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                      Costel Fotea                                                                                  Ionel Coca  
 

 
 

 

 
 
 

 

PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 28 ianuarie 2021 
 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 25 din 22 ianuarie 2021 şi a fost publicată 
în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 22 ianuarie 2021, respectiv în ediţia 
tipărită din 23-24 ianuarie 2021, în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line) din 22 
ianuarie 2021, respectiv în ediţia tipărită din 25 ianuarie 2021 şi în ziarul „Realitatea” 
Galaţi din 25 ianuarie 2021 şi afişată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de 
Regulament şi de Codul administrativ, 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 Onuţ–Valeriu ATANASIU; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” medicului 

cardiolog gălăţean Radu GRIGORE; 
Iniţiator: Costel Fotea 

3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi 
pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a 
comunei Bereşti-Meria); 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
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10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a 
comunei Frumuşiţa); 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
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21. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a 
comunei Ţepu); 

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Modificarea statului de funcţii al Unităţii Medico – Sociale Găneşti – judeţul 

Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

27. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 257 din 17 decembrie 
2020 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; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40 din 16 

februarie 2018 privind darea în administrarea Unităţii Medico - Sociale Găneşti a 
imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea 
contractului de dare în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
29. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 28 

martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare; 

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

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Construire Secţie ATI pentru 
pacienţi infectaţi cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă 
Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului «Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI, Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasă Parascheva” Galaţi»; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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31. Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
„Lucrări albie pod KM 46+500 DJ 251, comuna Pechea, judeţul Galaţi”; 

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

„Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada 
de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes judeţean, 
inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură, infrastructură şi servicii publice 
de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic, centre de 
agrement/baze turistice (tabere şcolare)”; 

 Iniţiator: Costel Fotea 
33. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, 

gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi 
pentru anul şcolar 2021-2022; 

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

de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2021-2022; 
 Iniţiator: Costel Fotea 

35. Utilizarea în anul 2021 a sumei de 25.000.000 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă; 

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

 

        Au participat ca invitaţi: Viorica David – subprefectul judeţului Galaţi; Radu-Dan 
Grigore – fiul domnului Radu Grigore, medic cardiolog, 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, în deschiderea şedinţei, afirmă: „Mă bucur că sunteţi sănătoşi, 
mă bucur să ne revedem şi sunt sigur că toţi sunteţi cu motoarele pornite la maxim. Şi, 
acum, pentru că este prima şedinţă din anul 2021, vreau să vă mulţumesc încă o dată 
pentru buna colaborare pe care am avut-o în anul 2020 din septembrie, după alegeri, 
până la sfârşitul anului. Sper că acelaşi lucru se va întâmpla şi în 2021 pentru că ne 
aşteaptă un an plin, un an în care va trebui să lucrăm la ceea ce înseamnă proiecte cu 
finanţare europeană pentru exerciţiul financiar 2020-2027. Şi, ca atare, cred eu că 
împreună, aşa cum am făcut şi din 2016-2020, împreună cu ajutorul dumneavoastră, cu 
ajutorul aparatului de specialitate, vom reuşi să ţinem stindardul sus, astfel încât 
Consiliul Judeţean Galaţi să fie din nou unul dintre consiliile judeţene din România care 
se află pe podium la absorbţie de fonduri europene şi la implementare de proiecte. Încă 
o dată: La mulţi ani tuturor! Şi să dea Bunul Dumnezeu ca 2021 să fie un an în care să 
ne putem revedea, să ne putem îmbrăţişa, să putem să socializăm faţă în faţă şi, 
bineînţeles, să fie un an al succesului! La mulţi ani tuturor şi dumneavoastră sănătate 
multă şi familiilor dumneavoastră!” 
        În continuare, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor invitaţi, 
salută prezenţa la această şedinţă a doamnei subprefect David Viorica. 
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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 33 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. 
        A lipsit domnul consilier judeţean Moroşan Cătălin. 
 

        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 17 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”. 
 

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

- Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 din 26.01.2018 privind 
modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţean Galaţi privind 
aprobarea  Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin 
servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019. 

 

        Face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de specialitate.  
 

        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 din 26.01.2018 privind 
modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu 
valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019». 
       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 modificarea solicitată: 

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Onuţ–Valeriu ATANASIU; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” medicului 

cardiolog gălăţean Radu GRIGORE; 
Iniţiator: Costel Fotea 

3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi 
pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a 
comunei Bereşti-Meria); 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
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16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
22. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
23. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
25. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
26. Modificarea statului de funcţii al Unităţii Medico – Sociale Găneşti – judeţul 

Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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27. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 257 din 17 decembrie 
2020 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; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40 din 16 

februarie 2018 privind darea în administrarea Unităţii Medico - Sociale Găneşti a 
imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea 
contractului de dare în administrare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
29. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 28 

martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare; 

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

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Construire Secţie ATI pentru 
pacienţi infectaţi cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă 
Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului «Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI, Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasă Parascheva” Galaţi»; 

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

„Lucrări albie pod KM 46+500 DJ 251, comuna Pechea, judeţul Galaţi”; 
 Iniţiator: Costel Fotea 

32. Aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului 
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada 
de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes judeţean, 
inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură, infrastructură şi servicii publice 
de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic, centre de 
agrement/baze turistice (tabere şcolare)”; 

 Iniţiator: Costel Fotea 
33. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, 

gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi 
pentru anul şcolar 2021-2022; 

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

de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2021-2022; 
 Iniţiator: Costel Fotea 

35. Utilizarea în anul 2021 a sumei de 25.000.000 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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36. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 din 26.01.2018 privind 
modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  
Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu 
valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019; 

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

 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 33 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 Onuţ–Valeriu ATANASIU 
                                                                                                    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 2 din ordinea de zi: 

Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” medicului cardiolog 
gălăţean Radu GRIGORE 

                                                                                                    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 Preşedinte anunţă faptul că i se acordă Diploma de „Cetăţean de Onoare 
al judeţului Galaţi” domnului Radu Grigore, medic cardiolog. 
        Domnul Radu Grigore, unul dintre cei mai valoroşi medici cardiologi ai ţării noastre, 
ai României, s-a născut la Independenţa, în vara anului 1927. După finalizarea celor 
şapte clase primare la şcoala din satul natal, Radu Grigore a urmat o parte a studiilor 
liceale la Şcoala Normală de Învăţători din Galaţi, apoi a urmat cursurile Liceului „Vasile 
Alecsandri”. După absolvirea studiilor liceale, acesta a fost admis la Facultatea de 
Medicină din Cluj, al cărui student a fost în perioada anilor 1948–1954. După terminarea 
facultăţii, domnul doctor Radu Grigore a fost numit medic–şef al raionului Novaci 
(existent pe teritoriul actual al judeţului Gorj), aici începând şi specializarea în medicină 
internă, practicată câţiva ani după aceea şi la spitalele din Pechea, Târgu Bujor şi Galaţi 
la Spitalul „Elisabeta Doamna”. Ulterior, a devenit medic–şef al Regiunii Galaţi, 
specializându-se apoi în cardiologie la Institutul de Asistenţă a Cardiacilor din Bucureşti. 
După construirea Spitalului Judeţean din Galaţi, medicul Radu Grigore a fost cel care a 
înfiinţat secţia de cardiologie la această unitate spitalicească, deţinând şi funcţia de şef 
al acestei secţii pentru aproape 25 de ani. Doctor în ştiinţe medicale, s-a evidenţiat şi   
printr-o muncă susţinută în domeniul ştiinţific, concretizată în numeroase comunicări 
ştiinţifice la reuniuni medicale în Galaţi, la conferinţele şi congresele naţionale de 
cardiologie organizate de Societatea Română de Cardiologie şi de centre universitare 
din ţară, precum şi în străinătate, la Paris, Budapesta, Milano, Köln, Kyoto. Rezultatele 
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profesionale meritorii au dus la primirea, în anii '70, a Ordinului ,,Meritul Sanitar”, Clasa 
a III-a, notabilă fiind şi calitatea de membru al unor societăţi medicale de profil: 
Societatea Română de Cardiologie, Societatea Europeană de Cardiologie şi Societatea 
Internaţională de Electrocardiologie. Medicul Radu Grigore a fost deputat în 
Parlamentul României (între anii 1990–1992), statut care i-a permis conceperea 
articolului de ocrotire a sănătăţii publice ce a fost introdus în Constituţia României, 
adoptată şi intrată în vigoare în anul 1991. 
      În semn de recunoaştere şi respect pentru prestigioasa şi bogata activitate medicală 
pusă în slujba comunităţii gălăţene, dar şi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi 
promovarea acesteia, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului 
Galaţi” medicului cardiolog gălăţean Radu Grigore. 
      Totodată, îi adresează mulţumiri pentru ceea ce a făcut pentru medicina gălăţeană, 
pentru medicina României, pentru faptul că domnul doctor Radu Grigore a fost un 
ambasador al medicinei româneşti. Şi, referindu-se la un proverb românesc care spune 
că „aşchia nu sare departe de trunchi”, precizează că în sala de şedinţe se află fiul 
domnului Radu Grigore – domnul Radu-Dan Grigore, cercetător la Institutul de Fizică 
Atomică de la Măgurele, pe care îl invită să adreseze câteva cuvinte.  
       Domnul Grigore Radu-Dan mulţumeşte pentru cuvintele frumoase. Transmite faptul 
că tatăl dumnealui a dorit să le spună că a fost o muncă în care nu a avut, practic, zi de 
odihnă, timp de şaizeci de ani – din '54 până în 2014, când s-a operat şi nu a mai putut 
lucra. A lucrat – în paralel, până în 2014 şi la Policlinica cu plată, specificând că a plecat 
cu hârtiile după dumnealui şi în concediu şi că este mulţumit de ce a realizat. 
Mulţumeşte pentru că i s-a acordat această diplomă.  

Domnul Preşedinte îi adresează felicitări. Comunică faptul că „noi mulţumim 
domnului doctor pentru ceea ce a făcut pentru medicina românească, pentru medicina 
gălăţeană, pentru că ne-a reprezentat cu cinste atât în România, cât şi peste hotare”. 
Subliniază că acordarea acestui titlu este doar un mic simbol în comparaţie cu ceea ce 
a făcut domnia sa pentru Galaţi şi pentru România, de aceea, îl roagă să primească   
titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” care se acordă medicului cardiolog 
Radu GRIGORE, personalitate marcantă a vieţii medicale judeţene, în semn de 
recunoaştere şi respect pentru prestigioasa şi bogata activitate medicală pusă în slujba 
comunităţii gălăţene, transmiţându-i, totodată, salutările noastre şi recunoştinţa pentru 
activitatea depusă. 
        Domnul Grigore Radu-Dan îi mulţumeşte. 

               Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu handicap „Luceafărul” 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 33 voturi „pentru”.         
 

  



Şedinţa din 28 ianuarie 2021 
 Pag. nr. 11  

 

 

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  
 

 
 

 
               Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi 

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

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

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria 

(U.A.T. a comunei Bereşti-Meria) 
                                                                                                    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 6 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a 

comunei Corod) 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.  
        S-a observat că votul exprimat de doamna consilier judeţean Mocanu Georgia-
Cornelia nu s-a putut cuantifica, având o conexiune slabă la internet. Ca urmare, este  
rugată să meargă într-o zonă în care are semnal. Se restabileşte conectarea la 
sesiunea video şi, fiind întrebată asupra opţiunii de vot, precizează că a votat pentru. 
        Domnul Preşedinte, ca urmare, anunţă rezultatul votării. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.    

               Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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 8 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri 

(U.A.T. a comunei Costache Negri) 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.        
               Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a 

comunei Cuca) 
                                                                                                    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 10 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa 

(U.A.T. a comunei Frumuşiţa) 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.      
               Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi 

(U.A.T. 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 33 voturi „pentru”.        
               Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a 

comunei Griviţa) 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
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        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.      

               Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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 14 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a 

comunei Lieşti) 
                                                                                                    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: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa 

(U.A.T. a comunei Nămoloasa) 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. 

a comunei Pechea) 
                                                                                                    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: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a 

comunei Piscu) 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. 

a comunei Rădeşti) 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.        
               Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a 

comunei Rediu) 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.        
               Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci 

(U.A.T. a municipiului Tecuci) 
                                                                                                    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 21 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a 

comunei Ţepu) 
                                                                                                    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 22 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor 

Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu) 
                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.        
               Se trece la punctul 23 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti 

(U.A.T. a comunei Tuluceşti) 
                                                                                                    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 24 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului 

(U.A.T. a comunei Valea Mărului) 
                                                                                                    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 25 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. 

a comunei Vânători) 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.       
               Se trece la punctul 26 din ordinea de zi: 

Modificarea statului de funcţii al Unităţii Medico – Sociale Găneşti – 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 27 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 257 din 17 decembrie 2020 
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 

                                                                                                    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 33 voturi „pentru”.        
               Se trece la punctul 28 din ordinea de zi: 

Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40 din 16 
februarie 2018 privind darea în administrarea Unităţii Medico - Sociale Găneşti a 

imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului 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 33 voturi „pentru”.        
               Se trece la punctul 29 din ordinea de zi: 

Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 28 
martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 

Apostol Andrei” 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 33 voturi „pentru”.        
               Se trece la punctul 30 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) 
privind realizarea obiectivului de investiţie: Construire Secţie ATI pentru pacienţi 

infectaţi cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă 
Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului «Consolidarea capacităţii de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI, Spitalul de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” 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 31 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Lucrări 
albie pod KM 46+500 DJ 251, comuna Pechea, 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”.    
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               Se trece la punctul 32 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului 

„Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes 
judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură, infrastructură şi 
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic, 

centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare)” 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Diaconu Vasile, precizând faptul că doreşte să facă o propunere, afirmă: 

„Ţinând cont că drumul judeţean 251 a fost finalizat printr-un proiect european la 
consiliul judeţean şi acum se lucrează la Tecuci pe Cuza Vodă acolo, intrarea dinspre 
Matca, pe acest proiect, aş vrea să analizaţi oportunitatea construirii unei centuri 
ocolitoare a Tecuciului, aşa cum este prevăzut în proiect, ori în zona spre Drăgăneşti ori 
spre Munteni pentru a ocoli Tecuciul. Ştim că avem probleme cu traficul greu prin 
Tecuci. Podurile de acces peste Bârlad – din ce ştiu eu, de când eram consilier local – 
sunt într-o stare foarte proastă, chiar unul din ele ar trebui urgent consolidat. Şi aş mai 
avea un motiv pentru această propunere. Ţinând cont că Depozitul de deşeuri – 
Depozitul ecologic de la Valea Mărului va fi în curând dat în folosinţă, toate camioanele 
cu gunoi din partea de nord vor trebui să tranziteze Tecuciul. Dacă am face o centură, 
atunci accesul dinspre comunele din nord atât cele din Nicoreşti, Cosmeşti, cât şi  
partea de nord – Priponeşti, Munteni şi aşa mai departe, ar fi mai facil către Depozitul 
de la Valea Mărului. Specialiştii de la dumneavoastră să analizeze această propunere şi 
poate, pe proiectul acesta, s-ar putea depune un proiect să realizăm această centură 
care să facă conexiunea cu mult, mult râvnita centură spre Drăgăneşti care se lucrează 
de vreo zece ani de minister sau în partea de… cealaltă, în partea de nord, spre 
Munteni, la capătul celeilalte centuri. Vă mulţumesc”. 

Domnul Preşedinte, apreciind că este o propunere bună, îi comunică:  
„Rugămintea este să vorbiţi şi cu domnul primar la Tecuci şi cu cei de acolo pentru că 
trebuie să vină propunerea şi din partea dumnealor pentru că un astfel de proiect poate 
fi făcut într-un parteneriat, aşa cum am făcut şi la Galaţi într-un parteneriat cu Primăria 
Municipiului Galaţi, pentru că partea de teren, proprietăţile, aparţin Consiliului Local al 
Municipiului Tecuci. De aceea, trebuie să vină ca şi propunere de parteneriat şi, cu 
mare drag, pentru că este nevoie şi orice investiţie este necesară şi este şi utilă, mai 
ales că ea va degreva şi va ajuta la diminuarea traficului greu prin Municipiul Tecuci cât 
şi bineînţeles, exact cum spuneaţi, adresabilitatea comunelor din nord către Depozitul 
de deşeuri menajere de la Valea Mărului. Sunt întru totul de acord. Rugămintea este că 
trebuie să vină o solicitare din partea Primăriei şi a primarului din Tecuci şi atunci, 
împreună cu colegii, vedem pe program şi axa pe care ne putem încadra pentru acest 
proiect”.  
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Domnul Diaconu Vasile informează: „Noi am discutat în prealabil şi în P.U.G.-ul 
care urmează să fie aprobat – şi acesta se lucrează de vreo zece ani  –  există această 
variantă prinsă în P.U.G. – o variantă spre Drăgăneşti cumva, care să unească cu 
centura existentă. Dar se mai poate analiza şi vă promit că discut cu primarul şi vom 
avansa o propunere. Mulţumesc”. 

Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.        

               Se trece la punctul 33 din ordinea de zi: 
Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, 

învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi 
pentru anul şcolar 2021-2022 

                                                                                                    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 34 din ordinea de zi: 

Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe 
raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2021-2022 

                                                                                                    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 35 din ordinea de zi: 

Utilizarea în anul 2021 a sumei de 25.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor 
precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 

                                                                                                    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 36 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 din 26.01.2018 privind 
modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  
Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, 

cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019 
                                                                                                    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 37 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 Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 34/15.12.2020 (transmisă prin 
adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 2.796/15.12.2020), precum şi de Raportul de 
control al Camerei de Conturi Galaţi înregistrat la entitatea controlată sub nr. 
3.731/27.11.2020, ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. 2.796/15.12.2020 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 13.266/16.12.2020, cu privire la 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului 
Galaţi. 
       S-a luat act de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 14/2020/1/23.12.2020 de 
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 14 din 27 
iulie 2020 (transmisă prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.637/2020/23.12.2020), 
precum şi de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la îndeplinire 
a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up) înregistrat la entitatea verificată 
sub nr. 11.853/07.12.2020, ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. 
1.637/2020/23.12.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
13.620/24.12.2020, cu privire la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi. 
       S-a luat act de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 15/2019/2/28.12.2020 de 
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 15 din 16 
iulie 2019 (transmisă prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.637/2020/28.12.2020), 
precum şi de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la îndeplinire 
a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 15/16.07.2019 (Raport de follow-up) înregistrat la 
Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 12.958/09.12.2020, ca urmare a adresei Camerei de 
Conturi Galaţi nr. 1.637/2020/28.12.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub 
nr. 13.708/29.12.2020, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi. 
       S-a luat act de Răspunsul Direcţiei tehnice nr. 13.503/15.01.2021 ca urmare a 
Notei nr. 13.503/22.12.2020 privind organizarea rezolvării problemelor ridicate în 
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din 17 decembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi pe luna decembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
decembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 decembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna decembrie 2020. 
     S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
decembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna decembrie 2020. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna decembrie 2020. 
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       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna decembrie 2020. 
 

       Domnul Preşedinte, nefiind observaţii, în închiderea şedinţei mulţumeşte tuturor 
pentru prezenţă şi le doreşte să le dea Bunul Dumnezeu sănătate tuturor şi dumnealor 
şi familiilor dumnealor şi să se vadă cu bine în şedinţa următoare. 
 

       Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 20 (douăzeci) pagini şi 
a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 23 
februarie 2021.     
 
 
 
 
 
 
 

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


