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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 27 mai 2021 
 
 
 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 272 din 21 mai 2021 şi a fost publicată în 
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 21 mai 2021, respectiv în ediţia tipărită din 
22-23 mai 2021, în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line) din 21 mai 2021, respectiv 
în ediţia tipărită din 24 mai 2021 şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 24 mai 2021 şi afişată 
la sediu, potrivit procedurii prevăzute de Regulament şi de Codul administrativ, având 
următorul proiect al ordinii de zi: 
          1. Depunerea jurământului de către unul dintre supleanţii consilierilor judeţeni 
declaraţi aleşi, validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din 
data de 27 septembrie 2020; 
 

2. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie 2020 
privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
3. 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  
4. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

5. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2021; 

Iniţiator: Costel Fotea  
6. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor 

bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al comunei Băneasa şi administrarea 
Consiliului Local al comunei Băneasa în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
7. 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  
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8. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de 
servitute de trecere subterană şi supraterană asupra terenurilor în suprafaţă de  
5.319,59 mp, din zona drumului judeţean DJ 251M, aflate în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în favoarea Societăţii de 
Distribuţie Energie Electrică România – Sucursala Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 128 din 21 iulie 2016 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi 
– Smârdan (DJ 251)”, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea  
10. Declararea obiectivului de investiţii “Drumuri acces Valea Mărului, 

componentă a proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul 
Galaţi” ca obiectiv de utilitate publică de interes judeţean, în vederea scoaterii definitive 
din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 31.195,20 mp, categoria de folosinţă 
arabil, aflat în extravilanul comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi, Tarla 12, 91/2, Parcela 
167, 1007/3, înscris în Cartea Funciară Nr. 11282, 11283, 11296, 11299, 11301, 11302, 
11341, 11343, 11345, 11347, 11382, aparţinând domeniului public al judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
11. Aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu 

capital şi/sau bunuri la funcţionarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii 
publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a 
formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - 
Consiliul Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
12. Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, 

şi Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării 
Concursului Naţional de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători; 

Iniţiator: Costel Fotea  
13. Aprobarea modificării Hotărârii nr. 210 din 17 septembrie 2020 privind 

aprobarea proiectului «Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi Spitalului 
Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului pentru 
realizarea acestuia; 

Iniţiator: Costel Fotea  
14. Aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect” 

şi a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecţie personală achiziţionate”, 
respectiv CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziţionate” pentru proiectul 
«Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi Spitalului Municipal 
„Anton Cincu” Tecuci»; 

Iniţiator: Costel Fotea  
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15. Aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „STAŢIE DE TRANSFER Tg. Bujor” componentă a proiectului 
”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL  GALAŢI”; 

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

obiectivului de investiţie „DRUMURI DE ACCES TMB GALAŢI ŞI DEPOZIT VALEA 
MĂRULUI” componente ale proiectului ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL  GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
17. Aprobarea Notelor Conceptuale în vederea realizării obiectivelor de investiţii 

”Sistem de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu Pavilion A şi Pavilion B” şi 
”Sistem de detecţie, semnalizare şi alarmare în cazul depăşirii concentraţiei maxime de 
O2 în atmosferă – Pavilion A, Pavilion B şi Pavilion nou” – Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase ”Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi din cadrul proiectului „Creşterea siguranţei 
pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
18. Aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

”Redimensionare instalaţie de oxigen medical şi extindere a acestui sistem în spaţiile 
dedicate COVID şi ATI”, ”Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 
transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forţă pentru distribuţie 
putere suplimentară” şi a Notei conceptuale ”Sistem de detecţie, semnalizare şi 
alarmare în cazul depăşirii concentraţiei maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul 
Clinic Judeţean de urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Galaţi, din cadrul proiectului „Creşterea 
siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi”; 

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

realizarea obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel şi heliport – 
Parcare supraetajată Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi; 

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

realizarea obiectivului de investiţie: Instalaţie de detecţie şi alarmare la incendiu pentru 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
21. Asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor / 
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 
aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce 
vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor 
educative aferente pentru anul şcolar 2021-2022; 

Iniţiator: Costel Fotea  
22. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2021; 
Iniţiator: Costel Fotea  
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23. Însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura 
construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al judeţului 
Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, la data de 31 decembrie 2020; 

Iniţiator: Costel Fotea  
24. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice 

şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările 
pe anii 2022-2024; 

Iniţiator: Costel Fotea  
25. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Adunării 

Generale a Asociaţiei ”SMURD” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

26. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Adunarea 
Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
27. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 

concurs / examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea 
componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării 
concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director medical (membru al 
Comitetului director) din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
28. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul Director 

al Asociaţiei Tehnopol Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

29. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Comisia 
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
30. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul 

Consultativ al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

31. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Adunarea 
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

Iniţiator: Costel Fotea  
32. Desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2020; 
Iniţiator: Costel Fotea  

33. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

                    A participat ca invitat Gabriel–Aurelian Panaitescu - Prefectul judeţului Galaţi. 
 

        Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor 
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului Prefect Gabriel–
Aurelian Panaitescu. 
        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. 
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        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 33 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 29 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Antofi Eugenia–Simona, Mocanu 
Georgia–Cornelia, Moroşan Cătălin şi Oprea Radu–Adrian. 
        La votarea punctului 28, punctului 29, precum şi a punctului 34 de pe ordinea 
de zi, doamna vicepreşedinte Cucu Doina s-a abţinut la vot, în conformitate cu 
prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 
        La votarea punctului 30 de pe ordinea de zi, domnul consilier judeţean 
Polinschi Mihai şi doamna consilier judeţean Şapira Violeta s-au abţinut la vot, în 
conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
        La votarea punctului 35 de pe ordinea de zi, doamna consilier judeţean 
Naggar Andreea–Anamaria şi domnul consilier judeţean Sandu Mitică s-au 
abţinut la vot, în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul–verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 04 mai 2021. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
 

        Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 
       – Aprobarea proiectului „Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti 
publice din judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi a protocolului de implementare 
pentru realizarea acestuia; 
       – Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „MODERNIZARE FAŢADE LA CLĂDIREA EXISTENTĂ A 
UPU, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – 
GALAŢI”; 
       – Completarea Anexelor nr. 8, 9, 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
265 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului 
Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2021. 
        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 «Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul 
Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi a protocolului de implementare pentru realizarea 
acestuia». 
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        Se aprobă în unanimitate, cu 30 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: „MODERNIZARE FAŢADE LA CLĂDIREA EXISTENTĂ A 
UPU, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – 
GALAŢI”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Completarea Anexelor nr. 8, 9, 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
265 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului 
Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2021». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 30 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. Depunerea jurământului de către unul dintre supleanţii consilierilor judeţeni 
declaraţi aleşi, validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din 
data de 27 septembrie 2020; 
 

2. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie 2020 
privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
3. 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  
4. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

5. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2021; 

Iniţiator: Costel Fotea  
6. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor 

bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al comunei Băneasa şi administrarea 
Consiliului Local al comunei Băneasa în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
7. 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  
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8. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de 
servitute de trecere subterană şi supraterană asupra terenurilor în suprafaţă de  
5.319,59 mp, din zona drumului judeţean DJ 251M, aflate în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în favoarea Societăţii de 
Distribuţie Energie Electrică România – Sucursala Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 128 din 21 iulie 2016 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi 
– Smârdan (DJ 251)”, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea  
10. Declararea obiectivului de investiţii “Drumuri acces Valea Mărului, 

componentă a proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul 
Galaţi” ca obiectiv de utilitate publică de interes judeţean, în vederea scoaterii definitive 
din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 31.195,20 mp, categoria de folosinţă 
arabil, aflat în extravilanul comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi, Tarla 12, 91/2, Parcela 
167, 1007/3, înscris în Cartea Funciară Nr. 11282, 11283, 11296, 11299, 11301, 11302, 
11341, 11343, 11345, 11347, 11382, aparţinând domeniului public al judeţului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
11. Aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu 

capital şi/sau bunuri la funcţionarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii 
publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a 
formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - 
Consiliul Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
12. Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, 

şi Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării 
Concursului Naţional de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători; 

Iniţiator: Costel Fotea  
13. Aprobarea modificării Hotărârii nr. 210 din 17 septembrie 2020 privind 

aprobarea proiectului «Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi Spitalului 
Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului pentru 
realizarea acestuia; 

Iniţiator: Costel Fotea  
14. Aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect” 

şi a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecţie personală achiziţionate”, 
respectiv CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziţionate” pentru proiectul 
«Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi Spitalului Municipal 
„Anton Cincu” Tecuci»; 

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

obiectivului de investiţie „STAŢIE DE TRANSFER Tg. Bujor” componentă a proiectului 
”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL  GALAŢI”; 

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

obiectivului de investiţie „DRUMURI DE ACCES TMB GALAŢI ŞI DEPOZIT VALEA 
MĂRULUI” componente ale proiectului ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL  GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
17. Aprobarea Notelor Conceptuale în vederea realizării obiectivelor de investiţii 

”Sistem de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu Pavilion A şi Pavilion B” şi 
”Sistem de detecţie, semnalizare şi alarmare în cazul depăşirii concentraţiei maxime de 
O2 în atmosferă – Pavilion A, Pavilion B şi Pavilion nou” – Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase ”Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi din cadrul proiectului „Creşterea siguranţei 
pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
18. Aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii: 

”Redimensionare instalaţie de oxigen medical şi extindere a acestui sistem în spaţiile 
dedicate COVID şi ATI”, ”Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 
transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forţă pentru distribuţie 
putere suplimentară” şi a Notei conceptuale ”Sistem de detecţie, semnalizare şi 
alarmare în cazul depăşirii concentraţiei maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul 
Clinic Judeţean de urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Galaţi, din cadrul proiectului „Creşterea 
siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
          19. Aprobarea proiectului „Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile 
spitaliceşti publice din judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi a protocolului de 
implementare pentru realizarea acestuia; 

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

realizarea obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel şi heliport – 
Parcare supraetajată Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi; 

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

realizarea obiectivului de investiţie: Instalaţie de detecţie şi alarmare la incendiu pentru 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
          22.  Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „MODERNIZARE FAŢADE LA CLĂDIREA EXISTENTĂ A 
UPU, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – 
GALAŢI”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
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23. Asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor / 
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 
aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce 
vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor 
educative aferente pentru anul şcolar 2021-2022; 

Iniţiator: Costel Fotea  
24. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2021; 
Iniţiator: Costel Fotea  

25. Însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura 
construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al judeţului 
Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, la data de 31 decembrie 2020; 

Iniţiator: Costel Fotea  
26. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice 

şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările 
pe anii 2022-2024; 

Iniţiator: Costel Fotea  
          27. Completarea Anexelor nr. 8, 9, 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 265 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului 
Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2021; 

Iniţiator: Costel Fotea  
28. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Adunării 

Generale a Asociaţiei ”SMURD” Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

29. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Adunarea 
Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
30. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 

concurs / examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea 
componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării 
concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director medical (membru al 
Comitetului director) din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
31. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul Director 

al Asociaţiei Tehnopol Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

32. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Comisia 
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
33. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul 

Consultativ al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  
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34. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Adunarea 
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

Iniţiator: Costel Fotea  
35. Desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2020; 
Iniţiator: Costel Fotea  

36. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

        Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”. 
 

Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului preşedinte, ar dori să facă o 
propunere la ordinea de zi, o precizare. Ar dori, pe convocator, dacă se poate, să se 
treacă şi numărul proiectelor care le sunt transmise pentru a le identifica mai uşor. 
Adică, în momentul când se transmite convocatorul, în afara numărului curent şi  
denumirea proiectului, să fie trecut şi numărul proiectului dacă este posibil. 

Domnul Preşedinte specifică faptul că sunt numerotate. 
        Domnul Secretar general al judeţului, susţinând acelaşi lucru, afirmă că sunt în 
ordinea… Îl întreabă dacă se referă la numărul de înregistrare. 

Domnul Diaconu Vasile, confirmându-i că la acesta se referă, întreabă dacă 
proiectul, ulterior… hotărârea, ulterior, poartă acelaşi număr ca proiectul sau… 
hotărârea. 
        Domnul Secretar general al judeţului îi răspunde că nu şi, totodată, îl informează 
că au numere de înregistrare din registrul general al consiliului.  

Domnul Diaconu Vasile întreabă dacă poate fi trecut numărul la proiect.  
Domnul Preşedinte îi răspunde că da. 

               Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Depunerea jurământului de către unul dintre supleanţii consilierilor judeţeni 

declaraţi aleşi, validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor 
locale din data de 27 septembrie 2020                                                                              

       Domnul Preşedinte informează că potrivit prevederilor art. 122 alin. (2) şi ale art. 
172 din Codul administrativ, coroborate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, consilierul judeţean al cărui 
mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului judeţean, depune jurământul în 
faţa consiliului judeţean, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al 
judeţului l-a informat cu privire la validarea mandatului.  
      Jurământul se depune în limba română, se imprimă pe un formular special şi se 
semnează, în două exemplare, de către fiecare consilier judeţean.  
       Formula religioasă de încheiere a jurământului va respecta libertatea convingerilor 
religioase, jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă. 
       Supleantul validat care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de 
drept. 
       Domnul secretar general al judeţului va da citire numelui supleantului al cărui 
mandat a fost validat şi va prezenta Consiliului Încheierea Tribunalului Galaţi prin care 
respectivul mandat a fost validat.  
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        Domnul Secretar general al judeţului 
        Doamna GĂTEJ Marioara–Artemis – Partidul Naţional Liberal – Încheierea de 
şedinţă nr. 57/13.05.2021, pronunţată în Dosarul nr. 587/121/2021 al Tribunalului 
Galaţi. 
        
       Doamna GĂTEJ Marioara–Artemis depune următorul jurământ: 
       «Subsemnata GĂTEJ Marioara–Artemis, consilier judeţean al Consiliului 
Judeţean Galaţi, în conformitate cu prevederile articolelor 117 şi 172 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Judeţean Galaţi următorul jurământ: 
         „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună–credinţă, tot ceea 
ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi.  
         Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”» 
  
         Se semnează formularul jurământului. 
 

         Domnul Preşedinte îi adresează felicitări, bun venit în echipă şi îi doreşte succes 
în continuare. 
         Doamna Gătej Marioara–Artemis îi mulţumeşte domnului preşedinte. 
 

               Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie 2020 

privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale 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 31 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 3 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. 

Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Iosif Iulian comunică: „Observ, pe ordinea de zi, un număr de proiecte în 

care ni se cere votul pe desemnarea anumitor persoane în diferite comisii, adunări şi 
aşa mai departe. Consider că, comunicarea între dumneavoastră şi noi – consilierii 
judeţeni ai Partidului Naţional Liberal – este una deficitară. Şi nu este prima oară când, 
din punctul meu de vedere, nu am fost consultaţi, chiar şi cu o părere, privind aceste 
propuneri. Noi o să vă aducem la cunoştinţă că vom vota… ne vom abţine de la vot la 
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următoarele proiecte de pe ordinea de zi cu speranţa că, pe viitor, va exista o 
comunicare mai bună între noi pentru a găsi cele mai bune soluţii referitoare la 
proiectele de hotărâri ce vor fi, pe viitor, pe ordinile de zi. Mulţumesc”. 

Domnul Preşedinte afirmă: „dumneavoastră aveţi dreptul să decideţi ce este mai 
bine pentru dumneavoastră din punct de vedere politic, din punct de vedere al 
dezvoltării judeţului. Dacă asta este opinia şi opţiunea Partidul Naţional Liberal, o 
respectăm ca atare”.  
         În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

               Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 

şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

Domnul Preşedinte specifică că aici este vorba de alocarea unei sume Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi pentru un proiect cu finanţare 
europeană. 

               Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 

Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2021 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

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

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Diaconu Vasile, menţionând că fiind nou în consiliul judeţean, nu 

cunoaşte care este rolul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene. Spune: „Dacă ne 
puteţi spune sau eu ştiu, dacă nu, un raport scris pentru data viitoare, cu ce proiecte 
sau cu ce a ajutat această Uniune, anul trecut, judeţul Galaţi. Adică, care este rolul ei şi 
cum funcţionează  propriu–zis”.   

Domnul Preşedinte precizează că este un Regulament pe care o să i-l pună la 
dispoziţie. O să-l roage pe domnul preşedinte al Uniunii Consiliilor Judeţene din 
România, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, de la P.N.L., să îi trimită 
Regulamentul şi o să i-l pună la dispoziţie. 

Domnul Diaconu Vasile nu la acest lucru se referea.. Deci suma aceasta, ce a 
primit judeţul Galaţi, despre aceasta întreba… pe anul trecut…  
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Domnul Preşedinte are rugămintea să nu se ridice tonul, să se păstreze tonul calm 
şi să se discute despre o şedinţă civilizată. 

Domnul Diaconu Vasile intervine: „Nu, dar aţi dus discuţia în o altă direcţie. Eu 
altceva am întrebat”. 

Domnul Preşedinte îi răspunde: „Păi, nu! Eu am dus discuţia, pentru că, sincer, o 
să vă pun la dispoziţie Regulamentul şi vi-l dau”. 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
 Supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

               Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor 

bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al comunei Băneasa şi 
administrarea Consiliului Local al comunei Băneasa în domeniul public al 

judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

Domnul Preşedinte informează că este vorba de trecerea, în patrimoniul consiliului 
judeţean, a statuii lui Vodă cel Cumplit. 
        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. 

În urma supunerii la vot au rezultat 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 
8 „abţineri” (Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej 
Marioara–Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu 
Valentin). 
 

        Domnul Secretar general al judeţului informează că proiectul nu a întrunit numărul 
necesar de voturi pentru a fi adoptat. 

Domnul Preşedinte anunţă că, în această situaţie, nu se poate prelua de la 
Băneasa statuia lui Ioan Vodă cel Cumplit, pentru că nu s-au întrunit numărul de voturi 
de două treimi şi, ca atare, va rămâne în paragină.  
 

         NOTĂ: Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi al majorităţii 
calificate, de două treimi din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, pentru a fi adoptat, 
conform prevederilor art. 139 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) din 
Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

       Domnul Iosif Iulian transmite: „Cu siguranţă, pe viitor, vor putea fi trecute aceste 
terenuri în patrimoniul nostru. Noi am adus în discuţie că ne vom abţine la toate 
proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi doar din lipsa comunicării eficiente între 
dumneavoastră şi noi”. 
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Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier, îl întreabă: „dumneavoastră 
- aţi avut proiectele de hotărâri date de acum zece zile, de acum şapte zile, de acum 
cinci zile - aţi avut vreo propunere?” 
        Domnul Iosif Iulian intervine: „Dar dumneavoastră aţi avut vreo propunere către 
noi, la o discuţie, privind desemnarea acestor persoane?” 

Domnul Preşedinte îi specifică faptul că dânsul a făcut propunerea şi le-a propus 
proiectele de hotărâri pe ordinea de zi. În continuare, îi spune că dacă aveau propuneri 
în acel moment, puteau să solicite sau să facă propuneri în comisii, fiindcă de aceea se 
întâlnesc comisiile şi discută. Dânsul aşa ştie…  
        Domnul Iosif Iulian îi răspunde că se întâlnesc uneori, nu mereu, şi că au un 
exemplu. 

               Se trece la punctul 7 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. 

În urma supunerii la vot au rezultat 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 
8 „abţineri” (Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej 
Marioara–Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu 
Valentin). 

Domnul Secretar general al judeţului informează că, la fel, proiectul nu a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat. 
 

         NOTĂ: Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi al majorităţii 
calificate, de două treimi din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, pentru a fi adoptat, 
conform prevederilor art. 139 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) din 
Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare.   
        Domnul Preşedinte conchide: „Deci este vorba de un teren de pe centură pe care 
trebuia să îl trecem în subordinea consiliului  judeţean pentru a continua lucrările la 
centura Galaţiului – ca să ştie lumea şi ce nu aprobăm astăzi”. 

               Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de servitute 
de trecere subterană şi supraterană asupra terenurilor în suprafaţă de  5.319,59 
mp, din zona drumului judeţean DJ 251M, aflate în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în favoarea Societăţii de 

Distribuţie Energie Electrică România – Sucursala 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

               Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 128 din 21 iulie 2016 privind 
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de 

parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – 

Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

               Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 
Declararea obiectivului de investiţii “Drumuri acces Valea Mărului, componentă a 

proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Galaţi” ca 
obiectiv de utilitate publică de interes judeţean, în vederea scoaterii definitive din 
circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 31.195,20 mp, categoria de folosinţă 
arabil, aflat în extravilanul comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi, Tarla 12, 91/2, 
Parcela 167, 1007/3, înscris în Cartea Funciară Nr. 11282, 11283, 11296, 11299, 

11301, 11302, 11341, 11343, 11345, 11347, 11382, aparţinând domeniului public al 
judeţului Galaţi 

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

Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

               Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu 
capital şi/sau bunuri la funcţionarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de 

servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare 
şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului 

Galaţi - Consiliul 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

               Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi 

Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea 
organizării Concursului Naţional de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători 

                                                                                                    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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

Domnul Preşedinte îşi exprimă bucuria că judeţul Galaţi a reuşit să organizeze 
Concursul Naţional pentru persoane nevăzătoare din România şi le mulţumeşte celor 
care au votat pentru acest eveniment pe care îl aşteaptă, cu nerăbdare, toţi cei care 
sunt nevăzători. 

               Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 
Aprobarea modificării Hotărârii nr. 210 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea 

proiectului «Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi 

Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin).  

Domnul Preşedinte specifică că aici este vorba de Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi de Spitalul Municipal „Anton Cincu” 
Tecuci» - bineînţeles, un proiect cu fonduri europene. 

               Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 
Aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect” şi 

a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecţie personală 
achiziţionate”, respectiv CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziţionate” 

pentru proiectul «Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi 

Spitalului Municipal „Anton Cincu” 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. 
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Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin).  

Domnul Preşedinte reliefează că sunt echipamente de protecţie pentru personalul 
medical care lucrează în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 
Galaţi, Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, cu fonduri europene. 

               Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 
Aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „STAŢIE DE TRANSFER Tg. Bujor” componentă a 

proiectului ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL  
GALAŢI” 

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

Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

Domnul Preşedinte informează că este un proiect cu fonduri europene, un proiect 
de o sută patru milioane de euro. 

               Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 
Aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie „DRUMURI DE ACCES TMB GALAŢI ŞI DEPOZIT VALEA 
MĂRULUI” componente ale proiectului ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT 

AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL  GALAŢI” 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

Domnul Preşedinte precizează că voturile rezultate sunt pentru: Sistemul de 
management integrat al deşeurilor, calea de acces la staţia de tratare mecano-biologică 
la Galaţi. 

               Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 
Aprobarea Notelor Conceptuale în vederea realizării obiectivelor de investiţii 

”Sistem de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu Pavilion A şi Pavilion B” 
şi ”Sistem de detecţie, semnalizare şi alarmare în cazul depăşirii concentraţiei 
maxime de O2 în atmosferă – Pavilion A, Pavilion B şi Pavilion nou” – Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase ”Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi din cadrul proiectului 
„Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul 

Galaţi” 
                                                                                                    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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

Domnul Preşedinte informează că voturile rezultate sunt pentru aprobarea unui 
proiect cu fonduri europene pentru detectarea oxigenului pentru Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase ”Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi – în contextul Covid. 

               Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 
Aprobarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii: ”Redimensionare 

instalaţie de oxigen medical şi extindere a acestui sistem în spaţiile dedicate 
COVID şi ATI”, ”Suplimentare putere instalată (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 

630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forţă pentru distribuţie putere 
suplimentară” şi a Notei conceptuale ”Sistem de detecţie, semnalizare şi alarmare 
în cazul depăşirii concentraţiei maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic 
Judeţean de urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Galaţi, din cadrul proiectului „Creşterea 

siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi” 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

 Domnul Preşedinte specifică faptul că voturile rezultate sunt pentru aprobarea 
suplimentării sistemului energetic la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi pentru terapie intensivă şi pentru secţiile Covid şi pentru creşterea 
siguranţei pacienţilor la acest spital. Este un proiect pe fonduri europene de şapte 
milioane de lei – şaptezeci de miliarde vechi. 

               Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 
Aprobarea proiectului „Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti 

publice din judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi a protocolului de 
implementare 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin).   

 Domnul Preşedinte menţionează că este un proiect cu fonduri europene pentru 
spitale.  
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               Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel şi heliport – Parcare 

supraetajată 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin).   

Domnul Preşedinte precizează că voturile rezultate sunt pentru construirea unui 
heliport la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Galaţi. 

               Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea 

obiectivului de investiţie: Instalaţie de detecţie şi alarmare la incendiu pentru 
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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin).     
         Domnul Preşedinte subliniază că voturile rezultate sunt pentru instalaţia de 
detecţie şi alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi – un proiect cu fonduri europene.  

               Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 
Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie: „MODERNIZARE FAŢADE LA CLĂDIREA EXISTENTĂ A 
UPU, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – 

GALAŢI” 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin).        
         Domnul Preşedinte informează că voturile rezultate sunt pentru Unitatea de Primiri 
Urgenţe.  
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               Se trece la punctul 23 din ordinea de zi: 
Asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor / 
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 

aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei 
produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi 

stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul şcolar 2021-2022 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin).   
         Domnul Preşedinte specifică faptul că voturile rezultate sunt pentru Programul 
lapte, corn şi fructe în şcoli. 

               Se trece la punctul 24 din ordinea de zi: 
Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2021 
                                                                                                    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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin).   

Domnul Preşedinte precizează faptul că voturile rezultate sunt pentru contul de 
execuţie al consiliului judeţean. 

               Se trece la punctul 25 din ordinea de zi: 
Însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura 

construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al 
judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, la data de 31 

decembrie 2020 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

Domnul Preşedinte informează că voturile rezultate sunt pentru reevaluarea 
activelor fixe corporale. 
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               Se trece la punctul 26 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  
        Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre. 
        Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 

Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 

Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
        Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 
         Domnul Preşedinte precizează că voturile rezultate sunt pentru rectificarea 
bugetului consiliului judeţean care a însemnat alocarea a nouăzeci şi cinci de mii de lei 
pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru 
instalaţia… pentru suplimentarea fluxului de oxigen pentru terapie intensivă şi trei sute 
cincizeci de mii de lei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie care a primit o donaţie, o 
finanţare pentru acel spital.  

                            Se trece la punctul 27 din ordinea de zi: 
Completarea Anexelor nr. 8, 9, 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

265 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul 
Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2021 

                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
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        Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin). 
         Domnul Preşedinte informează că voturile rezultate sunt pentru ca taxele să 
rămână la acelaşi nivel. 
       Anunţă că, în continuarea ordinii de zi, se regăsesc opt proiecte de hotărâri pentru 
a căror aprobare este necesară procedura de vot secret. Propune să se organizeze o 
singură procedură de vot secret. Supune la vot. 
       Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif 
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Popa Octavian şi Radu Valentin).    
       Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
       Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
       Domnul Iosif Iulian spune: „Cu speranţa că aţi înţeles mesajul nostru referitor la 
abţinerile privind proiectele de pe ordinea de zi şi vă mulţumim că ne explicaţi apăsat 
ceea ce am votat sau ceea ce… la ce ne-am abţinut, vreau să precizez că toţi consilierii 
grupului consilierilor judeţeni ai Partidului Naţional Liberal sunt de acord cu proiectele 
pe care le-aţi prezentat şi aţi votat. Dar, am ţinut să atragem atenţia asupra modului în 
care dumneavoastră aţi acţionat până acum şi a comunicării cu noi. Mulţumesc”. 
        Domnul Preşedinte îi transmite: „Stimate coleg, am să vă spun doar două lucruri. 
Aceste proiecte sunt pentru judeţul Galaţi: este vorba de centura Galaţiului; este vorba 
de Sistemul de management integrat al deşeurilor al Galaţiului – este un proiect care ne 
vizează şi ne priveşte pe noi şi pe copiii noştri; este vorba despre spitalele din judeţul 
Galaţi unde aparatul consiliului judeţean, împreună cu aparatul acestor spitale, au 
muncit foarte mult să facă aceste proiecte pentru ca noi să le depunem şi să obţinem 
finanţare europeană, să nu scoatem bani din bugetul consiliului judeţean pentru că, 
sincer să fiu, bugetul consiliului judeţean este mai mic faţă de 2020 şi faţă de 2019. Şi, 
dacă tot am găsit această oportunitate, am zis să o fructificăm. Despre asta este vorba. 
Să ştiţi că nu mie trebuie să îmi arătaţi ce intenţii aveţi dumneavoastră sau ce vreţi să 
faceţi sau ce nu vreţi să faceţi. Dumneavoastră veţi răspunde şi răspundeţi strict doar în 
faţa gălăţenilor, nu în faţa mea. Eu ştiu foarte clar ce vreau să fac în mandatul acesta, 
ştiu foarte clar ce a trebuit şi ce am vrut să fac în mandatul anterior cu colegii. Deci, ca 
atare, nu mie trebuie să îmi explicaţi niciodată, ci trebuie să le explicaţi gălăţenilor de ce 
nu votaţi un proiect cu finanţare europeană, de ce nu votaţi un proiect de dezvoltare sau 
altceva. Deci, dumneavoastră nu mie… Deci, pe mine, Fotea, trebuie să mă excludeţi 
pentru că şi eu sunt coleg cu dumneavoastră. Dar scopul meu, pentru că o sută de mii 
de oameni mi-au dat votul în 27 septembrie, eu faţă de ei am obligaţii, nu faţă de 
dumneavoastră”.  
         Domnul Iosif Iulian afirmă: „Şi, cu siguranţă, le vom explica, comunicând”. 

Domnul Preşedinte îi spune: „Corect”. 
Domnul Iosif Iulian mulţumeşte. 

        Domnul Diaconu Vasile ar avea şi dânsul o precizare de făcut. Referindu-se că şi 
la amendamentele făcute la buget tot despre spitale era vorba, tot despre drumuri, 
spune că şi la acele amendamente nici măcar consilierii de la P.S.D. nu au vrut să 
voteze în comisie proiectul, ceea ce nu i s-a părut deloc corect. Comunică: „Deci nici 
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măcar nu au votat şi nici nu ne-au explicat nouă, celorlalţi, că aşteptam un vot şi nu s-a 
dat. Deci lucrurile sunt împărţite să ştiţi… Adică şi noi venim cu proiecte tot pentru 
cetăţeni”. 

Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier judeţean, îi spune că dânsul 
i-a înţeles punctul de vedere.  

Domnul Diaconu Vasile îl întreabă dacă pot şi dumnealor să vorbească. 
Domnul Preşedinte îi răspunde că da, sigur. Tocmai, din acest motiv, le-a spus. A 

crezut că a terminat ce avea de comunicat şi îl întreabă dacă aşa este.  
Domnul Diaconu Vasile îi răspunde că, în acest moment, da. 
Domnul Preşedinte comunică: „Deci nu vreau să reiterez ceea ce s-a discutat 

atunci. Dar pot să vă spun aşa: că discuţiile dintre consiliul judeţean şi primăria şi 
primarul municipiului Tecuci sunt de patru luni de zile. Ca drept dovadă că în cel mai 
scurt timp dacă – şi eu sunt sigur că aşa va rămâne – spitalul din Tecuci va trece la 
consiliul judeţean şi vom iniţia proiecte cu finanţare europeană şi pentru spitalul din 
Tecuci. Centura ocolitoare din Tecuci, cea de care am vorbit, între Matca şi Munteni, 
este un drum despre care am vorbit. Primăria Tecuci, în momentul de faţă, îşi pune la 
punct documentele de patrimoniu pentru a putea trece în patrimoniul consiliului 
judeţean ca noi să putem să facem expertiza şi să putem să demarăm procedurile 
pentru a face studiul de fezabilitate. Drumul de centură, pe care dumneavoastră l-aţi 
numit drum de centură, deşi nu este drum de centură - este un drum expres - între 
Iveşti şi ieşirea din Tecuci ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, deşi nu sunt în 
măsură să dau sfaturi, ci doar sugestii, acela este un drum expres şi ar trebui să ne 
adresăm Guvernului României, ministrului fondurilor europene pentru a aduce bani la 
Galaţi şi a face un drum expres între Galaţi şi Autostrada A7 sau drumul de la E85 la 
Tişiţa. Aşa trebuie colaborat. Eu aşa văd lucrurile pentru că, consiliul judeţean nu are de 
unde să facă un drum expres, la ora actuală, de vreo sută şi ceva - două sute de 
milioane de euro din fonduri proprii. Dacă luăm lucrurile sistematic şi le luăm pe rând, 
vedeţi că toate au rezolvare. Dar, dacă facem doar aşa lucrurile ca să arătăm că 
suntem în şedinţă…” 

   În continuare, se trece la:  
               La punctul 28 din ordinea de zi: 

Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei ”SMURD” Galaţi 

                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        NOTĂ. Doamna vicepreşedinte Cucu Doina s-a abţinut la vot, în conformitate cu 
prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

     La punctul 29 din ordinea de zi: 
Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Adunarea Generală a 

Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
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        NOTĂ. Doamna vicepreşedinte Cucu Doina s-a abţinut la vot, în conformitate cu 
prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

                La punctul 30 din ordinea de zi: 
Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de concurs / 

examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea 
componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării 

concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director medical (membru al 
Comitetului director) din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua 

Consiliului Judeţean Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        NOTĂ. Domnul consilier judeţean Polinschi Mihai şi doamna consilier judeţean 
Şapira Violeta s-au abţinut la vot, în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din 
Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

                La punctul 31 din ordinea de zi: 
Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul Director al 

Asociaţiei Tehnopol Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

                La punctul 32 din ordinea de zi: 
Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Comisia Judeţeană 

pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

                La punctul 33 din ordinea de zi: 
Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul Consultativ 

al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

                La punctul 34 din ordinea de zi: 
Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Adunarea 

Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        NOTĂ. Doamna vicepreşedinte Cucu Doina s-a abţinut la vot, în conformitate cu 
prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 
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                La punctul 35 din ordinea de zi: 
Desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2020 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        NOTĂ. Doamna consilier judeţean Naggar Andreea–Anamaria şi domnul consilier 
judeţean Sandu Mitică s-au abţinut la vot, în conformitate cu prevederile art. 228 alin. 
(3) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 
       Doamna Naggar Andreea–Anamaria, adresându-se domnului preşedinte, anunţă 
că se va abţine la votarea acestui proiect de hotărâre. 

  Domnul Sandu Mitică comunică faptul că şi dânsul se va abţine la votarea acestui 
proiect de hotărâre. 
       Domnul Iosif Iulian intervine: „Am fi vrut şi noi nişte clarificări referitor la cum s-a 
ajuns … vreau să înţelegeţi un lucru: nu am nimic cu persoanele care au fost 
desemnate pentru acele comisii ş.a.m.d., dar am vrea şi noi să ştim cum au fost… care 
au fost criteriile de alegere a acestor consilieri şi a persoanelor din aparatul de 
specialitate al consiliului judeţean pentru aceste propuneri?” 
        Domnul Preşedinte îi comunică: „Criterii profesionale”. 

  Domnul Iosif Iulian îi spune:  „Bun. Mulţumesc”. 
        Domnul Preşedinte îl roagă pe domnul secretar general al judeţului să 
reamintească modul de desfăşurare a votului secret.  

  Doamna Şapira Violeta, adresându-se domnului preşedinte, anunţă că şi dânsa 
trebuie să se abţină la votarea proiectului aflat la punctul 30 de pe ordinea de zi cu 
privire la Spitalul Târgu Bujor. 

  Domnul Polinschi Mihai, adresându-se domnului preşedinte, anunţă că va proceda 
la fel şi dânsul, tot la acelaşi proiect - fiind în aceeaşi situaţie cu doamna doctor Şapira. 

   Doamna Vicepreşedinte Cucu Doina anunţă că şi dânsa se va abţine la votarea 
proiectelor de hotărâri în care este nominalizată. 
          Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului secretar general al judeţului. 

Domnul Secretar general al judeţului 
        Pe buletinele de vot se trec numele şi prenumele persoanei sau persoanelor 
desemnate şi poziţia pentru care persoana în cauză este desemnată. Redactarea 
buletinelor de vot este fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pe verso, în 
colţul din dreapta sus, buletinul de vot va fi ştampilat cu sigiliul Consiliului Judeţean 
Galaţi. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”. Acestea sunt 
încadrate în patrulatere aflate pe buletinul de vot în dreptul numelui şi prenumelui 
persoanei respective.  

Votul secret se desfăşoară astfel: 
- Consilierul judeţean votează „pentru” prin încercuirea cuvântului „DA”. Acesta 

votează „împotrivă” prin încercuirea cuvântului „NU”. 
- Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în 

calcul buletinele de vot pentru care nu a fost exprimată opţiunea consilierului judeţean 
sau au fost încercuite ambele opţiuni („DA” şi „NU”) pentru acelaşi candidat. 
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- Sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat şi cele care 
nu respectă tehnica votării stabilită prin regulament. 

- Rezultatul votului se stabileşte de Comisia de numărare a voturilor şi se 
consemnează într-un proces-verbal. 

- Comisia de numărare a voturilor veghează la asigurarea secretului votului, cu 
verificarea prealabilă şi concomitentă a respectării următoarelor condiţii minime: 
existenţa unui spaţiu care asigură confidenţialitatea efectivă a exercitării votului secret şi 
nedivulgarea secretului votului până la introducerea buletinului de vot în urnă. 

- După stabilirea rezultatului votării, buletinele utilizate se sigilează, sub 
semnătura membrilor comisiei, în plic închis, şi se predau spre păstrare la arhivă. 

Domnul Preşedinte îi mulţumeşte domnului secretar pentru cele expuse. Ţinând 
cont de faptul că lipseşte un membru al Comisiei de numărare a voturilor de la Partidul 
Naţional Liberal, roagă să desemneze pe cineva în comisie. Pentru că a plecat un 
membru, un reprezentant al Partidului A.L.D.E. din consiliul judeţean, roagă să se 
nominalizeze o persoană care să facă parte din această Comisie de numărare a 
voturilor. Şi, bineînţeles, pentru că domnul Sandu Mitică şi doamna Naggar Andreea–
Anamaria se vor suspenda pentru ultimul proiect, o să facă dânsul propunerea din 
partea Partidului Social Democrat şi o să îi nominalizeze pe domnul Nechifor Alexandru 
şi pe domnul Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ. Înainte de a supune la vot propunerile, 
aşteaptă nominalizările din partea A.L.D.E. şi P.N.L. 

Domnul Alexandru Adrian-Dănuţ îl propune, din partea A.L.D.E., pe domnul 
Gasparotti Florinel–Petru. 

Domnul Preşedinte întreabă care este propunerea din partea P.N.L. 
        Domnul Iosif Iulian anunţă că îl propun pe colegul dumnealor, domnul Radu 
Valentin. 

Domnul Preşedinte supune la vot propunerile. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”. 

Domnul Preşedinte invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele 
de vot care vor fi predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale. 

Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni. 
 

Pauză. 
....................................................................................................................................... 
        Se reiau lucrările. 
 

        Se face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor de vot: 
 

1.  ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ 

2.  ALEXANDRU Adrian–Dănuţ 

3.  ANTOFI Eugenia–Simona - absent 

4.  CAMBANACHE Liliana  

5.  CĂLUEAN Anghel–Costel 

6.  CONSTANDACHI Constantina 

7.  COSTEA Tudorel 

8.  CUCU Doina 

9.  DIACONU Vasile 
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10.  ENACHE Mioara 

11.  FOTEA Costel 

12.  GASPAROTTI Florinel–Petru 

13.  GĂTEJ Marioara–Artemis 

14.  GROSU Constantin  

15.  GROSU Elena 

16.  IOSIF Iulian  

17.  ISTUDOR Gigel 

18.  IŞFAN Dumitru  

19.  MANOLIU Tiberiu–Codruţ 

20.  MĂNĂILĂ Valeriu 

21.  MOCANU Georgia–Cornelia - absent 

22.  MOROŞAN Cătălin - absent 

23.  NAGGAR Andreea–Anamaria 

24.  NECHIFOR Alexandru 

25.  OPREA Radu–Adrian - absent 

26.  POLINSCHI Mihai 

27.  POPA Octavian 

28.  PORUMB Cătălin–Nicolae 

29.  RADU Valentin 

30.  RUSU Georgiana–Iuliana 

31.  SANDU Mitică 

32.  STAN Ionel 

33.  STANCIU Silvius 

34.  STOIAN Claudiu–Codrin 

35.  ŞAPIRA Violeta 
 

      Se ia o pauză pentru numărarea voturilor. 
…………………………………………………………………………………………………… 
          
      Se reiau lucrările. 
 

       Domnul Sandu Mitică adresează scuze pentru întârziere, dar, fiind totuşi opt 
proiecte de hotărâri, a necesitat un timp mai lung pentru parcurgerea procedurii. 
       Domnul Preşedinte îl invită să dea citire procesului-verbal. 
       Domnul Sandu Mitică, mai întâi, precizează că domnul Nechifor Alexandru va da 
citire procesului-verbal aferent proiectului de hotărâre unde dânsul şi doamna Naggar 
Andreea–Anamaria sunt desemnaţi în Comisia de evaluare a domnului secretar 
general. După aceea, va da citire celorlalte procese-verbale. 
       Domnul Preşedinte îl invită pe domnul consilier judeţean Nechifor Alexandru să 
prezinte procesul-verbal menţionat. 
       Domnul Nechifor Alexandru  
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 

«DESEMNAREA MEMBRILOR COMISIEI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR 
PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL JUDEŢULUI 
GALAŢI, PENTRU ANUL 2020». 1. Cvorumul necesar: majoritatea simplă= 15;            
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2. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi: 35; 3. Numărul membrilor 
în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi prezenţi la şedinţă: 29 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

NAGGAR Andreea–
Anamaria 

19 8  2 

SANDU 
Mitică 

19 8  2 

  
CONCLUZIE:  
       Doamna NAGGAR Andreea–Anamaria şi domnul SANDU Mitică, consilieri 
judeţeni, au fost desemnaţi în calitate de membri ai comisiei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului 
Galaţi, pentru anul 2020. 
 
      Semnează, Comisia de numărare a voturilor: NECHIFOR Alexandru, preşedinte 
(temporar); ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ, membru (temporar); RADU Valentin, 
membru (temporar); CONSTANDACHI Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–
Petru, membru». 
        

       Domnul Preşedinte, mulţumindu-i colegului dumnealor, îi dă cuvântul domnului 
Sandu Mitică. 
       Domnul Sandu Mitică prezintă următoarele: 
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 

«DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI ÎN 
COMISIA DE CONCURS/EXAMEN ŞI ÎN COMISIA DE SOLUŢIONARE A 
CONTESTAŢIILOR, PRECUM ŞI AVIZAREA COMPONENŢEI INTEGRALE A 
ACESTOR COMISII, ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII 
CONCURSULUI/EXAMENULUI DE OCUPARE A FUNCŢIEI DE DIRECTOR MEDICAL 
(MEMBRU AL COMITETULUI DIRECTOR) DIN CADRUL SPITALULUI ORĂŞENESC 
TG. BUJOR, SPITAL DIN REŢEAUA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI». 1. Cvorumul 
necesar: majoritatea simplă= 15; 2. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului 
Judeţean Galaţi: 35; 3. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi 
prezenţi la şedinţă: 29 

 
(1). Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia 

de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director medical (membru al 
Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

POLINSCHI Mihai 21 7 6 1 

ŞAPIRA Violeta 21 7 6 1 

STOICA George 21 7 6 1 
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 (2) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (1), 
precum şi completarea acesteia, după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

GHEONEA Victoria 21 7 6 1 

ILIE Lăcrămioara 21 7 6 1 

 
(3) Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia 

de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical 
(membru al Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

NEDELCU Alina 
Georgeta 

21 7 6 1 

GRIGORE Florin 21 7 6 1 

COCA Ionel 21 7 6 1 

 
(4) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (3), 

precum şi completarea acesteia după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate  

Buletine de 
vot nule 

DEBITA Mihaela 21 7 6 1 

GRADEA Adina 21 7 6 1 

 
CONCLUZII: (1) Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de 

director medical (membru al Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. 
Bujor s-a constituit în următoarea componenţă: POLINSCHI Mihai, ŞAPIRA 
Violeta şi STOICA George; 

(2) S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: GHEONEA Victoria 
şi ILIE Lăcrămioara; 

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de 
director medical (membru al Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. 
Bujor s-a constituit în următoarea componenţă: NEDELCU Alina Georgeta, 
GRIGORE Florin şi COCA Ionel; 

(4) S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: DEBITA Mihaela şi 
GRADEA Adina. 
 
      Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Mitică, preşedinte;  NAGGAR 
Andreea–Anamaria, membru; RADU Valentin, membru (temporar); CONSTANDACHI 
Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru». 
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 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«DESEMNAREA DOAMNEI CUCU DOINA, VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI 
JUDEŢEAN GALAŢI, CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI ÎN 
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI „SMURD” GALAŢI ŞI PENTRU A REALIZA 
TOATE DEMERSURILE NECESARE ÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR CE REVIN 
AUTORITĂŢII ÎN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR AL ASOCIAŢIEI». 1. Cvorumul 
necesar: majoritatea simplă= 16; 2. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului 
Judeţean Galaţi: 35; 3. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi 
prezenţi la şedinţă: 30 
 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

22 8 5 - 

 
CONCLUZIE:  
      Doamna CUCU Doina, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, a fost 
desemnată ca reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în Adunarea Generală a 
Asociaţiei „SMURD” Galaţi şi pentru a realiza toate demersurile necesare 
îndeplinirii obligaţiilor ce revin autorităţii în calitate de membru fondator al 
asociaţiei. 
 

      Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Mitică, preşedinte;  NAGGAR 
Andreea–Anamaria, membru; RADU Valentin, membru (temporar); CONSTANDACHI 
Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru». 
 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI ÎN  
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ „PRUT–
DUNĂRE” GALAŢI ŞI MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 651/29.06.2011». 1. Cvorumul necesar: majoritatea simplă= 16; 2. Numărul 
membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi: 35; 3. Numărul membrilor în funcţie 
ai Consiliului Judeţean Galaţi prezenţi la şedinţă: 30 
 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

22 8 5 - 

 
CONCLUZIE:  
      Doamna Doina CUCU, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, a fost 
desemnată ca reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în Adunarea Generală a 
Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut – Dunăre” Galaţi, iar Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 651/ 29.06.2011 a fost modificată corespunzător. 

 

      Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Mitică, preşedinte;  NAGGAR 
Andreea–Anamaria, membru;  RADU Valentin, membru (temporar); CONSTANDACHI 
Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru». 
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 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«DESEMNAREA DOAMNEI CUCU DOINA, VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI 
JUDEŢEAN GALAŢI, CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI ÎN 
ADUNAREA REPREZENTANŢILOR CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI SĂNĂTATE 
GALAŢI». 1. Cvorumul necesar: majoritatea simplă= 16; 2. Numărul membrilor în 
funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi: 35; 3. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului 
Judeţean Galaţi prezenţi la şedinţă: 30 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

CUCU 
Doina 

22 8 5 - 

 
CONCLUZIE:  

Doamna CUCU Doina, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, a fost 
desemnată ca reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în Adunarea 
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări Sănătate Galaţi. 
 

          Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Mitică, preşedinte; 
NAGGAR Andreea–Anamaria, membru; RADU Valentin, membru (temporar); 
CONSTANDACHI Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru». 
 
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 

«DESEMNAREA DOMNULUI STOICA GEORGE, DIRECTOR EXECUTIV AL 
DIRECŢIEI ECONOMIE ŞI FINANŢE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE 
AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI 
JUDEŢEAN GALAŢI ÎN CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI TEHNOPOL 
GALAŢI». 1. Cvorumul necesar: majoritatea simplă= 16; 2. Numărul membrilor în 
funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi: 35; 3. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului 
Judeţean Galaţi prezenţi la şedinţă: 31 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

STOICA 
George 

23 8 4 - 

 
CONCLUZIE:  
      Domnul STOICA George, director executiv al Direcţiei economie şi finanţe din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, a fost desemnat 
ca reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul Director al Asociaţiei 
Tehnopol Galaţi. 
 

      Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Mitică, preşedinte;  NAGGAR 
Andreea–Anamaria, membru; RADU Valentin, membru (temporar); CONSTANDACHI 
Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru». 
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 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«DESEMNAREA DOAMNEI NEDELCU ALINA GEORGETA, ŞEF SERVICIU ÎN 
CADRUL SERVICIULUI CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE DIN CADRUL 
APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, CA 
REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI ÎN CONSILIUL 
CONSULTATIV AL AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
GALAŢI». 1. Cvorumul necesar: majoritatea simplă= 16; 2. Numărul membrilor în 
funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi: 35; 3. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului 
Judeţean Galaţi prezenţi la şedinţă: 31 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

NEDELCU  
Alina Georgeta 

23 8 4 - 

 
CONCLUZIE:  
        Doamna NEDELCU Alina Georgeta, şef serviciu în cadrul Serviciului 
contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, a fost desemnată ca reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi 
în Consiliul Consultativ al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Galaţi. 
 

      Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Mitică, preşedinte;  NAGGAR 
Andreea–Anamaria, membru; RADU Valentin, membru (temporar); CONSTANDACHI 
Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru». 
 
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 

«DESEMNAREA DOAMNEI NEDELCU ALINA GEORGETA, ŞEF SERVICIU ÎN 
CADRUL SERVICIULUI CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE DIN CADRUL 
APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, CA 
REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI ÎN COMISIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA 
TERENURILOR GALAŢI». 1. Cvorumul necesar: majoritatea simplă= 16; 2. Numărul 
membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi: 35; 3. Numărul membrilor în funcţie 
ai Consiliului Judeţean Galaţi prezenţi la şedinţă: 31 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

NEDELCU  
Alina Georgeta 

23 8 4 - 

 
CONCLUZIE:  
       Doamna NEDELCU Alina Georgeta, şef serviciu în cadrul Serviciului 
contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, a fost desemnată ca reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi 
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în Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra 
Terenurilor Galaţi. 
 

       Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Mitică, preşedinte;  NAGGAR 
Andreea–Anamaria, membru; RADU Valentin, membru (temporar); CONSTANDACHI 
Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru». 
       Domnul Preşedinte îi mulţumeşte. 
    

 

Se trece la punctul 36 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 Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna aprilie 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna aprilie 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna aprilie 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 aprilie 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
aprilie 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
aprilie 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 30 aprilie 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna aprilie 2021. 
 

       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ doreşte să ia cuvântul. 
       Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ, în primul rând, adresându-se domnului preşedinte, 
doreşte să îl întrebe sau să întrebe şi colegii dacă mai vrea să vorbească cineva şi cam 
cât timp are la dispoziţie „că data trecută ne-aţi spus că suntem atâţia şi vor să 
vorbească toţi”, pentru a şti şi cât poate vorbi. 
       Domnul Preşedinte transmite că nu au toată după-amiaza, dar, îl roagă, punctual, 
să le spună ceea ce are în vedere.  
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ comunică: „Păi, revin şi reiterez ceea ce am spus 
şi la şedinţa de la buget. Dumneavoastră, iarăşi, ne-aţi certat şi nu prea ne lăsaţi să 
vorbim, deşi noi v-am zis de atunci că vrem să fim constructivi. Iar ne certaţi şi nu 
suntem toţi, în primul rând, produse politice. Suntem oameni şi cetăţeni ai judeţului 
Galaţi de care bănuiesc că, geografic, face parte şi municipiul Tecuci. Asta apropo de 
poziţia dumneavoastră de preşedinte al… interimar al P.S.D. Tecuci ne-aţi blocat 
bugetul unui municipiu şase luni fără să depuneţi un amendament - apropo de buna 
credinţă când am jurat aici toţi. Vreau să revin la lucruri punctuale şi vreau şi răspunsuri 
punctuale. Înainte de şedinţa de buget, am făcut o solicitare telefonică la Direcţia 
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patrimoniu pentru o clarificare a situaţiei unor imobile proprietatea consiliului judeţean 
amplasate pe raza municipiului Tecuci şi, respectiv, comuna Nicoreşti. Am primit un 
răspuns vag, în sensul că mi s-au dat doar identificarea imobilelor ceea ce o ştiam. 
Dumneavoastră ne-aţi certat atunci că n-am fundamentat proiectele… amendamentele 
la proiectele de buget cu resursele bugetare. Păi, nu am avut acces la informaţii. Şi 
reiterez acum rugămintea şi vă dau un simplu exemplu, ca să nu plictisesc, că sunt pe 
mail şi se vede ceea ce am cerut. Avem un imobil în Tecuci pe strada Mihail 
Kogălniceanu - două mii şi vreo două sute şi ceva de metri pătraţi - unde a fost fosta 
Agenţie a plantelor unde, de ani de zile, se plăteşte un contract de pază şi salarii 
degeaba. Este lăudabil proiectul dumneavoastră cu blocurile A.N.L. pentru medici în 
Galaţi. Acelaşi lucru l-am propus şi eu data trecută dacă ţineţi minte - se poate vedea în 
procesul-verbal - pe zona aceea, în timp, să construim locuinţe de serviciu şi de 
intervenţie: medici, profesori, cei care fac naveta. Credeam că este un lucru benefic. Pe 
lângă faptul că, cum au subliniat şi colegii mei, aţi preferat eschivarea, să ajungem să 
discutăm în plen aceste lucruri, veneam şi cu sursa de finanţare. Vorbim de un proiect, 
de un studiu de fezabilitate, deci de o fază incipientă unde nu trebuie aşa mulţi bani. Aş 
vrea să ştiu şi eu ce venituri şi cheltuieli sunt pe acest imobil şi vă dau şi print screen-ul, 
dacă este cazul, deşi se poate verifica. Pe data de 20 aprilie, la ora 12:20, am reiterat în 
scris ceea ce am solicitat verbal. Dacă este cazul putem să… nu ştiu… să le depunem 
certificate, să mergem… Spuneţi-mi dumneavoastră? Mergem la notar, le facem ca să 
fie clare, să primim răspunsuri în sensul acesta. Adică nu vă bateţi joc de faptul că 
suntem aici! Toţi suntem aleşii cetăţenilor din judeţul Galaţi, nu numai dumneavoastră, 
indiferent de numărul de voturi. Şi un vot dacă îl aveam, oamenii aceia merită un 
răspuns. Vă mulţumesc. Aici este documentul şi print screen-ul şi răspunsul de la 
Direcţia de patrimoniu, adică nimic”.  
       Domnul Preşedinte îl întreabă: „Ce să vă răspund, domnule consilier?” 
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ îi răspunde: „Păi, nu prea aveţi ce, domnule 
preşedinte”. 
       Domnul Preşedinte îi spune: „Domnule consilier, confundaţi consiliul judeţean. Unu. 
Dacă Primăria Tecuci ar fi făcut o solicitare pentru a transfera acel teren ca primăria să 
ceară A.N.L.-ului asociaţiei sau…” 
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ, adresându-se domnului preşedinte, susţine că a 
cerut nişte date… 
       Domnul Preşedinte îl roagă frumos să nu îl întrerupă.  
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ îi comunică faptul că atunci o să vorbească şi 
dumnealui… 
       Domnul Preşedinte îl întreabă dacă a văzut că l-a ascultat. 
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ îi confirmă. 
       Domnul Preşedinte continuă: „… Dacă Primăria Tecuci cere transferul acelui teren 
poate, la rândul ei, pentru că şcolile din Tecuci, pentru că spitalul până în momentul de 
faţă este la Tecuci, poate să ceară Agenţiei Naţionale de Locuinţe ajutorul, aşa cum 
consiliul judeţean a cerut pentru Spitalul Judeţean, ţinând cont de faptul că la guvernare 
este P.N.L.-ul, şi faceţi un bloc de locuinţe în Tecuci pentru profesori, pentru medici şi 
tot aşa mai departe. Tocmai vorbeaţi despre binele cetăţenilor. Tocmai aţi votat 
împotriva tecucenilor un proiect de o sută douăzeci de miliarde. Cum puteţi 
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dumneavoastră să veniţi, acum, să vorbiţi despre cetăţeni? Aţi votat împotriva unui 
proiect de patruzeci de milioane de euro în Galaţi”. 
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ intervine: „Domnule preşedinte, ne-am abţinut! Nu 
am votat împotrivă, domnule preşedinte!” 
       Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier, îi spune: „Dacă 
dumneavoastră nu vă abţineaţi, proiectul cu transferul terenului de la municipiul Galaţi 
la consiliul judeţean s-ar fi realizat! Dacă nu aţi votat, practic, se întârzie lucrările pe 
centură. Mai mult de atât…” 
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ afirmă: „Şi acest lucru nu este valabil şi la Tecuci 
când dumneavoastră, în calitate de preşedinte interimar, aţi blocat bugetul municipiului 
şase luni de zile fără să depuneţi niciun amendament?” 
       Domnul Preşedinte îi spune că dacă mai vorbeşte peste dumnealui, îi va lua 
microfonul. Pe rând, când termină, să solicite dreptul la replică şi i-l dă, dar nu aşa cum 
a procedat.  
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ îl întreabă dacă poate vorbi în acest moment. 
       Domnul Preşedinte îi comunică: „Îmi cereţi scris şi îi vă dau scris”. 
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ subliniază că scris a făcut. Este scris aici. 
       Domnul Preşedinte îi precizează: „Atunci dacă este scris, îl aveţi scris, aveţi 
răspunsul scris”.  
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ îi spune că nu l-a primit, de două luni.  
       Domnul Preşedinte îi transmite că are răspunsul scris de la Patrimoniu. 
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ îi răspunde: „Nu îl am! Asta vă spun că nu mi-au 
dat ce am solicitat. Am… şi dumneavoastră vorbiţi… eu vorbesc de mere, 
dumneavoastră răspundeţi de pere. Eu nu am zis de o asociere de trecere la 
patrimoniul consiliului local Tecuci, am întrebat doar situaţia veniturilor şi cheltuielilor. 
Aveam dreptul să ştim aceste informaţii? Că să ştim ce avem de făcut - că îl face    
C.J.-ul, că îl face C.L.-ul, era un prim pas să ne informăm. Dreptul la informare, 
domnule preşedinte!” 
       Domnul Preşedinte îi precizează: „Da, domnule consilier. Aţi primit ce aţi cerut. Vi 
s-a dat acolo ceea…”  
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ intervine: „Credeţi că nu ştiu să citesc? Nu am 
primit ce am cerut!” 
       Domnul Preşedinte conchide să vorbească domnul consilier şi după aceea… 
Afirmă: „Şi dacă dumneavoastră credeţi că vom continua chestiile acestea în şedinţe, 
vă înşelaţi. Din momentul de faţă, de la dumneavoastră, vreau doar scris, pentru că eu 
nu mai intru în dialog cu dumneavoastră. Mulţumesc”. 
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ îi comunică: „Mulţumesc, este scris, vi-l las scris”. 
       Domnul Preşedinte îi comunică: „Deci: ce aveţi de cerut, cereţi scris”. Subliniază 
faptul că, practic, şedinţa este înregistrată de astăzi şi s-au văzut toate proiectele. În 
continuare, întreabă dacă mai este altcineva care doreşte să ia cuvântul. 
       Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul. 
       Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
       Domnul Iosif Iulian întreabă: „Care este termenul pentru care am putea primi un 
răspuns la solicitarea colegului nostru?” 
       Domnul Preşedinte doreşte să fie mai explicit. 



Şedinţa din 27 mai 2021 
 Pag. nr. 36  

 

 

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 Iosif Iulian spune: „La solicitarea colegului nostru pe care a făcut-o, dar nu 
a primit ceea ce a cerut exact”. 
       Domnul Preşedinte afirmă: „O să vedem, o să verificăm să vedem solicitarea 
dumneavoastră la Patrimoniu şi o să vedem ce s-a întâmplat. Şi dacă există un răspuns 
înseamnă că a fost dat, dacă nu a fost dat un răspuns o să vedem de ce nu s-a dat un 
răspuns, în termen”. 
       Domnul Iosif Iulian transmite: „Şi am rugămintea la dumneavoastră să înţelegeţi 
ceea ce v-am comunicat noi referitor la abţinerea noastră privind proiectele de pe 
ordinea de zi şi să nu le distorsionaţi. Mulţumesc”. 
       Domnul Preşedinte îi răspunde: „E… domnule consilier. Deci, în primul rând, 
trebuie să înţelegeţi dumneavoastră ce se întâmplă aici: este vorba despre judeţul 
Galaţi, despre dezvoltare. Nu trebuie să îmi spuneţi mie să înţeleg.” 
       Domnul Iosif Iulian comunică: „Exact. Judeţul Galaţi şi U.A.T.-urile se dezvoltă cu 
zece mii de lei pe lună”. 
       Domnul Preşedinte continuă: „… Exact. Exact. Uitaţi-vă la Guvernul P.N.L. să 
vedeţi câţi bani a dat pentru judeţul Galaţi şi pentru dezvoltarea…” 
       Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului preşedinte, îl întreabă dacă poate să îi 
dea răspunsul. 
       Domnul Preşedinte îi spune că nu trebuie să îi dea răspunsul.  
       Domnul Iosif Iulian intervine: „Păi, haideţi, să ne uităm în urmă!” 
       Domnul Preşedinte subliniază: „Nu trebuie să îmi daţi răspunsul mie, daţi răspunsul  
gălăţenilor care v-au votat”. 
       Domnul Iosif Iulian afirmă: „Distorsionaţi informaţiile, domnule preşedinte, pentru că 
acei bani… dacă vreţi, reluăm discuţia. Şi ştiţi foarte bine cum a fost”. 
       Domnul Preşedinte îi spune: „Nu reluăm nicio discuţie. E clar”. 
       Domnul Iosif Iulian intervine: „E clar… E clar!” 
       Domnul Preşedinte comunică: „Pentru dumneavoastră şi pentru gălăţeni a fost 
destul de clar”. 
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ intervine: „Înţeleg că tecucenii nu sunt gălăţeni, 
nu?” 
       Domnul Preşedinte îi răspunde că ba da. Tecucenii sunt gălăţeni. Tocmai au primit 
de la Guvernul P.N.L. treizeci de miliarde anul trecut în iulie.  
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ continuă: „Ceea ce nu a fost în stare Guvernul 
P.S.D. să facă niciodată cu primar P.S.D. în Tecuci şi acesta este un lucru bun, nu cred 
că este un lucru rău”. 
       Domnul Preşedinte, în închiderea şedinţei, le doreşte o după-amiază plăcută şi 
afirmă: „Regret din ce în ce mai mult consilierii mandatului 2016-2020. Este cel mai 
mare regret pe care îl am!” 
 

       Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 36 (treizecişişase) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de  
30 iunie 2021.     
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