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PROCES–VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 14 noiembrie 2022 
 

            Ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată de îndată prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 528 din 11 noiembrie 2022 și a 
fost publicată în ziarul „Viața liberă” Galați – ediția on–line din 11 noiembrie 2022 și în 
ziarul „Monitorul de Galați” – ediția on–line din 11 noiembrie 2022 și afișată la sediu, 
potrivit procedurii prevăzute de Regulament și de Codul administrativ, având următorul 
proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE 
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA, 
BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”; 

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

 
 

          A participat ca invitat domnul Gabriel-Aurelian Panaitescu – Prefectul județului 
Galați. 
 

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

         Domnul Pres edinte, î n deschiderea s edint ei, le-a mult umit consilierilor judet eni 
pentru ca  au dat curs invitat iei de participare la aceasta  s edint a , anunt ata  î n sa pta ma na 
care a trecut.  Ment ioneaza  faptul ca , î n principiu, mart i, 29 noiembrie, se va organiza s i 
s edint a ordinara  a consiliului judet ean pentru luna noiembrie.  

 Adresa ndu-se doamnelor s i domnilor consilieri judet eni, a salutat prezent a la 
aceasta  s edint a  a domnului prefect Gabriel-Aurelian Panaitescu. 
 În continuare, i-a dat cuvântul secretarului general al județului Coca Ionel care a 
făcut apelul nominal pentru a stabili prezența la ședință.   
 Domnul Coca Ionel a făcut apelul nominal. 
          Domnul Președinte a informat că, dintr-un număr de 34 consilieri județeni în 
funcție + Președintele Consiliului Județean Galați sunt prezenți 30 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, Antofi Eugenia–Simona, Buțurcă Octav, 
Cambanache Liliana, Constandachi Constantina, Costea Tudorel, 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–
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Adrian, Polinschi Mihai, Popa Octavian, Porumb Cătălin–Nicolae, Rusu Georgiana–
Iuliana, Sandu Mitică, Stan Ionel, Stanciu Silvius, Șapira Violeta și Vasiliu Doina. 
          Au lipsit următorii consilieri județeni: Căluean Anghel–Costel, Cucu Doina, 
Moroșan Cătălin și Radu Valentin. 
         Doamna Cucu Doina, vicepreședinte a Consiliului Județean Galați, s-a conectat 
la sesiunea video înaintea votării procesului–verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Județean Galați din data de 10 noiembrie 2022. 
         Domnul consilier județean Căluean Anghel–Costel s-a conectat la sesiunea 
video după votarea punctului 2 de pe ordinea de zi. 
 

         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 
extraordinare a Consiliului Județean Galați din data de 10 noiembrie 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, referindu-se la faptul că a fost o necesitate introducerea 
suplimentară a unui proiect pe ordinea de zi, deși este o ședință de îndată, le-a adresat 
rugămintea acceptării acestuia pentru că singura modificare o reprezintă doar titlul 
proiectului. 
 

          Domnul Președinte, cu privire la ordinea de zi, a solicitat completarea acesteia cu 
următorul proiect de hotărâre: 

-   Aprobarea participării în cadrul „Programului privind îmbunătățirea calității 
aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru 
transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, 
hibride și alimentate cu gaz natural comprimat”, precum și a obligațiilor cu privire la 
implementarea proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați 
prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”. 

    
          În continuare, a făcut precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de 
specialitate. 
 

          Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea participării în cadrul „Programului privind îmbunătățirea calității 
aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru 
transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, 
hibride și alimentate cu gaz natural comprimat”, precum și a obligațiilor cu privire la 
implementarea proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați 
prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”». 
         S-a aprobat cu 32 de voturi „pentru”. 
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         Domnul Președinte a întrebat dacă sunt alte observații cu privire la ordinea de zi așa 
cum a fost transmisă la mape și publicată în presa locală. 
         Nefiind alte observații, a supus la vot ordinea de zi cu modificarea solicitată: 

1. Aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE 
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA, 
BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”; 

Inițiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea participării în cadrul „Programului privind îmbunătățirea calității 

aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru 
transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, 
hibride și alimentate cu gaz natural comprimat”, precum și a obligațiilor cu privire la 
implementarea proiectului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați 
prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”; 

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

 
 

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

S-a trecut la punctul 1 din ordinea de zi: 
Aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A 

DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA, BRĂHĂȘEȘTI 
ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI” 

                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 
           Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentația de fundamentare. 
           Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
           S-a aprobat cu 32 de voturi „pentru”.  

S-a trecut la punctul 2 din ordinea de zi: 
Aprobarea participării în cadrul „Programului privind îmbunătățirea calității 
aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea 

pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul 
microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat”, precum și 

a obligațiilor cu privire la implementarea proiectului „Asigurarea accesului la 
educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin 

poluante” 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

           Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentația de fundamentare. 
           Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
           S-a aprobat cu 32 de voturi „pentru”.  
 

Domnul consilier județean Căluean Anghel–Costel s-a conectat la sesiunea 
video. 



Ședința din 14 noiembrie 2022 
 Pag. nr. 4  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței. 
 

 

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

                        Costel Fotea                                                                                   Ionel Coca  
 

 
 

S-a trecut la punctul 3 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. 
          Doamna Cambanache Liliana, adresându-se domnului președinte, a dorit să ia 
cuvântul. 
 Domnul Președinte i-a dat cuvântul doamnei consilier județean. 
 Doamna Cambanache Liliana l-a felicitat cu ocazia zilei de naștere. 
          Domnul Președinte, în închiderea ședinței, a mulțumit pentru toate urările făcute și 
a adresat aceleași urări de bine.  
 

          Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 4 (patru) pagini și a 
fost prezentat în ședința ordinară a Consiliului Județean Galați din data de 29 noiembrie 
2022.     
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