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

 

                      Costel Fotea                                                                                  Ionel Coca  
 

 
 

 

 
 
 

 

PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 23 februarie 2021 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 17 februarie 2021 şi a fost publicată 
în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia      
on-line) din 17 februarie 2021, respectiv în ediţiile tipărite din 18 februarie 2021 şi în 
ziarul „Realitatea” Galaţi din 18 februarie 2021 şi afişată la sediu, potrivit procedurii 
prevăzute de Regulament şi de Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii 
de zi: 
   1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a 
comunei Bălăşeşti); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                   Iniţiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

pentru personalul contractual angajat în cadrul spitalelor din reţeaua Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

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

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

                                                                Iniţiator: Costel Fotea 
24. Aprobarea proiectului “Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;  
                                           Iniţiator: Costel Fotea 

25. Modificarea Hotărârii nr. 258 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea valorii 
totale a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”;  

                              Iniţiator: Costel Fotea 
26. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi, Asociaţia Persoanelor cu Handicap “Sporting Club”, Federaţia pentru 
Accesibilizarea României şi Asociaţia Consultanţilor şi Experţilor în Economie Socială 
România în vederea implementării proiectului „DA – pentru dezvoltare locală/judeţeană! 
DA – pentru ONG uri active în comunitate!”;  

                                   Iniţiator: Costel Fotea 
27. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din documentaţia SF 

(Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Închiderea Centrului de asistenţă 
pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi;  

                              Iniţiator: Costel Fotea 
28. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 

privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 
şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce revin 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands 
- Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – 
Republic of Moldova”; 

                                   Iniţiator: Costel Fotea 
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29. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, UAT Comuna Costache Negri prin Consiliul Local al comunei Costache Negri şi 
Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galaţi în vederea realizării proiectului «Proiectare 
pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea şi punerea în valoare a Casei Memoriale 
„Costache Negri”» şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în 
vederea implementării proiectului;  

            Iniţiator: Costel Fotea 
30. Majorarea nivelului alocaţiilor de hrană în anul 2021 pentru consumurile 

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

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

 

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

        Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, menţionează faptul că unii consilieri 
judeţeni întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet. Speră ca, până 
se fac prezentările, să se stabilească conexiunea la sesiunea video pentru a fi în 
formulă completă.  
        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 31 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Moroşan Cătălin şi Stanciu Silvius. 
        Domnul consilier judeţean Stanciu Silvius s-a conectat la sesiunea video 
după votarea punctului trei de pe ordinea de zi. 
 

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul–verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 28 ianuarie 2021. 

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

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

        Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia 
următoarele proiecte de hotărâri: 

- Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32 din 30 ianuarie 2020 
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc 
Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „AMENAJARE SECŢIE CARDIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ 
DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – GALAŢI”; 
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- Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor 
imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al comunei 
Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

        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 Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32 din 30 ianuarie 2020 
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc 
Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările şi completările 
ulterioare». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
 Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind 
realizarea obiectivului de investiţie: „AMENAJARE SECŢIE CARDIOLOGIE 
INTERVENŢIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. 
APOSTOL ANDREI – GALAŢI”». 
 Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
 Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de 
trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public 
al comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea 
Mărului în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi». 
 Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi 
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.   
        Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi cu modificările solicitate: 
 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a 
comunei Bălăşeşti); 

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

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

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

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

                                    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 Cerţeşti (U.A.T. a 
comunei Cerţeşti); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                  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 Oancea (U.A.T. a 
comunei Oancea); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                             Iniţiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

pentru personalul contractual angajat în cadrul spitalelor din reţeaua Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

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

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

                             Iniţiator: Costel Fotea 
24. Aprobarea proiectului “Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;  
                            Iniţiator: Costel Fotea 

25. Modificarea Hotărârii nr. 258 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea valorii 
totale a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”;  

                             Iniţiator: Costel Fotea 
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26. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, Asociaţia Persoanelor cu Handicap “Sporting Club”, Federaţia pentru 
Accesibilizarea României şi Asociaţia Consultanţilor şi Experţilor în Economie Socială 
România în vederea implementării proiectului „DA – pentru dezvoltare locală/judeţeană! 
DA – pentru ONG uri active în comunitate!”;  

                            Iniţiator: Costel Fotea 
27. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32 din 30 ianuarie 2020 

privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc 
Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările şi completările ulterioare; 

                                                                                            Iniţiator: Costel Fotea 
28. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din documentaţia SF 

(Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Închiderea Centrului de asistenţă 
pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi;  

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

obiectivului de investiţie: „AMENAJARE SECŢIE CARDIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ 
DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – GALAŢI”; 

                                                                                           Iniţiator: Costel Fotea 
30. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 

privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 
şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce revin 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands 
- Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – 
Republic of Moldova”;  

                                  Iniţiator: Costel Fotea 
31. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi, UAT Comuna Costache Negri prin Consiliul Local al comunei Costache Negri şi 
Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galaţi în vederea realizării proiectului «Proiectare 
pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea şi punerea în valoare a Casei Memoriale 
„Costache Negri”» şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în 
vederea implementării proiectului;  

           Iniţiator: Costel Fotea 
32. Majorarea nivelului alocaţiilor de hrană în anul 2021 pentru consumurile 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
33. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a 

unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al comunei 
Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
34. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
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                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

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

               Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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”.        
               Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

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

comunei 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 32 voturi „pentru”.        
               Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

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

oraşului Bereşti) 
                                                                                                    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 Stanciu Silvius s-a conectat la sesiunea video.  

               Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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 Cerţeşti (U.A.T. 

a comunei Cerţeşti) 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

 
 

        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 Drăguşeni 
(U.A.T. a comunei Drăguşeni) 

                                                                                                    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: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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: 

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

a comunei Folteşti) 
                                                                                                    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 Fundeni (U.A.T. 

a comunei Fundeni) 
                                                                                                    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”.   
 

 NOTĂ: Domnul consilier judeţean Stanciu Silvius nu se afla în cadru şi a fost 
întrebat cum a votat. A precizat că a votat 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 Ghidigeni 
(U.A.T. a comunei Ghidigeni) 

                                                                                                    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 11 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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 Iveşti (U.A.T. a 

comunei Iveşti) 
                                                                                                    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: 

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

comunei Jorăşti) 
                                                                                                    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 Măstăcani 

(U.A.T. a comunei Măstăcani) 
                                                                                                    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 Movileni (U.A.T. 

a comunei Movileni) 
                                                                                                    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 16 din ordinea de zi: 

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

a comunei Oancea) 
                                                                                                    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 Priponeşti 

(U.A.T. a comunei Priponeşti) 
                                                                                                    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: 

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

(U.A.T. a comunei Scânteieşti) 
                                                                                                    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 Schela (U.A.T. a 

comunei Schela) 
                                                                                                    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 comunei Şendreni 

(U.A.T. a comunei Şendreni) 
                                                                                                    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 21 din ordinea de zi: 

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

a comunei Vlădeşti) 
                                                                                                    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: 

Aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru 
personalul contractual angajat în cadrul spitalelor 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 23 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea 

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

                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 
        Domnul Preşedinte 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: 

Aprobarea proiectului “Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi” în 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”.       
               Se trece la punctul 25 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii nr. 258 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea valorii 
totale a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 

regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)” 
                                                                                                    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 26 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi, Asociaţia Persoanelor cu Handicap “Sporting Club”, Federaţia pentru 

Accesibilizarea României şi Asociaţia Consultanţilor şi Experţilor în Economie 
Socială România în vederea implementării proiectului „DA – pentru dezvoltare 

locală/judeţeană! DA – pentru ONG uri active în comunitate!” 
                                                                                                    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. 32 din 30 ianuarie 2020 
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul 
Orăşenesc Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările şi 

completările ulterioare 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.        
               Se trece la punctul 28 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din documentaţia SF (Studiu 
de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Închiderea Centrului de 

asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale 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 29 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „AMENAJARE SECŢIE CARDIOLOGIE 

INTERVENŢIONALĂ DIN 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”.        
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               Se trece la punctul 30 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind 
aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 
şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce 

revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Health in 
Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the 

border area Romania – Republic of Moldova” 
                                                                                                    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 parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, 
UAT Comuna Costache Negri prin Consiliul Local al comunei Costache Negri şi 

Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galaţi în vederea realizării proiectului 
«Proiectare pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea şi punerea în valoare a 

Casei Memoriale „Costache Negri”» şi asumarea unor obligaţii ce revin 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării 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 33 voturi „pentru”.    
               Se trece la punctul 32 din ordinea de zi: 

Majorarea nivelului alocaţiilor de hrană în anul 2021 pentru consumurile colective 
din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi şi 
Spitalului de Pneumoftizilogie Galaţi, pentru pacienţii internaţi diagnosticaţi 

COVID-19, faţă de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocaţiilor 
de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice 

                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 
        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 33 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor 
imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al 

comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea 
Mărului în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

       NOTĂ: Domnul consilier judeţean Mănăilă Valeriu nu se afla în cadru şi a fost 
întrebat cum a votat. A precizat că a votat pentru. 

Se trece la punctul 34 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 Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 
pe luna ianuarie 2021.  
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna ianuarie 2021. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 ianuarie 2021. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
ianuarie 2021. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna ianuarie 2021.  
      S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna ianuarie 2021. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna ianuarie 2021. 
      S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi pe luna ianuarie 2021. 
 

       Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
       Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
       Domnul Iosif Iulian afirmă că, în dimineaţa zilei de astăzi, toţi consilierii judeţeni au 
primit pe e-mail două proiecte de hotărâri. Menţionând că s-a mai purtat această 
discuţie în trecut, doreşte să se respecte regulamentul şi să se primească aceste 
proiecte de hotărâri pentru a fi studiate conform termenului din regulament, nu cu 
câteva ore înainte de şedinţă.  
 Domnul Preşedinte, dat fiindcă astăzi este ziua de naştere a domnului consilier 
judeţean, mai întâi, îi urează: „La mulţi ani, să fiţi sănătos, să vă dea Dumnezeu 
sănătate şi tot ce vă doriţi!” 
 Domnul Iosif Iulian îi transmite mulţumiri domnului preşedinte. 
 Domnul Preşedinte informează că proiectele care au ajuns dimineaţă, cel puţin 
acesta, ultimul, cu Valea Mărului, din cauză că legislaţia încă este destul de ambiguă, a 
necesitat o documentare foarte bună. Afirmă: „A trebuit să mai vedem şi noi cum s-au 
mai întâmplat lucrurile acestea şi la alte consilii judeţene în ţară. A trebuit să mai 
încercăm şi să mai avem şi părerea şi avizul din cadrul unor ministere de specialitate ca 
să nu greşim. Şi pot să spun că proiectul este făcut cam de vreo trei zile. Dar, din 
păcate, nu aveam certitudinea 100% că ceea ce am făcut noi acolo este bine şi, ca să 
nu greşim, a trebuit să mai consultăm şi alţi specialişti. De obicei nu ne stă în fire să 
venim cu proiecte pe ultimele două ore. Dar, încă o dată, apelez la înţelegerea tuturor 
consilierilor pentru că nu era cazul să mai aşteptăm o lună de zile. Proiectul cu Valea 
Mărului – este vorba de o porţiune de drum comunal care face legătura cu depozitul de 
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deşeuri menajere şi, atunci, am fi pierdut timp dacă am mai fi stat o lună de zile să-l 
cerem de la Valea Mărului şi să facă transferul”. Domnul Preşedinte îl asigură pe 
domnul consilier judeţean că o să ţină cont de părerea dumnealui.  
        În continuare, întreabă dacă mai este cineva care ar dori să ia cuvântul.  
        Domnul Oprea Radu–Adrian, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 
 Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
 Domnul Oprea Radu–Adrian îi mulţumeşte domnului preşedinte, după care solicită 
informaţii despre Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021–2027. 
Ştiind că trebuie să existe o astfel de strategie, îl întreabă dacă există un calendar de 
elaborare a acestei strategii pe termen scurt. În al doilea rând, doreşte să îi propună un 
demers cât se poate de constructiv şi anume să se constituie, la nivelul consiliului 
judeţean, un grup de lucru format din reprezentanţii partidelor care au consilieri judeţeni 
şi de ce nu, poate, şi ai altor partide care au membri în Parlament sau consilii locale, 
pentru a se veni cu ideile cele mai bune şi fezabile şi să fie cuprinse în această 
strategie de dezvoltare, astfel încât, pe viitor, indiferent de contextul politic, local şi 
naţional, să existe persoane care vor lupta pentru această strategie a judeţului Galaţi.  
 Domnul Preşedinte, vizavi de Strategia judeţului Galaţi, specifică faptul că au 
început lucrările încă din anul 2020 şi că s-a lucrat foarte mult la acest document. Au 
fost invitate şi consultate toate instituţiile I.M.M.-uri, toate instituţiile din subordinea 
consiliului judeţean, dar şi instituţii din judeţul Galaţi, inclusiv O.N.G.-uri, inclusiv toate 
U.A.T.-urile din judeţul Galaţi. S-au trimis propuneri vizând proiecte pentru perioada 
următoare, astfel încât pe exerciţiul financiar 2020–2027, atât pe fonduri europene cât şi 
pe programele naţionale, să existe acoperire pentru toţi cei care vor dori să aplice pe 
fonduri europene. Deci, din punctul acesta de vedere, cu mare drag, îi transmite că este 
aşteptat la consiliul judeţean. Strategia – ca stadiu, este în dezbatere publică acum –  
poate fi consultată. Deci, ca atare, ca timp, este un an şi ceva de zile de când se 
lucrează la Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi şi este făcută. Conchide că dacă 
mai există vreo propunere care nu este inclusă acolo, nu este nicio problemă în a fi 
introdusă în strategie, doar că rugămintea este să se facă repede.  
 Domnul Oprea Radu–Adrian îi mulţumeşte. 
 Domnul Preşedinte, în închiderea şedinţei, le transmite sănătate multă şi o zi 
frumoasă tuturor şi dumnealor şi familiilor dumnealor. 
 
        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 17 (şaptesprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de  
30 martie 2021.     
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