi zona dinspre frontieră”.  
 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 34 voturi „pentru”. 
                       Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului 
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanţate în 

perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de 
interes judeţean, inclusiv variantele ocolitoare şi / sau drumuri de legătura şi 

infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu 
potenţial turistic” 

                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 

sau la documentaţia de fundamentare. 
Referindu-se la acest proiect, precizează că şi acesta este un proiect care priveşte 

perioada 2020-2024 cu finanţare europeană pe domeniile pe care tocmai le-a 
enumerat.  
 În continuare, 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 10 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 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 34 voturi „pentru”.   
                       Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

       Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi şi UAT Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi în 

vederea realizării proiectului „Revitalizarea turismului din Galaţi, prin valorificarea 
durabilă a elementelor de patrimoniu cultural şi natural de pe Faleza Dunării” 

                                                                                                    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 12 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun 
imobil (teren în suprafaţă de 30.623 mp) din domeniul public al municipiului Galaţi 

şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 

                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 
Domnul Preşedinte informează că este vorba despre Parcul Rizer care va fi trecut 

în patrimoniul consiliului judeţean, astfel încât să se întregească suprafaţa Muzeului de 
Artă Vizuală şi, bineînţeles, suprafaţa de spaţiu expoziţional. Specifică: „El va rămâne în 
continuare ca şi destinaţie pentru agrement, pentru relaxare şi, bineînţeles, pentru copiii 
care vor veni şi se vor relaxa în Parcul Rizer, dar dorim să îl transformăm şi într-un 
spaţiu expoziţional pentru Muzeul de Artă Vizuală pe care, cu puţin noroc, îl vom finaliza 
la începutul anului 2021”.  
        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 34 voturi „pentru”.   
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                       Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de servitute 
de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă totală de 17,88 mp 
din zona drumului judeţean DJ 253, din comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi, aflat în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, 

în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – 
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice 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 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de servitute 
de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă de 21,50 mp aflat 

în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galaţi, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, 

str. Ştiinţei nr. 117, municipiul Galaţi, în favoarea Societăţii de Distribuţie a 
Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei 

Electrice 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 15 din ordinea de zi: 

       Alocarea sumei de 350.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Bălăşeşti, în vederea suplimentării 

bugetului local, secţiunea de funcţionare 
                                                                                                    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 16 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 34 voturi „pentru”.   
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Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 17 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 Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 14/27.07.2020, transmisă prin 
adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.637/27.07.2020 şi înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 8.031/28.07.2020, precum şi de Raportul de control al Camerei 
de Conturi Galaţi înregistrat la entitatea controlată sub nr. 6.154/26.06.2020, cu referire 
la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
iulie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna iulie 2020. 
     S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
iulie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna iulie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pentru luna iulie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna iulie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna iulie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 iulie 2020. 
 

       Domnul Preşedinte, nefiind întrebări, în închiderea şedinţei, îşi exprimă bucuria de 
a-i vedea pe toţi sănătoşi, dorindu-le sănătate tuturor şi familiilor şi celor dragi şi 
apropiaţi. Spor la muncă în activitatea următoare! Succes! Totodată, aminteşte de 
invitaţia lansată de a se revedea şi fizic pe 14-15 septembrie în Grădina Botanică 
pentru ultima şedinţă de consiliu judeţean din acest mandat.  
 

      Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 11 (unsprezece) pagini 
şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, convocată de 
îndată, din data de 04 septembrie 2020.     
 
 
 

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


