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PROCES–VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 29 septembrie 2021 
 
 
 

          Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 383 din 23 septembrie 2021 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” 
(ediţia on-line) din 23 septembrie 2021, respectiv în ediţiile tipărite din 24 septembrie 
2021 şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 24 septembrie 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 statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

4. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 221 din 24 septembrie 
2020 privind aprobarea proiectului ”Consolidarea capacităţii de reacţie la criza sanitară 
COVID 19, în unităţile de învăţământ special din judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente 
şi a parteneriatului pentru realizarea acestuia; 

Iniţiator: Costel Fotea  
5. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind 

aprobarea proiectului „Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre” 
şi a cheltuielilor legate de acesta; 

Iniţiator: Costel Fotea  
6. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia Mausi în vederea organizării în comun 
a unor concursuri şi evenimente sportive în Pădurea Gârboavele; 

Iniţiator: Costel Fotea  
7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 220/24 septembrie 2020 

privind aprobarea proiectului ”Acces la educaţie în mediul online în contextul crizei 
sanitare Covid 19 în unităţile de învăţământ special din judeţul Galaţi”, a cheltuielilor 
aferente şi a parteneriatului pentru realizarea acestuia; 

Iniţiator: Costel Fotea  
8. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 26 mai 2017 

privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA 
VODĂ” DIN GALAŢI, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea  
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9. Aprobarea cooperării dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului 
Judeţean Galaţi  în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 235/22.10.2019 privind 

aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului 
de investiţie: Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul “Casa Cuza Vodă” din 
Galaţi; 

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

realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Sală Spectacole Centrul Cultural 
Dunărea de Jos Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
12. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul 

Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Lucrări 
albie pod KM 46+500 DJ 251, comuna Pechea, judeţul Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
13. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 

2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea 
obiectivului de investiţii „PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”;  

Iniţiator: Costel Fotea  
14. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 5.239 mii lei 

reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene pe anul 2021; 

Iniţiator: Costel Fotea  
15. 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 Financiar Contabil (membru al 
Comitetului director) din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

 

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

        Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, adresându-se doamnelor şi domnilor 
consilieri judeţeni, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului Paul 
Cristea – Subprefectul judeţului Galaţi. 
        În continuare, îi dă cuvântul domnului Secretar general al judeţului Coca Ionel care 
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă. 
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        Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 33 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 33 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        În sală, au fost prezenţi Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Fotea 
Costel şi următorii consilieri judeţeni: Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru 
Adrian–Dănuţ, Cambanache Liliana, Constandachi Constantina, Cucu Doina, 
Enache Mioara, Grosu Constantin, Grosu Elena, Istudor Gigel, Işfan Dumitru, 
Mănăilă Valeriu, Naggar Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Polinschi Mihai, 
Popa Octavian, Porumb Cătălin–Nicolae, Radu Valentin, Rusu Georgiana–Iuliana, 
Sandu Mitică, Stan Ionel şi Stanciu Silvius. 
        În sistem online, au fost prezenţi următorii consilieri judeţeni: Antofi 
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, 
Gasparotti Florinel–Petru, Gătej Marioara–Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–
Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroşan Cătălin, Oprea Radu–Adrian şi Şapira 
Violeta. 
 

        Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul–verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 27 august 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: 

- Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. 
Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

- Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească Prut-
Dunăre”; 

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

 

        În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate.  
 

        Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. 
Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 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 „Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească              
Prut-Dunăre”». 
        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 



Şedinţa din 29 septembrie 2021 
 Pag. nr. 4  

 

 

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 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 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 statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea  

          4. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. 
Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
5. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 221 din 24 septembrie 

2020 privind aprobarea proiectului ”Consolidarea capacităţii de reacţie la criza sanitară 
COVID 19, în unităţile de învăţământ special din judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente 
şi a parteneriatului pentru realizarea acestuia; 

Iniţiator: Costel Fotea  
6. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind 

aprobarea proiectului „Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre” 
şi a cheltuielilor legate de acesta; 

Iniţiator: Costel Fotea  
7. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia Mausi în vederea organizării în comun 
a unor concursuri şi evenimente sportive în Pădurea Gârboavele; 

Iniţiator: Costel Fotea  
8. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 220/24 septembrie 2020 

privind aprobarea proiectului ”Acces la educaţie în mediul online în contextul crizei 
sanitare Covid 19 în unităţile de învăţământ special din judeţul Galaţi”, a cheltuielilor 
aferente şi a parteneriatului pentru realizarea acestuia; 

Iniţiator: Costel Fotea  
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 26 mai 2017 

privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA 
VODĂ” DIN GALAŢI, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea  
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10. Aprobarea cooperării dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului 
Judeţean Galaţi  în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
11. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 235/22.10.2019 privind 

aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului 
de investiţie: Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul “Casa Cuza Vodă” din 
Galaţi; 

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

realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Sală Spectacole Centrul Cultural 
Dunărea de Jos Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
          13. Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească Prut-
Dunăre”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
14. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul 

Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Lucrări 
albie pod KM 46+500 DJ 251, comuna Pechea, judeţul Galaţi”; 

Iniţiator: Costel Fotea  
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 

2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea 
obiectivului de investiţii „PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”;  

Iniţiator: Costel Fotea  
16. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 5.239 mii lei 

reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene pe anul 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 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 Financiar Contabil (membru al 
Comitetului director) din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
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               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 său.  
       Jurământul se depune în limba română, se imprimă pe un formular special şi se 
semnează, în două exemplare, de către consilierul judeţean respectiv.  
        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.  
        Domnul Secretar general al judeţului  
        Încheierea de şedinţă nr. 69/02.09.2021 a fost pronunţată în Camera de Consiliu la 
Secţia I Civilă a Tribunalului Galaţi, Dosar nr. 4186/121/2021, pe numele domnului 
BUŢURCĂ Octav. 
       Domnul Preşedinte invită să depună jurământul.  

 

       Domnul BUŢURCĂ Octav depune următorul jurământ: 
       «Subsemnatul BUŢURCĂ Octav, consilier judeţean al Consiliului Judeţean Galaţi, 
în conformitate cu prevederile articolelor 117 şi 172 din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019, 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 formularele jurământului. 
 

        Domnul Preşedinte îi doreşte succes, multă sănătate şi bun venit. 
 

               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 35 voturi „pentru”.         
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               Se trece la punctul 3 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 35 voturi „pentru”.           

               Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul 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. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.         

               Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 221 din 24 septembrie 2020 

privind aprobarea proiectului ”Consolidarea capacităţii de reacţie la criza sanitară 
COVID 19, în unităţile de învăţământ special din 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 35 voturi „pentru”.          

               Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind 
aprobarea proiectului „Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut - 

Dunăre” şi a cheltuielilor legate de acesta 
                                                                                                    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 35 voturi „pentru”.            

               Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia Mausi în vederea organizării în comun 

a unor concursuri şi evenimente sportive în Pădurea Gârboavele 
                                                                                                    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 35 voturi „pentru”. 
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               Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 220/24 septembrie 2020 

privind aprobarea proiectului ”Acces la educaţie în mediul online în contextul 
crizei sanitare Covid 19 în unităţile de învăţământ special din 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 35 voturi „pentru”.   

               Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 26 mai 2017 privind: 

aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL ”CASA 

CUZA VODĂ” DIN GALAŢI, cu modificările şi completările ulterioare 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   

               Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 
Aprobarea cooperării dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi asumarea unor obligaţii ce revin 
Consiliului Judeţean Galaţi  în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii 

copiilor” 
                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 

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

Domnul Diaconu Vasile are o observaţie.  
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
Domnul Diaconu Vasile spune: «Ţinând cont că la amendamentul meu nr. 9585 

din 26.08. nu am primit niciun răspuns, dar totuşi acest proiect care era denumit altfel: 
„Muzee pentru mediul rural”, aş vrea să vă mulţumesc că aţi ţinut cont într-un fel şi de 
părerea noastră şi au acces la acest proiect, la această cooperare, toţi copiii din judeţul 
Galaţi, inclusiv cei din municipii». Şi speră că şi cei din Târgu Bujor sau Tecuci, mai ales 
şcolile periferice, cu posibilităţi mai reduse, să beneficieze de acest proiect.  

Domnul Preşedinte comunică faptul că vor beneficia toţi copiii din judeţul Galaţi, 
mai puţin cei din municipiul Galaţi. 
 Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.   
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               Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 235/22.10.2019 privind 

aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul “Casa 

Cuza Vodă” din 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 35 voturi „pentru”.     

               Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea 

obiectivului de investiţie: Amenajare Sală Spectacole Centrul Cultural Dunărea de 
Jos 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 35 voturi „pentru”.       

               Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 
Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie „Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească Prut-
Dunăre” 

                                                                                                    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 35 voturi „pentru”.         

               Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 
Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul 
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: 

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

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.         

               Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 2019 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea 
obiectivului de investiţii „PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI” 

                                                                                                    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 35 voturi „pentru”.     

               Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 5.239 mii lei 

reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene pe anul 2021 

                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 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 35 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    

               Se trece la punctul 18 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 Financiar Contabil 

(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. 
Fiind vorba despre o hotărâre cu privire la persoane, aprobarea 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. Având în vedere 
faptul că doi membri din componenţa comisiei participă online la şedinţă, informează că 
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vor trebui înlocuiţi. Astfel, roagă să se facă o propunere în locul domnului Oprea Radu-
Adrian de la P.N.L. 

  Domnul Oprea Radu-Adrian îl propune pe domnul Radu Valentin. 
       Domnul Preşedinte supune la vot această propunere. 
        Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
       Domnul Preşedinte roagă să se facă o propunere şi din partea A.L.D.E., în locul 
domnului Gasparotti Florinel–Petru. 

  Domnul Alexandru Adrian–Dănuţ se propune ca înlocuitor. 
       Domnul Preşedinte supune la vot această propunere. 
       Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
       Domnul Preşedinte roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.  
 

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

       Domnul Sandu Mitică face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor de vot: 
 
 

1.  ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ 

2.  ALEXANDRU Adrian–Dănuţ 

3.  BUŢURCĂ Octav 

4.  CAMBANACHE Liliana  

5.  CONSTANDACHI Constantina  

6.  CUCU Doina 

7.  ENACHE Mioara 

8.  FOTEA Costel 

9.  GROSU Constantin  

10.  GROSU Elena 

11.  ISTUDOR Gigel 

12.  IŞFAN Dumitru  

13.  MĂNĂILĂ Valeriu 

14.  NAGGAR Andreea–Anamaria 

15.  NECHIFOR Alexandru 

16.  POLINSCHI Mihai 

17.  POPA Octavian 

18.  PORUMB Cătălin–Nicolae 

19.  RADU Valentin 

20.  RUSU Georgiana–Iuliana 

21.  SANDU Mitică 

22.  STAN Ionel 

23.  STANCIU Silvius 
 

      Se votează. 
 

      Se ia o pauză pentru numărarea voturilor. 
……………………………………………………………………………………………………    
      Se reiau lucrările. 
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      Domnul Sandu Mitică anunţă că a fost finalizată procedura de vot pentru 
desemnarea reprezentanţilor consiliului judeţean în comisii. 
      Domnul Preşedinte îl invită pe domnul preşedinte al Comisiei de numărare a 
voturilor să prezinte şi rezultatul. 
      Domnul Sandu Mitică prezintă următorul: 
 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 Financiar Contabil (membru al 
Comitetului director) din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi». 1. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean 
Galaţi = 35; 2. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi prezenţi la 
şedinţă (şedinţa este organizată în sistem hibrid – parţial cu prezenţa fizică şi parţial 
prin utilizarea unor mijloace electronice de comunicare simultană de la distanţă; 
consilierii judeţeni care utilizează asemenea mijloace nu pot participa la procedura de 
vot secret): 23; 3. Cvorumul necesar: majoritatea simplă = 12 

 

(1). Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia 
de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil 
(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 

STOICA George 22 1 12  

PAMFIL Alistita 22 1 12  

COSTIN Angelica 22 1 12  
 

 (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 22 1 12  

BUHANCĂ Aurora 22 1 12  

 

(3) Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia 
de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director financiar 
contabil (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 

ALUPOAE Aida Flavia 22 1 12  

GRIGORE Florin 22 1 12  

COCA Ionel 22 1 12  
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(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 22 1 12  

ENACHE Daniela 22 1 12  
 

CONCLUZII: (1) Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de 
director financiar contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului 
Orăşenesc Tg. Bujor s-a constituit în următoarea componenţă: STOICA George, 
PAMFIL Alistita şi COSTIN Angelica; 

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

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de 
director financiar contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului 
Orăşenesc Tg. Bujor s-a constituit în următoarea componenţă: ALUPOAE Aida 
Flavia, GRIGORE Florin şi COCA Ionel; 

(4) S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: DEBITA Mihaela şi 
ENACHE Daniela. 

 

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

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 august 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe 
luna august 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi pentru luna august 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna august 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 august 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 august 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna 
august 2021. 
       S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
august 2021. 
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        Domnul Preşedinte, în continuare, îi dă cuvântul domnului Paul Cristea – 
Subprefectul judeţului Galaţi. 
        Domnul Subprefect, adresându-se domnului preşedinte, doamnelor, domnilor 
consilieri, doamnelor şi domnilor prezenţi, comunică faptul că a venit cu plăcere la 
această şedinţă a consiliului judeţean, dar, totodată, este îngândurat şi le solicită 
sprijinul într-o soluţionare cât mai grabnică şi judicios aplicată din partea tuturor 
locuitorilor şi cetăţenilor din judeţ. Referindu-se la faptul că trecem printr-o perioadă 
foarte grea, prezintă următoarele date, astfel: gradul de infectare, la nivel de judeţ, ieri 
era 2,34; astăzi, în oraş, este 2,77; există o localitate cu grad de infectare peste 6, o 
localitate cu grad de infectare peste 5, patru localităţi cu grad de infectare peste 4, patru 
localităţi cu grad de infectare peste 3 şi aşa mai departe. Cu regret şi condoleanţe 
familiilor, anunţă că, în ultimele douăzeci şi patru de ore, sunt unsprezece decese. Are o 
mare rugăminte: „domnule preşedinte, aşa cum ştiu că vă aplecaţi pentru problemele 
cetăţenilor judeţului, şi dumneavoastră, doamnelor şi domnilor consilieri, prin 
posibilităţile dumneavoastră şi la locul de muncă, acolo unde sunteţi, vă rog să depuneţi 
toate eforturile să înştiinţăm cetăţenii pentru a se feri şi a-şi respecta tot ceea ce este 
necesar pentru a limita infectările. Vă mulţumesc”.  
        Domnul Preşedinte, subliniind că aşa este, afirmă: „Trebuie să ne aducem aportul 
fiecare dintre noi, acolo unde este, la locul de muncă - fiecare dintre noi desfăşoară 
activităţi şi în alte instituţii. Într-adevăr, este o situaţie mult mai delicată - un val patru 
care, în momentul de faţă, ca şi grad de răspândire sau nivel de răspândire, este mult 
mai puternic decât celelalte tulpini. De aceea, este nevoie ca fiecare să avem o 
activitate concertată, susţinută cu toţii şi să facem posibilă mediatizarea, iar noi, ca şi 
consiliu, aşa cum am făcut de fiecare dată, o să ajutăm spitalele”. Rugămintea este ca, 
atunci când este nevoie, să avem şi câte un OK sau să avem sprijinul şi al ministerului 
„pentru că sunt situaţii care depind de noi şi pot fi rezolvate la nivel local; sunt situaţii 
care, din păcate, trebuie rezolvate la nivel central”. De aceea, este nevoie de o 
colaborare între judeţe sau între nivelul local şi cel central. Conchide: „Şi, încă o dată, 
aşa cum aţi spus, foarte bine aţi spus, trebuie să fim solidari şi să ţinem uniţi pentru că 
trebuie să depăşim şi momentele acestea delicate”.  
        În închiderea şedinţei, le doreşte multă sănătate tuturor şi să dea Dumnezeu să se 
treacă cu bine şi peste perioada aceasta delicată.  
 
        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 14 (paisprezece) 
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de  
28 octombrie 2021.     
 
 
 
 
 
 

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

               Costel Fotea                                              Ionel Coca  


