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PROCES–VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 13 septembrie 2022 
 

            Ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată de îndată prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 417 din 13 septembrie 2022 și a 
fost publicată în ziarul „Viața liberă” Galați (ediția on-line) din 13 septembrie 2022 și 
afișată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de Regulament și de Codul administrativ, 
având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui 
bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului 
Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea 
Consiliului Județean Galați; 

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

 

   A participat în virtutea obligațiilor de serviciu domnul Marin Popescu – director 
executiv, Direcția patrimoniu. 

   A participat ca invitat domnul Ciprian Manea – Subprefect al județului Galați. 
 

          Ședința Consiliului Județean Galați s–a desfășurat utilizând mijloace electronice de 
comunicare simultană la distanță.  
 

         Domnul Pres edinte a mult umit consilierilor judet eni pentru ca  au dat curs invitat iei  
la aceasta  s edint a . Ment ioneaza  ca  aceasta a fost convocata  de î ndata  pentru ca  s-a 
identificat o sursa  de finant are pentru des eurile inerte s i, î n acest sens, exemplifica : 
moloz, canapele, paturi, partea de resturi vegetale, crengi s i alte produse avute de 
ceta t eni î n curte. Afirma : „Am rugat s i Prima ria Galat i s i le mult umesc s i lor ca  au fa cut 
s edint a  ieri – s edint a  de î ndata , pentru a accepta sa  ne transfere o suprafat a  de teren 
pentru ca  vrem sa  facem un proiect pentru tot judet ul. S i anume este vorba despre un 
CAV la Galat i, un CAV la Valea Ma rului, un CAV la Ta rgu Bujor pentru ca  avem stat ia de 
compostare pe SMID acolo, un CAV la Beres ti, un CAV la Umbra res ti s i unul cred ca  pe la 
Slobozia Conachi. Adica , am î ncercat sa  î mpa rt im judet ul î n mai multe zone. Numa rul de 
CAV-uri, pe care vi l-am spus, este cel maxim acceptat prin ghidul de finant are; de aceea, 
sunt doar acestea. S i, atunci, s-a decis la Galat i pentru ca  este stat ia de tratare mecano-
biologica  s i pentru ca  Galat iul este cel mai mare produca tor de des euri menajere, dar s i 
de produse de des euri inerte; la Valea Ma rului pentru ca  avem acolo depozitul de des euri 
menajere; la Ta rgu Bujor avem stat ia de transfer; Beres tiul pentru ca  este î n zona de 
centru s i, de jur î mprejur, sunt: Cavadines tiul, Beres ti-Meria, Ra des ti s i celelalte comune 
de acolo”. Arata  ca  s-a convocat aceasta  s edint a  de î ndata  pentru a ne î ncadra î n termenii 
de depunere a acestui proiect, cu sperant a ca s tiga rii acestuia. Subliniaza  ca  va fi o 
investit ie destul de mare, o investit ie de peste zece milioane de euro, poate chiar 
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cincisprezece milioane de euro s i se impunea ca s i problema des eurilor inerte sa  fie 
rezolvata  î n judet ul Galat i.   
          Adresa ndu-se doamnelor s i domnilor consilieri judet eni, a salutat prezent a la  
s edint a  a domnului subprefect Ciprian Manea. 
 În continuare, i-a dat cuvântul secretarului general al județului care a făcut apelul 
nominal pentru a stabili prezența la ședință (domnul Coca Ionel, Secretarul general al 
judeţului Galaţi, este înlocuit la această şedinţă de doamna Nedelcu Georgeta–Alina, şef 
serviciu al Serviciului contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi).   
 Doamna Nedelcu Georgeta–Alina a făcut apelul nominal. 
          Domnul Președinte a informat că, dintr-un număr de 34 consilieri județeni în 
funcție + Președintele Consiliului Județean Galați sunt prezenți 31 consilieri județeni în 
funcție + Președintele Consiliului Județean, deci ședința poate începe, fiind întrunite 
condițiile regulamentare pentru desfășurarea acesteia. 
          În sală, a fost prezent Președintele Consiliului Județean Galați, Fotea Costel. 
          În sistem on-line, au fost prezenți următorii consilieri județeni: Adumitroaiei 
Răzvan–Ionuț, Alexandru Adrian–Dănuț, Cambanache Liliana, Căluean Anghel–Costel, 
Constandachi Constantina, Costea Tudorel, Cucu Doina, Diaconu Vasile, Drăgan Ana–
Raluca, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Iosif 
Iulian, Istudor Gigel, Ișfan Dumitru, Manoliu Tiberiu-Codruț, Mănăilă Valeriu, Mocanu 
Georgia–Cornelia, Nechifor Alexandru, Oprea Radu–Adrian, Polinschi Mihai, Popa 
Octavian, Porumb Cătălin–Nicolae, Radu Valentin, Rusu Georgiana–Iuliana, Sandu 
Mitică, Stan Ionel, Stanciu Silvius, Șapira Violeta și Vasiliu Doina. 
          Au lipsit următorii consilieri județeni: Antofi Eugenia–Simona, Buțurcă Octav și 
Moroșan Cătălin. 
 

         Domnul Președinte a informat că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) și alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul–verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Județean Galați din data de 29 august 2022. 
         A întrebat dacă sunt observații în legătură cu procesul–verbal. 
         Nefiind observații, a supus la vot procesul–verbal. 
         S-a aprobat cu 32 de voturi „pentru”. 
 

         Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la ordinea de zi așa 
cum a fost transmisă la mape și publicată în presa locală. 
         Nefiind observații, a supus la vot ordinea de zi: 

1. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui 
bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului 
Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea 
Consiliului Județean Galați; 

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

 
 

          S-a aprobat cu 32 de voturi „pentru”.     
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S-a trecut la punctul 1 din ordinea de zi: 
Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun 

imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea 
Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și în 

administrarea Consiliului Județean Galați 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

          Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentația de fundamentare. 

A informat că la acest proiect de hotărâre există un amendament și l-a rugat pe 
directorul executiv al Direcției Patrimoniu, domnul Popescu Marin, să îl prezinte. Înainte 
de a fi făcută prezentarea, a explicat că în acte figura o suprafață și, după ce s-au făcut 
măsurătorile cadastrale, s-a constatat că este o diferență de 27 mp. În aceasta constă 
amendamentul și anume exact cât a rezultat din măsurătorile cadastrale, dat fiind că 
urmează ca această suprafață de teren să fie intabulată.  

A mai făcut precizarea că amendamentul este însoțit de raportul de specialitate al 
compartimentelor de resort și de avizele comisiilor de specialitate.  

Domnul Popescu Marin i-a mulțumit domnului președinte și a dat citire 
următorului: 
 

«A M E N D A M E N T  
 

 la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al 
municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al 
municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în 

domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați 
(înregistrat la Consiliul Județean Galați sub nr. 10.808/13.09.2022) 

 

   Consiliul Județean Galați intenționează să depună un proiect în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor - 
Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune - 
Subinvestiția I1.C. – Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate 
aglomerărilor urbane. 
          În acest sens, specialiști din cadrul Consiliului Județean Galați și a Primăriei 
municipiului Galați s-au deplasat în teren pentru a identifica un imobil (teren) care să 
îndeplinească condițiile depunerii proiectului în cauză.  
          Astfel, a fost identificat imobilul (teren) situat în municipiul Galați, tarla 183, 
parcela 1294 care îndeplinește condițiile specificate în ghidul solicitantului.   
          În consecință, a fost inițiat acest proiect de hotărâre, în a cărei anexă sunt cuprinse 
datele de identificare și planul de situație ale imobilului, neținându-se cont de faptul că 
pe acest teren se află doi stâlpi de electricitate, terenul aferent acestora fiind în suprafață 
totală de 27 mp. 
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          Drept urmare, suprafața reală a terenului solicitat este de 24.321 mp, în loc de 
24.348 mp. 
 
         Față de forma inițială a proiectului de hotărâre este necesară modificarea datelor de 
identificare ale imobilului (teren) cuprinse în anexă, motiv pentru care propun 
următorul 
 

AMENDAMENT 
 

         În anexa proiectului de hotărâre, suprafața de 24.348 mp va fi înlocuită cu suprafața 
de 24.321 mp.  
 

                                                                          Semnează: Președinte, Costel Fotea». 
                                                          

Domnul Președinte i-a mulțumit domnului director pentru cele prezentate. 
În continuare, a supus la vot amendamentul. 

          S-a aprobat cu 32 de voturi „pentru”.     
Domnul Președinte a supus la vot proiectul de hotărâre în întregime, cu 

amendamentul aprobat. 
           S-a aprobat cu 32 de voturi „pentru”.     

S-a trecut la punctul 2 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

          Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate la mape. 
          Nefiind observații, încă o dată a mulțumit consilierilor județeni pentru că au dat 
curs invitației de a fi prezenți la această ședință de îndată, cu speranța ca acest proiect, 
care se dorește a fi  depus pe PNRR, să se și realizeze pentru județul Galați. În închiderea 
ședinței, le-a mulțumit tuturor și le-a dorit o după-amiază cât mai plăcută! 
 
          Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 4 (patru) pagini și a 
fost prezentat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați, convocată de îndată, 
din data de 19 septembrie 2022.     
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