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PROCES–VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 16 mai 2022 
 

            Ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată de îndată prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 276 din 13 mai 2022 și a fost 
publicată în ziarul „Viața liberă” Galați (ediția on-line) din 13 mai 2022, respectiv în ediția 
tipărită din 14-15 mai 2022 și afișată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de 
Regulament și de Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi: 
          1. Însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a 
proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții “Extindere 
și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 2. Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 
situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean 
“Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 3. Aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a 
notei de fundamentare a investiției, precum și aprobarea parteneriatului dintre UAT 
Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Municipiul Galați prin Consiliul Local al 
municipiului Galați, UAT comuna Șendreni prin Consiliul Local al comunei Șendreni, UAT 
comuna Braniștea prin Consiliul Local al comunei Braniștea, UAT comuna Schela prin 
Consiliul Local al comunei Schela, pentru realizarea proiectului „Elaborarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru Aeroportul Regional Galați - Brăila și obiectivele complementare 
aferente conexiunilor rutiere ale acestuia pe teritoriul UAT comunele Șendreni, 
Braniștea, Schela și UAT Municipiul Galați”;  

Inițiator: Costel Fotea 
 4. Aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a 
notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Elaborarea Planului 
de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”;    

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

Participă ca invitat Gabriel-Aurelian Panaitescu – Prefectul județului Galați.  
 

          Domnul Pres edinte, î n deschiderea s edint ei, adresa ndu-se doamnelor s i domnilor 
consilieri judet eni, saluta  prezent a la aceasta  s edint a  a domnului prefect Gabriel-
Aurelian Panaitescu. 
          În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar general al județului Coca Ionel care 
va face apelul nominal pentru a stabili prezența la ședință. 
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          Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
          Domnul Președinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri județeni în 
funcție + Președintele Consiliului Județean Galați sunt prezenți 23 consilieri județeni în 
funcție + Președintele Consiliului Județean, deci ședința poate începe, fiind întrunite 
condițiile regulamentare pentru desfășurarea acesteia. 
          În sală, sunt au fost prezenți Președintele Consiliului Județean Galați, Fotea 
Costel și următorii consilieri județeni: Buțurcă Octav și Cambanache Liliana. 
          În sistem on-line, au fost prezenți următorii consilieri județeni: Adumitroaiei 
Răzvan–Ionuț, Alexandru Adrian–Dănuț, Constandachi Constantina, Cucu Doina, 
Enache Mioara, Gasparotti Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Iosif Iulian, 
Istudor Gigel, Ișfan Dumitru, Mănăilă Valeriu, Naggar Andreea–Anamaria, Nechifor 
Alexandru, Polinschi Mihai, Porumb Cătălin–Nicolae, Rusu Georgiana–Iuliana, Sandu 
Mitică, Stan Ionel, Stanciu Silvius și Șapira Violeta. 
          Au lipsit următorii consilieri județeni: Antofi Eugenia–Simona, Căluean Anghel–
Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Manoliu Tiberiu-Codruț, Mocanu Georgia–
Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și 
Vasiliu Doina. 
          Domnul consilier județean Iosif Iulian s-a deconectat de la sesiunea video înainte 
de votarea ordinii de zi a ședinței. 
 

         Domnul Președinte informează 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 11 mai 2022. 

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

         Se aprobă în unanimitate, cu 24 voturi „pentru”. 
 

         Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la ordinea de zi așa cum 
a fost transmisă la mape și publicată în presa locală. 
        Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului președinte, dorește să ia cuvântul.  
        Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean. 
        Domnul Iosif Iulian comunică: „Domnule președinte, cum vedeți, colegii mei nu sunt 
prezenți și, ținând cont că pe ordinea de zi sunt proiecte importante pentru județul Galați, 
vă solicit ca, de acum încolo, aceste ședințe extraordinare și ordinare și chiar și cele de 
comisii să le facem fizice, pentru că nu le vedem, în momentul de față, utilitatea acestor 
ședințe on-line. De asemenea, domnule președinte, am o serie de curiozități, ca să ne 
explicăm poziția. Când președintele consiliului județean P.S.D. are nevoie de voturi 
pentru anumite proiecte de hotărâri, prezența este necesară; când consilierii liberali 
propun amendamente, această prezență nu mai este necesară. Noi, în decursul 
mandatului, am depus amendamente - Strategia de dezvoltare a Galațiului, atâta timp cât 
numeroase drumuri județene aflate în stare jalnică din județul Galați și pentru copiii din 
județul Galați. Aceste amendamente nici măcar nu au fost votate de către colegii noștri 
din comisie  pentru a intra la vot în plen; deci ele au fost boicotate. Referitor la unul din 
proiectele de pe ordinea de zi, cel cu centura Galațiului, domnule președinte, eu, din câte 
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știu, această centură a Galațiului, în momentul de față, trebuia să fie finalizată. Vă 
solicităm caietul de sarcini și să ne spuneți care sunt sancțiunile luate împotriva celor 
care au dus la aceste întârzieri. De asemenea, domnule președinte, spuneați, de-a lungul 
timpului, că sunteți președintele tuturor gălățenilor, dar nu se face o dezvoltare 
echitabilă pentru toate comunitățile din județul Galați. Domnule președinte, vă rog să 
mergeți în municipiul Tecuci și să le explicați acelor asistenți sociali de ce nu sunt bani 
pentru plata salariilor. Vă rog, domnule președinte, să vă urcați în mașina personală și să 
mergeți pe drumul județean dintre Cârlomănești și Ghidigeni să vedeți care este starea 
acelui drum județean care nu face nicio cinste județului Galați, mai ales în secolul XXI. Noi 
am ales această formă de protest, deoarece nu avem o comunicare domnule președinte. 
De la ultima ședință și până în prezent, nu am primit nicio invitație la o discuție privind 
aceste proiecte și nu numai. Este vorba despre dezvoltarea județului Galați. Noi nu vom 
participa la ședințe până când nu vom găsi o comunicare echilibrată între dumneavoastră 
și noi, consilierii. De aceea, dacă îmi permiteți, eu o să mă retrag din această ședință. Vă 
mulțumesc pentru atenție și să știți că așteptăm cu mare drag o invitație la o discuție cu 
privire la dezvoltarea echitabilă a județului Galați. Vă mulțumesc! O zi frumoasă!” 
 

         Domnul consilier județean Iosif Iulian s-a deconectat de la sesiunea video.    
(ora 939) 
 

        Domnul Președinte transmite: «Acum i-aș răspunde sau aș răspunde colegilor de la 
P.N.L., dar ei vin, lansează întrebări, nici măcar nu așteaptă răspunsul. Dar, pentru că 
trebuie niște răspunsuri, am să le dau cetățenilor, nu am să le dau consilierilor P.N.L. Din 
păcate, este o problemă destul de delicată și destul de gravă dacă consilierii P.N.L. au 
votat indicatorii tehnico-economici pentru un proiect care a fost depus pentru a fi 
finanțat pe „Anghel Saligny” - drumul de la Cârlomănești la Talpău, un drum de 4,4 
kilometri - 4,5 kilometri este licitat și va avea finanțare pe „Anghel Saligny”, iar colegii 
P.N.L. nu știu lucrul acesta, este foarte grav. Mai grav de atât nici nu poate fi altceva. Doi. 
Au venit cu un amendament unde și copiii de la Tecuci să fie introduși în proiectul 
„Muzeele prin ochii copiilor”. Ca drept dovadă, s-a refăcut proiectul de hotărâre și copiii 
sunt introduși în acest program. La centură – la centură nu depinde absolut nimic de noi, 
iar cei care au venit la licitație de la București și cu care am reziliat contractul, i-am dat 
în judecată, li s-a emis certificat constatator negativ. Și, în momentul de față, suntem    
într-un litigiu cu ei în instanță, iar în prima instanță consiliul județean a câștigat și le-am 
cerut daune de trei milioane de lei. Dar dacă și colegii consilierii județeni ar fi venit la 
ședințe și i-ar fi interesat ședințele și ce se întâmplă în consiliul județean, cred că nu ar fi 
cerut ca dezvoltarea județului să se facă doar pe localitățile unde sunt primari P.N.L., ci 
pe tot județul, așa cum am făcut noi. Dar pentru că aceasta a fost o explicație doar pentru 
cetățenii Galațiului, nu pentru consilierii P.N.L. pentru că ei ar fi trebuit să citească 
proiectele de hotărâri și ar fi trebuit să vadă ce au aprobat - că au aprobat proiectele 
acestea de hotărâri. În rest, noi o să aprobăm, în continuare, proiectele pe care le avem 
pe ordinea de zi pe PUZ. Partea de centură nu o să treacă nici astăzi, pentru că nu sunt 24 
de consilieri. Și sunt sigur că gălățenii, în 2024, ne vor ajuta să avem 24 de consilieri, 
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astfel încât să nu mai trebuiască să depindem și să fie șantajate proiectele județului Galați 
de un consilier».  
        În continuare, întreabă dacă mai sunt observații. 
        Nemaifiind observații, supune la vot ordinea de zi: 
          1. Însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a 
proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții “Extindere 
și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 2. Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 
situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean 
“Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 3. Aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a 
notei de fundamentare a investiției, precum și aprobarea parteneriatului dintre UAT 
Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Municipiul Galați prin Consiliul Local al 
municipiului Galați, UAT comuna Șendreni prin Consiliul Local al comunei Șendreni, UAT 
comuna Braniștea prin Consiliul Local al comunei Braniștea, UAT comuna Schela prin 
Consiliul Local al comunei Schela, pentru realizarea proiectului „Elaborarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru Aeroportul Regional Galați - Brăila și obiectivele complementare 
aferente conexiunilor rutiere ale acestuia pe teritoriul UAT comunele Șendreni, 
Braniștea, Schela și UAT Municipiul Galați”;  

Inițiator: Costel Fotea 
 4. Aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a 
notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Elaborarea Planului 
de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”;    

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

        Se aprobă în unanimitate, cu 23 voturi „pentru”. 
 

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a 

proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții 
“Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați” 

                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 
         Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentația de fundamentare. 
        Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        În urma supunerii la vot au rezultat, în unanimitate, 23 voturi „pentru”.   
 

         NOTĂ: Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi al majorității 
calificate, de două treimi din numărul consilierilor județeni în funcție, pentru a fi adoptat, 
conform prevederilor art. 139 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Codul 
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administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 

situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes 
județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” 

                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 
         Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentația de fundamentare. 
        Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
        În urma supunerii la vot au rezultat, în unanimitate, 23 voturi „pentru”.    
 

         NOTĂ: Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi al majorității 
calificate, de două treimi din numărul consilierilor județeni în funcție, pentru a fi adoptat, 
conform prevederilor art. 139 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 
Aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a 

notei de fundamentare a investiției, precum și aprobarea parteneriatului dintre 
UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Municipiul Galați prin 

Consiliul Local al municipiului Galați, UAT comuna Șendreni prin Consiliul Local al 
comunei Șendreni, UAT comuna Braniștea prin Consiliul Local al comunei 

Braniștea, UAT comuna Schela prin Consiliul Local al comunei Schela, pentru 
realizarea proiectului „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Aeroportul 

Regional Galați - Brăila și obiectivele complementare aferente conexiunilor rutiere 
ale acestuia pe teritoriul UAT comunele Șendreni, Braniștea, Schela și UAT 

Municipiul Galați” 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

          Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentația de fundamentare. 
         Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
         Se aprobă în unanimitate, cu 23 voturi „pentru”.         

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a 
notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Elaborarea 

Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați” 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

          Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentația de fundamentare. 
         Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 23 voturi „pentru”.           
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Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 

         Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate la mape.  
         Ordinea de zi fiind epuizată, în închiderea ședinței, specifică faptul că, din cele patru 
proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi, au fost adoptate cele două, cu PUZ-urile. 
Mulțumește pentru participarea la această ședință, dorindu-le o zi frumoasă tuturor și o 
săptămână superbă.          
 
          Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 6 (șase) pagini și a fost 
prezentat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați, convocată de îndată, din 
data de 18 mai 2022.     
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