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PROCES–VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 03 februarie 2022 
 
 
 

        Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată de îndată prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 158 din 02 februarie 2022 şi a 
fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 02 februarie 2022, 
respectiv în ediţia tipărită din 03 februarie 2022 şi afişată la sediu, potrivit procedurii 
prevăzute de Regulament şi de Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii 
de zi: 

1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie «Extindere, modernizare şi 
dotare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi»; 

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

Participă ca invitat Gabriel-Aurelian Panaitescu – Prefectul judeţului Galaţi. 
 

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

        Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, mulţumindu-le doamnelor şi domnilor 
consilieri judeţeni pentru că au dat curs invitaţiei de participare la această şedinţă, 
afirmă că este un subiect care îi interesează pe toţi, fiind un subiect sau, mai bine zis,  
un proiect la care se lucrează de aproximativ un an de zile şi speră să fie şi realizat.  
        Doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului Gabriel-Aurelian 
Panaitescu – Prefectul judeţului Galaţi. 
        În continuare, îi dă cuvântul domnului Secretar general al judeţului Coca Ionel care 
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă. 
        Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 32 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 şi Vasiliu 
Doina. 
 

        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 31 ianuarie 2022. 

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
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        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa 
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală. 
        Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi: 

1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie «Extindere, modernizare şi 
dotare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi»; 

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

         Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
 

Domnul Preşedinte, înainte de a trece la Punctul 1 din ordinea de zi, doreşte ca, în 
câteva minute, să facă o scurtă prezentare, în imagini, a proiectului supus aprobării – 
un proiect important pentru judeţul Galaţi, pentru regiunea de sud-est, pentru medicina 
din această regiune. Specifică că este vorba despre un spital nou, o clădire nouă la 
Spitalul Judeţean, mai exact, un spital cu o suprafaţă construită desfăşurată totală de 
96.000 mp; o construcţie cu şase etaje – cu demisol, parter şi cinci etaje şi un etaj cu 
partea tehnică. Prezentând următorul slide, arată că acesta înseamnă un corp nou de 
spital, cu şase etaje – un bloc operator cu 20 de săli de operaţie; o secţie clinică de 
anestezie şi terapie intensivă; spitalizare de zi; secţie chirurgie toracică; secţie clinică de 
neurochirurgie; secţie chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă; secţie oncologie 
medicală; secţie clinică de neurologie; farmacie cu circuit închis; serviciu sterilizare 
centrală; centrală dezinfecţie paturi şi material sanitar; serviciu de transfuzie sanguină; 
depozite centrale; spaţii tehnice şi gospodăreşti. Sunt, în total, 375 de paturi, din care: 
260 de paturi sunt pentru spitalizare continuă, 54 de paturi pentru spitalizare de zi, 61 
de paturi pentru Secţia de terapie intensivă, 20 de săli de operaţii. Facilităţi: instalaţii 
electrice; instalaţii sanitare; instalaţii de încălzire şi răcire; instalaţii de ventilare-
climatizare şi de confort tehnologic – centrale de tratare aer; instalaţii de ventilare mixtă 
– introducere naturală prin transfer şi evacuare mecanică; instalaţii de desfumare; 
instalaţii gaze medicale; instalaţii gaze naturale; instalaţii de iluminat cu rol de 
securitate. Facilităţi conexe – vor fi şapte corpuri de clădire – corpul principal; corpul 
anexă gaze medicale, adică oxigen şi ce înseamnă fluide medicale; clădire pentru grup 
electrogen; centrală de cogenerare pentru a produce energie electrică; rezervă apă 
hidranţi interiori şi exteriori şi rezervă de apă consum menajer; staţie preepurare; bazin 
retenţie ape pluviale. Pentru că sursa de finanţare pe care ne-o dorim să o luăm este 
din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi, aşa după cum se cunoaşte, 
„trebuie să ne încadrăm până în 2026, astfel încât să fie procedura de licitaţie făcută, să 
fie inclusiv execuţia lucrărilor până în 2026”, menţionează că s-a pus ca perioadă de 
execuţie 18 luni, afirmând: „într-adevăr, o perioadă destul de optimistă şi zic eu, în 
acelaşi timp, şi realizabilă”. Valoarea totală a investiţiei înseamnă 983 de milioane de 
lei, adică un miliard de lei – 200 de milioane de euro; valoarea lucrărilor construcţiei 
plus montaj înseamnă 483 de milioane, adică undeva la 500 de milioane de lei – 
undeva la o sută şi ceva de milioane de euro; iar dotări şi echipamente medicale: 
aproximativ 400 de milioane de lei – ceea ce înseamnă peste 80 de milioane de euro. 
Aceasta este valoarea investiţiei. În continuare, prezintă cum arată, în imagini, noua 
clădire. Astfel, o randare cu clădirea din faţă, specificând că în faţa acesteia este strada 
Brăilei, în lateral este partea cu McDonald's. Prezintă încă o imagine, tot aşa, o randare 
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din lateral. Arată că, în partea dreaptă, este U.P.U. şi clădirea văzută din lateral, dinspre 
parcarea supraetajată. Următoarea imagine este din partea dinspre McDonald's, din 
partea Stadionului, de pe strada Stadionului, colţ cu intersecţia Brăilei. O altă imagine 
este a curţii interioare a spitalului. Conchide: „Cam aşa va arăta viitorul spital pe care 
vrem să îl construim lângă Spitalul Judeţean, astfel încât să putem să aducem şi 
actualul spital la normele europene pentru a putea fi acreditat A.N.M.S.C. – să aibă 
tot… şi acesta, tot aşa, două paturi în cameră. Este un proiect, într-adevăr, îndrăzneţ. 
Este, din punct de vedere al construcţiilor, cred că cea mai mare investiţie într-o 
construcţie civilă după 1989 în judeţul Galaţi şi sperăm cu ajutorul tuturor pentru că, în 
momentul de faţă, componenţa consiliului judeţean şi componenţa de la guvernare, ne 
face să… sau mă face să cred că toţi vom lupta – şi cei de la P.N.L. şi cei de la P.S.D. 
şi cei care sunt… şi ceilalţi colegi – pentru ca acest spital să fie realizat la Galaţi. Avem 
nevoie de el, avem Facultate de Medicină, avem Universitate şi ne putem transforma 
într-un pol de sănătate între Bucureşti şi Iaşi; Galaţiul să devină cel mai important 
centru de sănătate din regiune. Aceasta este dorinţa, sper ca toată lumea să achieseze 
la această idee şi să punem, cu toţii, umărul pentru realizarea acestui obiectiv”.  

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) 

privind realizarea obiectivului de investiţie «Extindere, modernizare şi dotare 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi» 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 2 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. 
       Nemaifiind alte întrebări, le doreşte tuturor un weekend plăcut şi sănătate. 
       Domnul Diaconu Vasile întreabă când este şedinţa următoare, pentru buget. 
       Domnul Preşedinte îi răspunde că marţi şi că se încearcă, în următoarea zi, să 
convoace şedinţa pentru buget. Întreabă dacă mai doreşte să mai discute ceva, 
adresându-se, în acest sens, domnului consilier judeţean Iosif Iulian, respectiv  
domnului consilier judeţean Diaconu Vasile. Afirmă: „Dar, vizavi de ultimele discuţii, să 
ştiţi că ne-am axat sau m-am axat pe Spitalul din Tecuci pentru că este prioritate. Şi, o 
să vedeţi, după ce o să primiţi bugetul, o să vedeţi sumele alocate acolo”.  
       Domnul Diaconu Vasile intervine: „Să sperăm că o să se ridice şi el la standarde, 
aşa cum este şi la Galaţi…”   
       Domnul Preşedinte precizează că acesta este obiectivul: „să încercăm ca, în cel 
mai scurt timp, poate într-o săptămână – două maxim, să scoatem hotărârea de 
Guvern, să demarăm studiile de fezabilitate şi expertizele şi pentru Spitalul din Tecuci 
pentru că şi acela are nevoie de investiţii să fie aduse la standarde europene şi să 
îndeplinească toate normele prevăzute de Sanepid şi de normele europene pentru a 
putea fi acreditat A.N.M.C.S.” 
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        Domnul Diaconu Vasile spune: „Da, mulţumesc. Să ştiţi că şi propunerile pe care  
le-am făcut sunt în concordanţă cu acest lucru, adică să asigurăm şi traficul necesar ca 
toţi cei care vor să treacă prin Tecuci sau să ocolească… să facă acest lucru, pentru că 
este o problemă importantă şi cu blocajul din Tecuci, datorită traficului greu”. 
        Domnul Preşedinte afirmă: „Aşa este. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le 
rezolvăm, dar zic eu că, uşor, uşor, împreună le vom rezolva”.  
        Nemaifiind alte luări de cuvânt, în închiderea şedinţei, le doreşte să le dea 
Dumnezeu sănătate tuturor şi să aibă un sfârşit de săptămână superb. 
 
 

        Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 4 (patru) pagini şi a 
fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de           
08 februarie 2022.     
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