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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 25 noiembrie 2021 
 
 
 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 452 din 19 noiembrie 2021 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 19 noiembrie 2021, respectiv 
în ediţia tipărită din 20-21 noiembrie, în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line) din 19 
noiembrie 2021, respectiv în ediţia tipărită din 22 noiembrie 2021 şi în ziarul „Realitatea” 
Galaţi din 22 noiembrie 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 doamnei Marioara–Artemis GĂTEJ; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
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9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 2022 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 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. 

Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea caietului de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

„Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025; 
Iniţiator: Costel Fotea 
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20. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Corod de trecere a unui bun 
imobil (teren), situat în comuna Corod, din domeniul public al comunei Corod şi din 
administrarea Consiliului Local al comunei Corod în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

unor bunuri 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 
22. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2022; 
Iniţiator: Costel Fotea 

23. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 
2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a 
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 241 din 26 

noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului «Consolidarea capacităţii de gestionare a 
crizei sanitare COVID – 19 prin crearea Secţiei modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi», a cheltuielilor aferente şi a 
parteneriatului pentru realizarea acestuia; 

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

al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2021; 
Iniţiator: Costel Fotea 

26. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind 
realizarea obiectivului de investiţie: Construcţie 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 
27. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de 

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală şi 
reţele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, 
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind 

realizarea obiectivului de investiţie: Grup Sanitar Casa Memorială “Costache Negri”- 
varianta modulară, cu racordare la utilităţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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29. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243/28.10.2021 privind 
premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ din mediul 
rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022; 

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

 
 

                 A participat ca invitat Paul Cristea – Subprefectul judeţului Galaţi, care exercită 
atribuţiile funcţiei de prefect al judeţului Galaţi. 
          
       Şedinţa Consiliului Judeţean Galaţi s-a desfăşurat în sistem hibrid, parţial cu 
prezenţa fizică şi parţial prin utilizarea unor mijloace electronice de comunicare 
simultană de la distanţă.  
 
 

        Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, adresându-se doamnelor şi domnilor 
consilieri judeţeni, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului Paul 
Cristea – Subprefectul judeţului Galaţi. 
        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 30 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        În sală, au fost prezenţi Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Fotea 
Costel şi următorii consilieri judeţeni: Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru 
Adrian–Dănuţ,  Buţurcă Octav, Cambanache Liliana, Cucu Doina, Enache Mioara, 
Gasparotti Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Iosif Iulian, Istudor 
Gigel, Mănăilă Valeriu, Mocanu Georgia–Cornelia, Nechifor Alexandru, Polinschi 
Mihai, Popa Octavian, Porumb Cătălin–Nicolae, Radu Valentin, Rusu Georgiana–
Iuliana, Sandu Mitică, Stanciu Silvius şi Şapira Violeta. 
        În sistem online, au fost prezenţi următorii consilieri judeţeni: Antofi 
Eugenia–Simona, Constandachi Constantina, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, 
Manoliu Tiberiu–Codruţ, Moroşan Cătălin, Naggar Andreea–Anamaria şi Oprea 
Radu–Adrian. 
         Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Căluean Anghel–Costel, Işfan Dumitru 
şi Stan Ionel. 
         Domnul Căluean Anghel–Costel s-a conectat la sesiunea video după votarea 
procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 28 
octombrie 2021.  
 
 

        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 octombrie 2021. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 
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        Domnul Căluean Anghel–Costel s-a conectat la sesiunea video. 
 

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

- 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”, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi 
estimările pe anii 2022-2024. 

 

        În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate.  
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «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”, 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 «Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe 
anii 2022-2024». 
        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 modificările solicitate: 

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Marioara–Artemis GĂTEJ; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 



Şedinţa din 25 noiembrie 2021 
 Pag. nr. 6  

 

 

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  
 

 
 

4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a 
comunei Barcea); 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 2022 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 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
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15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Smârdan (U.A.T. a 
comunei Smârdan); 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
17. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. 

Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

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

Iniţiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea caietului de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

„Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025; 
Iniţiator: Costel Fotea 

20. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Corod de trecere a unui bun 
imobil (teren), situat în comuna Corod, din domeniul public al comunei Corod şi din 
administrarea Consiliului Local al comunei Corod în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

unor bunuri 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 
22. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2022; 
Iniţiator: Costel Fotea 

23. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 
2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a 
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”; 

Iniţiator: Costel Fotea 
24. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 241 din 26 

noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului «Consolidarea capacităţii de gestionare a 
crizei sanitare COVID – 19 prin crearea Secţiei modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi», a cheltuielilor aferente şi a 
parteneriatului pentru realizarea acestuia; 

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

al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2021; 
Iniţiator: Costel Fotea 



Şedinţa din 25 noiembrie 2021 
 Pag. nr. 8  

 

 

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  
 

 
 

26. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind 
realizarea obiectivului de investiţie: Construcţie 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 
27. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de 

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală şi 
reţele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, 
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
28. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind 

realizarea obiectivului de investiţie: Grup Sanitar Casa Memorială “Costache Negri”- 
varianta modulară, cu racordare la utilităţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
          29. 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”, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
30. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243/28.10.2021 privind 

premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ din mediul 
rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022; 

Iniţiator: Costel Fotea 
          31.  Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările 
pe anii 2022-2024; 

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

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

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

a mandatului de consilier judeţean al doamnei Marioara–Artemis GĂTEJ 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.           
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               Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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 2022 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 4 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 5 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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”. 
               Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 32 voturi „pentru”.   
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               Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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 8 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 32 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 32 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 32 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 32 voturi „pentru”.   
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               Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 32 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 32 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 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 32 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Smârdan 

(U.A.T. a comunei Smârdan) 
                                                                                                    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 16 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. 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 32 voturi „pentru”.   
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               Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 
Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

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

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

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”. 
               Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea caietului de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 

                                                                                                    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 20 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Corod de trecere a unui bun 
imobil (teren), situat în comuna Corod, din domeniul public al comunei Corod şi 

din administrarea Consiliului Local al comunei Corod 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 32 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor 
bunuri 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. 

Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.  
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               Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 
Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 

implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 
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 32 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 23 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a 

acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 

254)” 
                                                                                                    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 24 din ordinea de zi: 

Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 241 din 26 
noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului «Consolidarea capacităţii de 

gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin crearea Secţiei modulare ATI, Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi», a cheltuielilor 

aferente şi a parteneriatului pentru realizarea acestuia 
                                                                                                    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”.   
 

        NOTĂ: Doamna consilier judeţean Naggar Andreea–Anamaria a fost întrebată cum 
a votat. A precizat că a votat pentru.   
 

               Se trece la punctul 25 din ordinea de zi: 
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al 

Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2021 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

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

 



Şedinţa din 25 noiembrie 2021 
 Pag. nr. 14  

 

 

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 26 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) 
privind realizarea obiectivului de investiţie: Construcţie 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 32 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 27 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) 
privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală şi reţele 

exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, modernizare 
şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgentă „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 32 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 28 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Grup Sanitar Casa Memorială “Costache Negri”- 

varianta modulară, cu racordare la utilităţi 
                                                                                                    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”.   
 

        NOTĂ: Doamna consilier judeţean Naggar Andreea–Anamaria a fost întrebată cum 
a votat. A precizat că a votat pentru.   
 

               Se trece la punctul 29 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”, cu modificările şi completările 
ulterioare 

                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 



Şedinţa din 25 noiembrie 2021 
 Pag. nr. 15  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

        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 30 din ordinea de zi: 

Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243/28.10.2021 privind 
premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ din 

mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în 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 32 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 31 din ordinea de zi: 

Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi 

estimările pe anii 2022-2024 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea 
acesteia se realizează pe articole. 

Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.    
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.    

               Se trece la punctul 32 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 mape. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna octombrie 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 
pe luna octombrie 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
octombrie 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna octombrie 2021. 
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       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna octombrie 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna octombrie 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 octombrie 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
octombrie 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 octombrie 2021. 
 
       Domnul Preşedinte, constatând că ordinea de zi a fost epuizată, declară închisă 
şedinţa. Mulţumind tuturor pentru prezenţă, le doreşte să le dea Dumnezeu sănătate şi 
să se vadă sănătoşi şi la următoarea şedinţă. 
       Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului preşedinte, are o întrebare.  
       Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
       Domnul Diaconu Vasile îl întreabă dacă ştie ce se mai întâmplă cu spitalul din 
Tecuci - cu hotărârea Guvernului, în sensul susţinerii şi urgentării acestui proiect. 
       Domnul Preşedinte îi precizează că proiectul de hotărâre a Guvernului a fost pus în 
dezbatere publică acum aproximativ o lună de zile. În mod normal, acesta trebuia să 
stea zece zile în dezbatere publică şi, apoi, să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
Acum, proiectul de hotărâre având avizele de la toate ministerele, speră ca, după ce va 
fi instalat noul Guvern, hotărârea să fie emisă pentru că va trebui să se treacă imediat la 
studiile de fezabilitate şi la expertizarea clădirilor pentru a obţine fonduri europene 
pentru spitalul din Tecuci. Subliniază faptul că, fiind singurul spital din judeţul Galaţi 
care va beneficia de finanţare cu fonduri europene pe acel program de eficienţă 
energetică, şansele sunt foarte mari ca să beneficieze de investiţii substanţiale. 
       Domnul Diaconu Vasile îi mulţumeşte pentru răspuns. 
       Domnul Preşedinte îi transmite că, oricând, cu drag îi va răspunde şi, în încheiere, 
le doreşte să le dea Dumnezeu tuturor sănătate multă.  
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 16 (şaisprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data 
de 13 decembrie 2021.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


