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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 17 decembrie 2020 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 507 din 11 decembrie 2020 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 11 decembrie 2020, respectiv 
în ediţia tipărită din 12-13 decembrie 2020, în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line) 
din 11 decembrie 2020, respectiv în ediţia tipărită din 14 decembrie 2020 şi în ziarul 
„Realitatea” Galaţi din 14 decembrie 2020 şi afişată la sediu, având următorul proiect al 
ordinii de zi: 

1. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic 
Daniel SPOERRI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

3. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital 
din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Continuarea, în anul 2021, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi  

reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de 
soluţionare, potrivit contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii 
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2021; 

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

Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru anul 2020; 
Iniţiator: Costel Fotea 

6. Încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin  
Pufan” Galaţi asupra unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str.1 Decembrie 
1918 nr. 25, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi; 

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

servitute de trecere aeriană şi supraterană asupra terenurilor în suprafaţă de 8,4 mp şi 
776 mp din zona drumului judeţean DJ 255, în comunele Fârţăneşti şi Cuca, 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 
8. Aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”, 
precum şi a Actului adiţional nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului; 

 Iniţiator: Costel Fotea 
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9. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 
129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum 
şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – 
Movileni – Barcea”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea Infrastructurii de Planificare Urbană în 

judeţul Galaţi” şi a cheltuielilor legate de proiect; 
Iniţiator: Costel Fotea 

11. Stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru 
anul fiscal 2021; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului 

venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2021, în judeţul Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

13. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean  Galaţi pentru 
anul fiscal 2021; 

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

 

        Au participat ca invitaţi: Viorica David – subprefectul judeţului Galaţi; prof. univ. dr. 
ing. Cătălin Fetecău – Preşedintele Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 
 

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

        Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, salută prezenţa la această şedinţă a doamnei subprefect Viorica David. 
        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: Antofi Eugenia–Simona şi Mocanu 
Georgia–Cornelia. 
        Domnul consilier judeţean Nechifor Alexandru a fost deconectat de la 
sesiunea video în timpul votării punctelor 8, 9 şi 10 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 
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 10 decembrie 2020. 

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

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

 Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

 Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 48 din 28 
martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare; 

 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; 

 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 196/31.08.2020 privind 
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; 

 Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2020; 

 Alocarea sumei de 3.479 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor 
administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru plata drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav; 

 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. 

 

        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 «Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 48 din 28 
martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare». 
        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 «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». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 196/31.08.2020 privind 
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». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2020». 
        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 3.479 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ 
teritoriale din judeţul Galaţi pentru plata drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav». 
        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. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic 
Daniel SPOERRI; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

3. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital 
din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
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5. Continuarea, în anul 2021, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi  

reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de 
soluţionare, potrivit contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii 
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2021; 

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

Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru anul 2020; 
Iniţiator: Costel Fotea 

7. Încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin  
Pufan” Galaţi asupra unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str.1 Decembrie 
1918 nr. 25, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi; 

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

servitute de trecere aeriană şi supraterană asupra terenurilor în suprafaţă de 8,4 mp şi 
776 mp din zona drumului judeţean DJ 255, în comunele Fârţăneşti şi Cuca, 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 
9. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 48 din 28 

martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”, 
precum şi a Actului adiţional nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului; 

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

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

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea Infrastructurii de Planificare Urbană în 

judeţul Galaţi” şi a cheltuielilor legate de proiect; 
Iniţiator: Costel Fotea 

13. 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 
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14. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 196/31.08.2020 privind 
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 
15. Stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru 

anul fiscal 2021; 
Iniţiator: Costel Fotea 

16. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului 
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2021, în judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean  Galaţi pentru 

anul fiscal 2021; 
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 30.11.2020; 

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Alocarea sumei de 3.479 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ 
teritoriale din judeţul Galaţi pentru plata drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav; 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. 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 
21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

 

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

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

Daniel SPOERRI 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

Domnul Preşedinte precizează că are onoarea de a acorda Diploma de „Cetăţean 
de Onoare al judeţului Galaţi” marelui artist plastic Daniel Spoerri. 

Artistul s-a născut pe data de 27 martie 1930 la Galaţi, în familia pastorului 
protestant Isaac Feinstein, misionar al Bisericii Luterane norvegiene şi al Lydiei 
Feinstein-Spoerri. Emigrează în 1942 împreună cu mama sa şi cei cinci fraţi în Elveţia, 
la Zürich, unde artistul este adoptat de fratele mamei, profesorul Theophile Spoerri, 
rectorul Universităţii din acest oraş. Timp de doi ani urmează cursurile unei şcoli de 
dans, apoi, la Paris, studiază baletul clasic. În acelaşi timp realizează proiecte 
scenografice şi lucrează ca maestru coregraf. În 1959 Daniel Spoerri fondează la Paris 
Editura MAT. La Paris, publică volumul „Topografia anecdotică a hazardului” în 1962, o 
carte de mare succes, astfel că este tradusă la New York, mai întâi în engleză în 1966, 
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apoi în germană în 1968. Artistul a cunoscut consacrarea ca artist plastic,     
impunându-se în istoria artei prin introducerea în dezvoltarea conceptului                  
„Eat Art”/„Mănâncă arta!”, un curent artistic rămas viu până în zilele noastre. Iniţiator în 
domeniul artei vizuale, artistul şi-a consolidat crezul său artistic îmbrăţişând deopotrivă 
modernitatea şi originea sa românească ca o componentă a perenităţii artistice cu 
filoane naţionale. De-a lungul anilor, Daniel Spoerri a organizat numeroase expoziţii 
personale şi a participat la manifestări colective de profil din Franţa, Elveţia, Germania, 
S.U.A., Italia, Danemarca, Japonia, Finlanda, Spania, Austria. În ultimii ani, creaţia lui a 
început să pătrundă şi în ţara noastră, prin casele de licitaţie din Bucureşti, dar şi prin 
organizarea unor expoziţii personale la Cluj–Napoca şi Sfântu Gheorghe. Experienţele 
din domeniul artei i-au adus lui Daniel Spoerri o notorietate mondială, opere ale sale 
aflându-se în majoritatea muzeelor de artă contemporană.  

În semn de recunoştinţă şi respect pentru prestigioasa şi bogata activitate 
culturală 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” artistului 
plastic Daniel Spoerri. 
        În continuare, îl invită pe domnul Cătălin Fetecău, preşedintele Senatului 
Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, să adreseze câteva cuvinte.  

Domnul Fetecău Cătălin transmite: «Unii probabil se vor întreba ce caută 
preşedintele Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, care mai este şi inginer, 
într-o astfel de acţiune? Vreau să vă spun că am ţinut legătura cu maestrul Spoerri de-a 
lungul timpului şi vreau să vă spun că este o mare onoare, onoarea este împărţită între 
maestrul Spoerri şi Consiliul Judeţului Galaţi. Mulţumesc consilierilor, mulţumesc 
domnului preşedinte Fotea pentru această excelentă iniţiativă de a recompensa, atât 
timp cât trăiesc, pe cei care aduc cinste şi onoare oraşului nostru şi regiunii noastre. 
Maestrul a împlinit, pe 27 martie, 90 de ani şi a transmis un salut comunităţii gălăţene. 
Este cel care a fondat curentul „Fluxus” în artă. Are o recunoaştere internaţională, nu 
voi mai insista. Şi este o mare onoare pentru oraşul nostru, pentru regiunea noastră şi, 
de asemenea, pentru maestrul Spoerri care, în anul viitor, va avea şi o expoziţie în 
Galaţi. Vă mulţumesc, în numele maestrului Spoerri, care va primi Diploma şi aprecierile 
dumneavoastră. Mulţumesc, de asemenea, domnului preşedinte Fotea pentru această 
iniţiativă excepţională. Mulţumim». 

Domnul Preşedinte, adresându-se domnului preşedinte al Senatului, îi comunică: 
„Şi noi vă mulţumim pentru că sunteţi alături de noi şi sper ca gândurile noastre bune şi 
frumoase, din partea consiliului judeţean, să ajungă la maestrul Spoerri. Şi îi mulţumim 
pentru cinstea şi onoarea pe care ne-o face atât în ţară, cât şi peste hotare, fiind unul 
dintre ambasadorii României peste hotarele ţării”.  

Înainte de a înmâna Diploma de „Cetăţean de Onoare”, supune la vot proiectul de 
hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
 

Domnul Preşedinte transmite, din partea consiliului judeţean, din partea 
consilierilor judeţeni, maestrului Spoerri toate aprecierile şi mulţumirile pentru ceea ce 
face pentru Galaţi, pentru România pentru că tot timpul oamenii de artă şi nu numai 
sunt cei mai buni ambasadori ai României peste hotare, înmânându-i Diploma şi câteva 
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albume pe care, atunci când maestrul va avea timp şi disponibilitatea, să le răsfoiască 
şi să îşi aducă aminte şi să se gândească la frumosul Galaţi. Totodată, domnului 
preşedinte al Senatului, pentru a aşterne gândurile frumoase pe care le are pentru 
Galaţi, pentru gălăţeni, îi dăruieşte o agendă, subliniind faptul că instituţia noastră este 
alături, tot timpul, de universitate, de oamenii de cultură şi de oamenii acestei instituţii 
de învăţământ superior. 

Domnul Fetecău Cătălin îi adresează mulţumiri.  
Domnul Preşedinte, încă o dată, mulţumeşte domnului preşedinte al Senatului, 

domnul Fetecău, precum şi domnului Spoerri pentru ceea ce face pentru Galaţi şi 
pentru România.  

               Se trece la punctul 2 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 33 voturi „pentru”.      
               Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital 
din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului 

Judeţean Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Continuarea, în anul 2021, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi  
reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de 
soluţionare, potrivit  contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de 

servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în 
anul 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. 
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Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” 
(Atanasiu Onuţ–Valeriu, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, 
Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Moroşan Cătălin şi Oprea Radu–Adrian). 

               Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 

Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru anul 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 33 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin  
Pufan” Galaţi asupra unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi, str.               
1 Decembrie 1918 nr. 25, imobil aflat în 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 33 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de servitute 
de trecere aeriană şi supraterană asupra terenurilor în suprafaţă de 8,4 mp şi 776 
mp din zona drumului judeţean DJ 255, în comunele Fârţăneşti şi Cuca, 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 32 voturi „pentru”.   
         Domnul consilier judeţean Nechifor Alexandru a fost deconectat de la 
sesiunea video. 

               Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 
Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 48 din 28 

martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare 

                                                                                                    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”. 
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        Domnul consilier judeţean Nechifor Alexandru a fost deconectat de la 
sesiunea video. 

               Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 
Aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”, precum şi a 

Actului adiţional nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului 
                                                                                                    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 Nechifor Alexandru a fost deconectat de la 
sesiunea video. 

               Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 
iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum 

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

Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea” 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.  
               Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea Infrastructurii de Planificare Urbană în 
judeţul Galaţi” şi a cheltuielilor legate de proiect 

                                                                                                    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”.   
               Se trece la punctul 13 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 33 voturi „pentru”. 
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               Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 196/31.08.2020 privind 

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 33 voturi „pentru”.  
               Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul 
fiscal 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 33 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului 
brut din arendă pentru anul fiscal 2021, în judeţul Galaţi 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 

Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 
fiscal 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 33 voturi „pentru”. 
               Se trece la punctul 18 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 30.11.2020 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”. 
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               Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 
Alocarea sumei de 3.479 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor 
administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru plata drepturilor asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav 

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

Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Iosif Iulian afirmă că „sunt U.A.T.-uri în judeţul Galaţi care până la data în 

care dumneavoastră aţi trimis acea solicitare în care aţi cerut să spună dacă au nevoie 
de aceşti bani şi au răspuns negativ pentru că în urmă, cred, cu o lună au primit bani şi 
de la Guvernul României, ei pentru a nu rămâne restanţi cu plata acestor salarii şi 
indemnizaţii au luat bani din alte investiţii şi aşa mai departe din bugetul lor”. Ca urmare 
a celor expuse, întreabă: „Există vreo posibilitate să le compensăm acei bani cheltuiţi 
până în momentul în care au primit ei aceste sume de la Guvern sau de la consiliul 
judeţean?” 

Domnul Preşedinte îi răspunde că din fondul de rezervă, din păcate, se pot aloca 
bani doar pentru situaţii de urgenţă şi pentru această situaţie pentru plata însoţitorilor 
persoanelor cu handicap. De aceea, dacă o să urmărească pe tabel o să observe că 
doar douăzeci şi trei de comune din judeţul Galaţi – deci: doar douăzeci şi trei de 
U.A.T.-uri – au cerut fonduri pentru plata salariilor însoţitorilor persoanelor cu handicap. 
Nu se pot da pentru că, din fondul de rezervă, nu se pot aloca sume pe buget de 
echilibrare. Aceasta este problema. Subliniază că dacă s-ar fi putut da pe echilibrare, 
toate cele şaizeci şi cinci de U.A.T.-uri din judeţul Galaţi au nevoie de sume, pentru că 
toţi sunt restanţi cu facturi la constructori, facturi la distribuitori, finanţatori şi tot aşa mai 
departe. Din păcate, suma ne permite sau, mai bine zis, fondul de rezervă şi legea ne 
permite alocarea doar pentru ceea ce i-a menţionat.  

Domnul Iosif Iulian îi mulţumeşte pentru răspunsul oferit. 
        Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 20 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. 

Fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea acesteia se realizează 
pe articole. 

Dar, înainte de a trece la aprobarea bugetului, expune în ce constă această 
rectificare. În primul rând, s-au alocat bani pentru ca toţi cei şase sute de copii din 
şcolile speciale să primească acea mărire a indemnizaţiei cu 50% pentru hrană şi 
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cazarmament – copiii cu CES; pentru ca cei de la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi să poată să îşi primească salariile pentru ultimele 
luni s-a alocat, din buget, suma de cinci mii nouă sute de mii lei, adică cincizeci şi nouă 
de miliarde; bani pentru acces la educaţie în mediul on-line în contextul Covid-19 la 
şcolile speciale; iar pentru proiecte europene aparatură medicală şi alte cheltuieli 
Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare Covid-19 în judeţul Galaţi: 
aproximativ şaizeci şi şapte de mii de lei rambursare cheltuieli; la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi valoarea pentru proiect este de cinci mii nouă sute, adică 
cincizeci şi nouă de miliarde; la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi este de douăzeci şi unu de miliarde şi au fost cumpărate paturi ATI, 
aparate ventilatoare, injectomate, aparat radiologie, aparat epurare extrarenală, 
analizator urină şi sediment, aparat pentru măsurarea coagulării; iar la Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi patruzeci de mii, adică patru sute 
de miliarde, însemnând: sistem automat Real Time PCR, aparatură medicală de 
ventilaţie mecanică şi laringoscopie, aparatură medicală de ventilaţie, concentratoare 
de oxigen şi lampă bactericidă.   
        Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 

Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 

Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
 

       Domnul Preşedinte, înainte de a trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, doreşte 
sănătate tuturor şi afirmă: „Să dea Dumnezeu ca şi în 2021 şi în următorii ani, până în 
2024 de mandat, să formăm o echipă şi o familie care să aibă grijă de problemele 
judeţului Galaţi! Eu vă mulţumesc, în nume personal, pentru începutul acesta de 
mandat şi pentru colaborarea pe care am avut-o din septembrie până în decembrie – 
destul timp încât să ne cunoaştem binişor atât eu pe dumneavoastră, cât şi 
dumneavoastră pe mine. Şi sper ca şi în 2021, 2022, 2023 şi 2024 să fie aceleaşi relaţii 
de colaborare şi de respect!” Adresează tuturor: „Sărbători binecuvântate, frumoase 
alături de familie şi alături de cei dragi!”  
       În continuare, întreabă dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul. 
       Domnul Atanasiu Onuţ-Valeriu, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
       Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
       Domnul Atanasiu Onuţ-Valeriu transmite: „Eu voiam să vă mulţumesc pentru că am 
făcut parte din echipa consilierilor judeţeni ai judeţului Galaţi. Eu o să mă retrag din 
poziţia de consilier judeţean – o să primiţi şi o hârtie, în sensul acesta, din partea mea. 
Şi să vă urez succes în continuare! Şi fie ca proiectele care le propuneţi şi le propune 
echipa consilierilor judeţeni să fie şi benefice locuitorilor judeţului Galaţi şi de ce nu şi 
celorlalţi locuitori din judeţele limitrofe pentru că cu toţii beneficiază de infrastructură şi 
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de alte lucruri care se dezvoltă în judeţul Galaţi”. Totodată, urează tuturor: „Sărbători 
fericite şi tot ce îşi doresc să se împlinească! Un an, cu siguranţă, mult mai bun decât 
anul ce a fost pentru că, sincer, a fost unul destul de greu”. 
       Domnul Preşedinte îi doreşte succes domnului deputat. 
       Domnul Atanasiu Onuţ-Valeriu îi mulţumeşte. 
       Domnul Preşedinte îi spune: „Şi sper ca, din poziţia pe care o veţi ocupa începând 
de zilele următoare, să veniţi şi să puneţi umărul la proiectele judeţului Galaţi”.  
       Domnul Manoliu Tiberiu-Codruţ, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
       Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
       Domnul Manoliu Tiberiu-Codruţ transmite: „Domnule preşedinte, cum aţi fost Moş 
Nicolae pentru Tecuci, la proiectul anterior când aţi alocat acei bani pentru PCR şi vă 
mulţumim mult – o iniţiativă lăudabilă, sperăm să nu fie ultima, am dori să vă 
transformaţi şi în Moş Crăciun pentru că noi, la Tecuci, avem… suntem un pic sub zodia 
lui Grinch în trecut şi… asemănătoare cu cele care le-am votat astăzi cu planul de 
mobilitate urbană la care, după cum ştiţi şi dumneavoastră, consilierii dumneavoastră  
s-au opus. Nu era nicio iniţiativă politică, era ceva de… constructiv şi tare v-aş ruga să 
le exportaţi un pic din atitudinea dumneavoastră că nu este cazul să se opună la nişte 
proiecte în Tecuci care nu au culoare politică. Vă mulţumesc frumos şi vă aşteptăm…”  
       Domnul Preşedinte îi comunică domnului consilier judeţean că este de acord cu 
dumnealui până la un anumit punct. De la un anumit punct, nu este de acord din cauză 
că totul ţine de cel care manageriază. Susţine că: „se va reuşi o mai bună comunicare 
acolo, sunt sigur că şi colaborarea va fi una şi mai bună şi mai fructuoasă pentru ceea 
ce înseamnă zona Tecuciului, că tot timpul scopul nostru este să construim şi să facem 
ceva”.  
       Domnul Manoliu Tiberiu-Codruţ intervine: „Nouă aşa ni s-a transmis. A fost o 
discuţie înainte…” 
       Domnul Preşedinte îi răspunde: „Nu ştiu ce vi s-a transmis. Eu vă spun, din punctul 
meu de vedere: toate proiectele care duc şi conduc la dezvoltarea municipiului Tecuci 
voi fi alături de ele şi vom fi alături de ele pentru că şi cei din Tecuci şi zona Tecuciului 
este în judeţul Galaţi şi sunt oameni pe care îi respectăm şi trebuie să avem grijă de ce 
se întâmplă acolo. Părerea mea şi sugestia mea este ca, pe viitor, să fie mai multă 
colaborare, că sigur găsiţi şi cale comună de dialog”.   
       Domnul Manoliu Tiberiu-Codruţ îi mulţumeşte. 
       Domnul Preşedinte întreabă dacă altcineva mai doreşte să ia cuvântul. 
       Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
       Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
       Domnul Diaconu Vasile, în primul rând, ar dori să îi mulţumească pentru 
promptitudine şi pentru faptul că A.D.I. Apă Canal a prezentat un raport destul de 
urgent. În schimb, l-ar ruga în continuare, dacă se poate, să facă demersuri să se 
constituie o comisie tehnică în vederea analizării lucrărilor care se fac. Afirmă: „Ei au 
dat nişte date. Din datele care le-am primit sunt la 44% din realizări în doi ani jumătate 
şi nu văd cum, în nouă luni, o să poată să realizeze întreg contractul. Oricum, problema 
este ca şi tecucenii şi toată lumea din zonă să aibă nişte sărbători fericite, să încerce 
măcar să remedieze problemele apărute după ploile din ultimul timp în care lucrările 



Şedinţa din 17 decembrie 2020 
 Pag. nr. 15  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

efectiv s-au prăbuşit pe multe străzi şi sunt probleme. Şi nu merităm sărbătorile acestea 
să le facem în noroi. Vă mulţumesc”. Totodată, urează: „Sărbători fericite şi să avem o 
colaborare bună în continuare!” 
       Domnul Preşedinte îi doreşte numai bine.  
       În continuare, nemaifiind luări de cuvânt: 

Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

       Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate la mapă. 
       S-a luat act de Răspunsul Operatorului Regional Societatea Apă Canal S.A. Galaţi, 
transmis prin adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 
Galaţi” nr. 196/11.12.2020, ca urmare a Notei nr. 12.690/02.12.2020 privind organizarea 
rezolvării problemelor ridicate în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din 26 
noiembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna noiembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pentru luna noiembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pentru 
luna noiembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna noiembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 30 noiembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna noiembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
noiembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi 
pentru luna noiembrie 2020. 
       Domnul Preşedinte, nefiind observaţii, în închiderea şedinţei, le adresează: 
„Sărbători binecuvântate, sănătoase şi frumoase! Şi să dea Bunul Dumnezeu ca 2021 
să nu mai fie cum a fost 2020 şi să putem să ne vedem faţă în faţă, că dialogul, faţă în 
faţă, este şi mai uman şi mai productiv. La mulţi ani, dragi colegi! Sănătate multă!” 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 15 (cincisprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de  
28 ianuarie 2021.     
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