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PROCES–VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 13 decembrie 2022 
 

            Ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată de îndată 
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 562 din 12 decembrie 2022, 
a fost publicată în ziarul „Viața liberă” Galați și în ziarul „Monitorul de Galați” – edițiile 
on–line din 12 decembrie 2022 și a fost 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 UAT Poiana de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Poiana și administrarea Consiliului Local al 
UAT Poiana în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
2. Alipirea a două imobile (terenuri) înscrise în cărțile funciare nr. 105136 și nr. 

107572 Târgu Bujor; 
Inițiator: Costel Fotea 

3. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 
2022 privind 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 
4. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32/28 ianuarie 2021 

privind aprobarea parteneriatului și a contribuției necesare implementării proiectului 
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021–2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și 
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, 
centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”; 

Inițiator: Costel Fotea 
5. 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 s edint a . As a cum a precizat î n s edint a 
anterioara , sunt anumite lucruri care sunt independente de voint a noastra , anumite 
lucruri, anumite s edint e trebuie fa cute urgent s i a venit din nou cu ruga mintea ca  s-ar 
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putea – joi sau vineri – sa  se mai organizeze o s edint a  de î ndata  pentru ca  au mai apa rut 
nis te rectifica ri bugetare. De exemplu, asta zi, cu o ora  î nainte de s edint a  s-a primit o 
clarificare la care trebuie sa  se ra spunda  pa na  vineri. Ruga mintea este sa  se î nt eleaga  
faptul ca  nu sunt s edint e fa cute doar as a, ca  vrem sa  le facem – anumite proiecte vin cu 
doua  sau cu trei ore î nainte –, ci pentru ca  trebuie s i pentru ca  sunt proiecte depuse;     
s-au primit clarifica ri care, la ra ndul lor, au deadline-uri de doua –trei zile s i fa ra  
aprobare î n s edint a  de consiliu nu li se poate da drumul. I n î ncheiere, a ada ugat ca  a 
dorit sa  sublinieze lucrul acesta. 
 

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 de consilieri județeni în 
funcție + Președintele Consiliului Județean Galați sunt prezenți 26 de 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–Ionuţ, ALEXANDRU Adrian–Dănuţ, BUŢURCĂ Octav, 
CAMBANACHE Liliana, CONSTANDACHI Constantina, COSTEA Tudorel, CUCU 
Doina, DIACONU Vasile, DRĂGAN Ana–Raluca, ENACHE Mioara, GASPAROTTI 
Florinel–Petru, GROSU Constantin, GROSU Elena, IOSIF Iulian, ISTUDOR Gigel, 
MĂNĂILĂ Valeriu, MOCANU Georgia–Cornelia, NECHIFOR Alexandru, POLINSCHI 
Mihai, PORUMB Cătălin–Nicolae, RUSU Georgiana–Iuliana, SANDU Mitică, STAN 
Ionel, STANCIU Silvius, ŞAPIRA Violeta şi VASILIU Doina. 
          Au lipsit următorii consilieri județeni: ANTOFI Eugenia–Simona, CĂLUEAN 
Anghel–Costel, IŞFAN Dumitru, MANOLIU Tiberiu–Codruţ, MOROŞAN Cătălin, 
OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian şi RADU Valentin. 
 

         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 08 decembrie 2022. 
         A întrebat dacă sunt observații în legătură cu procesul–verbal. 
         Nefiind observații, a supus la vot procesul–verbal. 
         S-a aprobat cu 27 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 UAT Poiana de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Poiana și administrarea Consiliului Local al 
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UAT Poiana în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
2. Alipirea a două imobile (terenuri) înscrise în cărțile funciare nr. 105136 și nr. 

107572 Târgu Bujor; 
Inițiator: Costel Fotea 

3. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 
2022 privind 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 
4. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32/28 ianuarie 2021 

privind aprobarea parteneriatului și a contribuției necesare implementării proiectului 
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021–2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și 
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, 
centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”; 

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

 

 
 

           S-a aprobat cu 27 de voturi „pentru”.     
 

S-a trecut la punctul 1 din ordinea de zi: 
Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Poiana de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al UAT Poiana și administrarea Consiliului Local al 

UAT Poiana în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați 

                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 
           Domnul Președinte a dorit să facă o menţiune legat de acest proiect, fiind vorba 
despre cetatea Piroboridava de la Poiana unde, împreună cu colegii din consiliul 
judeţean, se încearcă găsirea unei surse de finanţare pentru a reda frumuseţea acelei 
cetăţi dacice, atestată ca fiind cel mai mare centru comercial al Daciei încă de-acum trei 
mii de ani în urmă. De aici, necesitatea ca anumite proiecte să meargă pe repede–
înainte. 
           În continuare 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 27 de voturi „pentru”.  

S-a trecut la punctul 2 din ordinea de zi: 
Alipirea a două imobile (terenuri) înscrise în cărțile funciare nr. 105136 și nr. 

107572 Târgu Bujor 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 



Ședința din 13 decembrie 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  
 

 
 

           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 27 de voturi „pentru”.  

S-a trecut la punctul 3 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 

privind 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 27 de voturi „pentru”.  

S-a trecut la punctul 4 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32/28 ianuarie 2021 privind 

aprobarea parteneriatului și a contribuției necesare implementării proiectului 
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021–2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)” 

                                                                                                    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 27 de voturi „pentru”.  

S-a trecut la punctul 5 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, le-a mulțumit pentru că au dat curs invitației de participare la 
ședință, reiterând rugămintea de acceptare a faptului că s-ar putea, joi sau vineri, să mai 
fie convocată o şedinţă de îndată. 
 

           Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 4 (patru) pagini și a 
fost prezentat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați din data de 16 
decembrie 2022.     
 
 

                   P R E Ş E D I N T E,                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
 
                              Costel Fotea                                            Ionel Coca  


