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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 27 iulie 2021 
 
 
 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 329 din 21 iulie 2021 şi a fost publicată în 
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line), respectiv în ediţia tipărită din 22 iulie 2021, în 
ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line) din 21 iulie 2021, respectiv în ediţia tipărită 
din 22 iulie 2021 şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 22 iulie 2021 şi afişată la sediu, 
potrivit procedurii prevăzute de Regulament şi de Codul administrativ, având următorul 
proiect al ordinii de zi: 
          1. Acceptarea transferului managementului asistenţei medicale pentru Spitalul 
Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul 
Judeţean Galaţi, precum şi a trecerii din domeniul public al municipiului Tecuci şi 
administrarea  Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilelor (construcţii şi terenuri 
aferente) în care funcţionează Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci; 

Iniţiator: Costel Fotea  
2. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 
2020; 

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

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

4. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
5. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

6. Aprobarea Contractului – Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT 
Judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
7. Aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei autovehiculelor cu 

depăşiri de greutate / gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru 
nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene 
din judeţul Galaţi; 

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

Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării 
competiţiei sportive „Cupa Danubius”, ediţia 2021; 

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

Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi în vederea organizării unor evenimente 
cu un rol important în dezvoltarea economică a judeţului Galaţi; 

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

şi Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – 
Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir întins pentru 
ajutor”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
11. Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
12. Aprobarea modificării Hotărârii nr. 209 din 17 septembrie 2020 privind 

aprobarea  proiectului „Creşterea  capacităţii  de  gestionare  a  crizei  sanitare COVID-
19 în judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului pentru realizarea 
acestuia; 

Iniţiator: Costel Fotea  
13. 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 judeţul Galaţi”; 

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

două imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi, din domeniul 
public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din administrarea Consiliului Local al 
comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi şi declararea lucrărilor suplimentare pentru 
realizarea unor investiţii aferente obiectivului de investiţii “Centrul de management 
integrat al deşeurilor Valea Mărului şi Staţie de Sortare 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 terenurilor în suprafaţă de 1894 mp, respectiv 1703 mp; 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2021; 
Iniţiator: Costel Fotea  

16. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
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                    A participat ca invitat Gabriel–Aurelian Panaitescu - Prefectul judeţului Galaţi. 
 

        Domnul Preşedinte salută consilierii judeţeni şi, în deschiderea şedinţei, le 
comunică: „Mă bucur că sunteţi sănătoşi şi sperăm să ne vedem, din ce în ce mai des, 
în formatul acesta cu prezenţă fizică”.  
        Adresându-se doamnelor şi domnilor consilieri, 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. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 33 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        A lipsit doamna consilier judeţean Constandachi Constantina. 
        La votarea punctului 10 de pe ordinea de zi, domnul consilier judeţean Oprea 
Radu–Adrian 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 18 de pe ordinea de zi, consilierii judeţeni Adumitroaiei 
Răzvan–Ionuţ, Alexandru Adrian–Dănuţ, Iosif Iulian, Naggar Andreea–Anamaria şi 
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 16 iulie 2021. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
 

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

- Aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Judeţean Galaţi, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galaţi, 
prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi şi Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” 
Galaţi, în vederea asigurării continuităţii activităţii Filialei nr. 2 „Paul Păltănea” a 
Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi; 

- 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; 

- Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 

 

        În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate.  
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       Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Judeţean Galaţi, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galaţi, prin 
Consiliul Local al Municipiului Galaţi şi Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi, în 
vederea asigurării continuităţii activităţii Filialei nr. 2 „Paul Păltănea” a Bibliotecii 
Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi». 
       Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe 
anii 2022-2024». 
       Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
       Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi». 
       Se aprobă în unanimitate, cu 34 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.  
       Doamna Naggar Andreea–Anamaria, domnul Sandu Mitică, domnul Alexandru 
Adrian–Dănuţ, domnul Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ şi domnul Iosif Iulian anunţă că se 
vor abţine de la votarea proiectului de hotărâre privind «Desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi», 
înregistrat sub nr. 8051.  
       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. Acceptarea transferului managementului asistenţei medicale pentru Spitalul 
Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul 
Judeţean Galaţi, precum şi a trecerii din domeniul public al municipiului Tecuci şi 
administrarea  Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilelor (construcţii şi terenuri 
aferente) în care funcţionează Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci; 

Iniţiator: Costel Fotea 
          2. Aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Judeţean Galaţi, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galaţi, prin 
Consiliul Local al Municipiului Galaţi şi Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi, în 
vederea asigurării continuităţii activităţii Filialei nr. 2 „Paul Păltănea” a Bibliotecii 
Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
3. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 
2020; 

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

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

5. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală 
Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
6. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

7. Aprobarea Contractului – Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT 
Judeţul Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
8. Aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei autovehiculelor cu 

depăşiri de greutate / gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru 
nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile judeţene 
din judeţul Galaţi; 

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

Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării 
competiţiei sportive „Cupa Danubius”, ediţia 2021; 

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

şi Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi în vederea organizării unor 
evenimente cu un rol important în dezvoltarea economică a judeţului Galaţi; 

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

şi Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – 
Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir întins pentru 
ajutor”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
12. Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localităţile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
13. Aprobarea modificării Hotărârii nr. 209 din 17 septembrie 2020 privind 

aprobarea  proiectului „Creşterea  capacităţii  de  gestionare  a  crizei  sanitare COVID-
19 în judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului pentru realizarea 
acestuia; 

Iniţiator: Costel Fotea  
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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 judeţul Galaţi”; 

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

două imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi, din domeniul 
public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din administrarea Consiliului Local al 
comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi şi declararea lucrărilor suplimentare pentru 
realizarea unor investiţii aferente obiectivului de investiţii “Centrul de management 
integrat al deşeurilor Valea Mărului şi Staţie de Sortare 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 terenurilor în suprafaţă de 1894 mp, respectiv 1703 mp; 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2021; 
Iniţiator: Costel Fotea  

          17. 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 
          18. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 

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

 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
 

               Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Acceptarea transferului managementului asistenţei medicale pentru Spitalul 

Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la 
Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi a trecerii din domeniul public al municipiului 
Tecuci şi administrarea  Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul 

public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilelor 
(construcţii şi terenuri aferente) în care funcţionează Spitalul Municipal „Anton 

Cincu” Tecuci 
                                                                                                    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, are o observaţie de 
făcut. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
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Domnul Diaconu Vasile, referindu-se la faptul că este unul din cei care susţin 
acest proiect, menţionează că şi la Tecuci l-a susţinut, deşi sunt mulţi care, probabil, că 
sunt împotrivă. Spune: „Noi am avut o experienţă tristă, să zicem aşa, cu unele 
proiecte, mai ales cel cu APĂ CANAL – să spun drept”. Făcând o paranteză aici, 
comunică: „Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră – că aţi participat şi vă mulţumesc 
pentru participare la Tecuci – consiliul local a aprobat, cu unanimitate din cei prezenţi, şi 
sperăm şi suntem siguri că acest proiect va fi un pas înainte pentru spitalul din Tecuci. 
Aşa cum am observat, în ultimele luni, consiliul judeţean a alocat fonduri importante şi a 
avut proiecte importante, mai ales cele pe fonduri europene. Şi singura şansă a 
spitalului tecucean era această soluţie şi sperăm ca Guvernul să rezolve repede, să dea 
hotărârea pentru a putea accesa fonduri pentru toate corpurile spitalului din Tecuci. Vă 
mulţumesc”.  

Domnul Preşedinte transmite: «Şi eu vă mulţumesc. Vreau să le mulţumesc 
consilierilor tecuceni, tuturor consilierilor de la toate partidele, vreau să îi mulţumesc 
domnului primar pentru buna colaborare pe care am avut-o cu dumnealui pentru acest 
proiect pentru că, aşa cum am spus-o şi am să o repet de fiecare dată, scopul nostru 
este să facem lucruri şi proiecte pentru oameni. Spitalul din Tecuci rămăsese ultimul 
spital din judeţul Galaţi care nu beneficiase sau nu a beneficiat de proiecte cu fonduri 
europene, care nu a beneficiat de modernizare, de dotare cu aparatură medicală. De 
aceea, vă spun că este un pas mic cel pe care l-am făcut noi în şedinţa de consiliu local 
şi cea de astăzi, dar sperăm ca, împreună cu dumneavoastră, cu domnul primar şi cu 
colegii dumneavoastră, să facem toate demersurile imediat după ce vom iniţia proiectul 
de hotărâre de Guvern, pe care îl va iniţia consiliul judeţean împreună cu prefectura. Să 
obţinem hotărârea de Guvern cât mai repede pentru că, aşa cum prevede Codul 
administrativ, abia după ce este emisă hotărârea de Guvern, Spitalul Municipal Tecuci 
„Anton Cincu” va intra în patrimoniul consiliului judeţean şi va putea consiliul judeţean 
să aloce fondurile şi proiectele necesare pentru dezvoltarea acestui spital. Un pas pe 
care l-am făcut săptămâna trecută pentru spitalul din Tecuci. Am propus Agenţiei de 
Dezvoltare şi Ministerului Fondurilor Europene ca, pe Programul Operaţional Regional 
2021-2027, spitalul din Tecuci să fie prins cu o sumă de aproximativ treizeci de milioane 
de euro însemnând consolidare, eficienţă energetică, absolut tot ceea ce înseamnă 
reabilitarea acelui spital. Dar vă asigur că, am fost la faţa locului şi am văzut, suma nu 
este destul de… sau nu este suficientă pentru a face ceea ce trebuie acolo. Sunt multe 
lucruri care trebuie făcute. Am încredere în echipa de acolo şi în cei de la Tecuci că vor 
susţine şi ne vor susţine în acest proiect pentru că nu este vorba doar de consiliul 
judeţean. Fără aportul şi suportul şi al Consiliului Local Tecuci şi al spitalului, proiectele 
de care vorbim astăzi nu vor putea fi realizate dacă nu facem corp comun, front comun 
şi echipă pentru spitalul din Tecuci. Eu am convingerea că împreună vom reuşi pentru 
că sunt o sută patruzeci de mii de oameni care trebuie să beneficieze de serviciile 
medicale ale spitalului din Tecuci. Vă mulţumesc încă o dată şi le mulţumesc şi celor din 
Tecuci şi vă mulţumesc anticipat pentru sprijinul pe care îl veţi acorda pentru acest 
proiect pentru că este un proiect frumos, ambiţios şi este necesar».  

Totodată, întreabă dacă mai doreşte cineva să intervină pe acest subiect. 
Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 

cuvântul. 



Şedinţa din 27 iulie 2021 
 Pag. nr. 8  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei. 
 

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

 

                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ transmite: „Cu ocazia aceasta, aveţi prilejul să 

scrieţi istorie. Faţă de celelalte spitale în care aţi investit, acesta este spitalul donat de 
fostul ctitor, de Anton Cincu, fostul primar al Tecuciului, şi are o conotaţie aparte şi chiar 
ar fi o situaţie pentru toţi să rămână în paginile de istorie. Vă mulţumesc”. 

Domnul Preşedinte comunică: «Sunt întru totul de acord. Rugămintea, încă o dată, 
ca toţi să ne mobilizăm să obţinem hotărârea de Guvern cât mai repede pentru că, după 
ce vom obţine hotărârea de Guvern, din momentul acela, acela este aş putea spune 
„t0”, punctul „0”, de la care plecăm; pentru că, din momentul acela, putem legal să 
facem investiţii în studiile de fezabilitate, în expertize, în tot ceea ce avem nevoie să 
facem acolo». Dânsul are convingerea că împreună vor scrie istorie pentru că 
investiţiile, care se vor face, vor fi cel puţin pentru încă cincizeci de ani sau poate mai 
mult pentru acel spital.  

În continuare, nemaifiind alte intervenţii, supune la vot proiectul de hotărâre în 
forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   

Domnul Preşedinte urează: „Să fie într-un ceas bun!” 
               Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Judeţean Galaţi, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galaţi, 
prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi şi Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” 
Galaţi, în vederea asigurării continuităţii activităţii Filialei nr. 2 „Paul Păltănea” a 

Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” 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 34 voturi „pentru”.       

               Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 2020 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.         

               Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.     
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               Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală 

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 34 voturi „pentru”.   
               Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 

Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea Contractului – Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă 

a UAT Judeţul Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri 
de greutate / gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru 
nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe drumurile 

judeţene 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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi 
Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării 

competiţiei sportive „Cupa Danubius”, ediţia 2021 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 
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        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.     
               Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi 
Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi în vederea organizării unor 
evenimente cu un rol important în dezvoltarea economică a judeţului Galaţi 

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

Domnul Oprea Radu–Adrian, adresându-se domnului preşedinte, are o scurtă 
intervenţie. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Oprea Radu–Adrian anunţă că va trebui să se abţină de la vot pentru că 

este membru în consiliul de conducere la Patronatul I.M.M., menţionând că ar dori să se 
consemneze în procesul-verbal cele enunţate.  

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

        NOTĂ. Domnul consilier judeţean Oprea Radu–Adrian 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. 

               Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi 

Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sf. Mare Mucenic 
Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir 

întins pentru ajutor” 
                                                                                                    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 34 voturi „pentru”.      
               Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru 

realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localităţile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” 

                                                                                                    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 34 voturi „pentru”.    
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               Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 
Aprobarea modificării Hotărârii nr. 209 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea  
proiectului „Creşterea  capacităţii  de  gestionare  a  crizei  sanitare COVID-19 în 

judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului pentru realizarea 
acestuia 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.      
               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 judeţul Galaţi” 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.      
               Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a două 
imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi, din domeniul 
public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din administrarea Consiliului 
Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în domeniul public al judeţului 
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi şi declararea lucrărilor 

suplimentare pentru realizarea unor investiţii aferente obiectivului de investiţii 
“Centrul de management integrat al deşeurilor Valea Mărului şi Staţie de Sortare 

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 terenurilor în suprafaţă de 1894 

mp, respectiv 1703 mp 
                                                                                                    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 34 voturi „pentru”.      
               Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2021 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
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        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.      

               Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi 

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

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

sau la documentaţia de fundamentare. 
Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea 

acesteia se realizează pe articole. 
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    

               Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 
Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Fiind vorba despre o hotărâre cu privire la persoane, adoptarea acesteia se 
realizează prin vot secret. 

   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. 

Totodată, întrucât din Comisia de numărare a voturilor fac parte şi membrii care 
astăzi vor fi votaţi ca fiind membri în A.T.O.P., va trebui să se facă câteva propuneri. 
Pentru doamna Naggar Andreea–Anamaria şi pentru domnul Sandu Mitică, de la 
P.S.D., îi propune pe domnul Porumb Cătălin–Nicolae şi pe doamna Cambanache 
Liliana.  

Supune la vot propunerile. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.      
Domnul Preşedinte adresează rugămintea către grupul P.M.P. pentru a face o 

propunere şi în locul doamnei Constandachi Constantina.  
Domnul Işfan Dumitru îl propune pe domnul Stan Ionel. 
Domnul Preşedinte supune la vot această propunere. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.      
Domnul Preşedinte roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni. 
 

 



Şedinţa din 27 iulie 2021 
 Pag. nr. 13  

 

 

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  
 

 
 

        NOTĂ. Consilierii judeţeni Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru Adrian–Dănuţ, 
Iosif Iulian, Naggar Andreea–Anamaria şi 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. 
 

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

        Doamna Cambanache Liliana face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor 
de vot: 
 

1.  ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ 

2.  ALEXANDRU Adrian–Dănuţ 

3.  ANTOFI Eugenia–Simona  

4.  CAMBANACHE Liliana  

5.  CĂLUEAN Anghel–Costel 

6.  CONSTANDACHI Constantina - absent 

7.  COSTEA Tudorel 

8.  CUCU Doina 

9.  DIACONU Vasile 

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  

22.  MOROŞAN Cătălin  

23.  NAGGAR Andreea–Anamaria 

24.  NECHIFOR Alexandru 

25.  OPREA Radu–Adrian 

26.  POLINSCHI Mihai 

27.  POPA Octavian 

28.  PORUMB Cătălin–Nicolae 

29.  RADU Valentin 

30.  RUSU Georgiana–Iuliana 

31.  SANDU Mitică 

32.  STAN Ionel 
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33.  STANCIU Silvius 

34.  STOIAN Claudiu–Codrin 

35.  ŞAPIRA Violeta 

 
      Se votează. 
 

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

      Domnul Preşedinte îl invită pe domnul Porumb Cătălin–Nicolae să prezinte 
rezultatele. 
      Domnul Porumb Cătălin–Nicolae, în urma numărării, menţionând că era nevoie de 
un cvorum de 15 voturi şi că au fost prezenţi la şedinţă 29 de consilieri care au votat, 
prezintă următorul: 
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 

«Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică 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. 
 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

Andreea–Anamaria NAGGAR 29 – – – 

Răzvan–Ionuţ ADUMITROAIEI 29 – – – 

Mitică SANDU 29 – – – 

Constantina CONSTANDACHI 29 – – – 

Iulian IOSIF 29 – – – 

Adrian–Dănuţ ALEXANDRU 28 – 1 – 

  
       CONCLUZIE – consilierii judeţeni: Andreea–Anamaria NAGGAR, Răzvan–
Ionuţ ADUMITROAIEI, Mitică SANDU, Constantina CONSTANDACHI, Iulian IOSIF 
şi Adrian–Dănuţ ALEXANDRU au fost desemnaţi în calitate de reprezentanţi ai 
Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Galaţi. 
 

       Semnează, Comisia de numărare a voturilor:   PORUMB Cătălin–Nicolae, 
preşedinte (temporar); CAMBANACHE Liliana,  membru (temporar); OPREA Radu–
Adrian, membru; STAN Ionel, membru (temporar); GASPAROTTI Florinel–Petru, 
membru». 
 

       Domnul Preşedinte, mulţumind pentru cele expuse, adresează felicitări colegilor 
aleşi, mult succes şi spor la treabă! 
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               Se trece la punctul 19 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna iunie 2021. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi 
pe luna iunie 2021. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna iunie 2021. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna iunie 2021. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 30 iunie 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 iunie 2021. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
iunie 2021. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
iunie 2021. 
 

Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul. 

Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ transmite: «În linia pe care aţi enunţat-o, cu 

Spitalul Municipal din Tecuci, dacă este posibil – ştiţi că am mai avut o discuţie la o 
şedinţă anterioară, că am mai trimis pe e-mail nişte solicitări – tocmai pentru a ajuta, 
referitor la Şcoala „Constantin Păunescu” am înţeles că este o problemă juridică şi până 
a se acţiona în instanţă – ceva cu suprapunere, cu carte funciară – poate descifrăm în 
regie proprie şi, dacă este cazul, să mai batem pe la nişte uşi. Un proces durează şi 
poate reuşim să o rezolvăm mai uşor». 

Domnul Preşedinte îi răspunde: „Sigur. Acolo, din păcate, este o situaţie destul de 
delicată”, menţionându-i că doamna vicepreşedinte Grosu cunoaşte mai bine. 
        Doamna Vicepreşedinte Grosu Elena confirmă că Poşta. 

Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ precizează că Finanţele. Şi au dat în 
administrarea Poştei.  

Domnul Preşedinte conchide că, la ora actuală, este emisă o hotărâre de Guvern 
unde acea suprafaţă de teren este trecută în patrimoniul Poştei. Instituţia noastră, 
consiliul judeţean, a făcut mai multe solicitări şi la Poştă şi tot a făcut solicitări şi la 
Finanţe să se reia sau să se obţină din nou acel teren. Afirmă: „Dacă credeţi şi 
identificaţi vreo portiţă care ar putea să ne ajute, vă daţi seama că ar fi un lucru 
extraordinar pentru că acei copii, de acolo, nu au teren de sport”. Totodată, comunică 
faptul că ar fi extraordinar ca acel teren să revină acelei şcoli speciale pentru a putea să 
se construiască ceva pentru copiii aceia - un teren de sport sau o sală de sport. 
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                P R E Ş E D I N T E,                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

                    Costel Fotea                                                                                    Ionel Coca  
 

 
 

Subliniind că este o idee bună pe care o îmbrăţişează, precizează că doamna 
vicepreşedinte are toate documentele. Îi spune că dacă are vreo idee sau vreo soluţie… 

Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ îi răspunde: „Da, este posibil să se poată rezolva 
pe cale administrativă”. 
        Domnul Preşedinte continuă: „Dacă se poate rezolva. Până în momentul de faţă, 
vă spun că, de vreo câţiva ani de zile, nu am reuşit să o rezolvăm. Dacă reuşiţi, ar fi de 
mare ajutor. Sincer!” 

Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ afirmă: „Cu drag! Cu drag! Este posibil să fie mai 
uşoară rezolvarea, că în instanţă va dura mult timp…” 
        Domnul Preşedinte este întru totul de acord.  
        Domnul Preşedinte, în închiderea şedinţei, nemaifiind altă intervenţie, le doreşte 
tuturor o după-amiază plăcută şi un concediu plăcut şi liniştit celor care merg în 
concediu. 
 

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

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


