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PROCES–VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 11 mai 2022 
 

            Ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată de îndată prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 262 din 10 mai 2022 și a fost 
publicată în ziarul „Viața liberă” Galați (ediția on-line) din 10 mai 2022, respectiv în ediția 
tipărită din 11 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. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 

127/26.06.2018 privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Galați pentru 
realizarea  obiectivului de investiții „Consolidare Spital Clinic Județean de Urgență Sf. 
Apostol Andrei Galați”; 

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

 

Participă ca invitat Ciprian Manea – Subprefect al județului Galați.  
 

          Domnul Pres edinte, î n deschiderea s edint ei, precizeaza  ca , zilele urma toare, la 
Ministerul Dezvolta rii, Lucra rilor Publice s i Administrat iei va fi un C.T.E. pentru Spitalul 
Clinic Judet ean de Urgent a  „Sf. Apostol Andrei Galat i”. S i, atunci, trebuie sa  fie aprobat i î n 
s edint a  noii indicatori pentru ca  s-a solicitat Companiei Nat ionale de Investit ii, daca  tot 
se face consolidare la acest spital s i tot se fac reparat ii, sa  accepte sa  se faca  s i 
recompartimenta ri s i, ca nd se termina  consolidarea, sa  se faca  s i reparat iile din urma . 
Pentru ca , as a cum era preva zut î n proiectul init ial, erau doar consolidare s i aducere la 
starea init iala . S i s-a reus it de i-au convins pe cei de la Compania Nat ionala  de Investit ii 
s i pe cei de la Ministerul Dezvolta rii, daca  tot se face consolidare, sa  se faca  s i reparat ii, 
inclusiv covoare de trafic intens, inclusiv repararea peret ilor, gresie, faiant a  î n ba i, iar î n 
saloanele spitalului care nu au baie sa  se construiasca  s i ca te o baie. Acesta este scopul. 
Arata  ca  „de aceea, a crescut s i devizul, pentru ca  nu o sa  trebuiasca  sa  mai intervenim 
î nca  o data  noi”, s i banii o sa  fie obt inut i de la Ministerul Dezvolta rii. Subliniaza  ca  acesta 
a fost motivul acestei s edint e convocata  de î ndata . I n continuare, informeaza  ca , î n urma  
cu vreo doua  zile, au venit s i evalua rile pentru centura , pentru exproprieri. Afirma : 
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„Pentru ca , as a cum s tit i, aici suntem put in î n î nta rziere pentru ca , anul trecut, a ca s tigat 
o firma  de la Bucures ti care nu a reus it sa  faca  evalua rile; adica  le-au fa cut, dar le-au fa cut 
prost – a trebuit sa  scoatem, din nou, î n licitat ie evalua rile pentru exproprierea 
proprieta t ilor de pe centura . Acum s-au finalizat s i sa  le aproba m repede, ca oamenii sa  
se apuce de exproprieri s i, î n acelas i timp, fiind s i perioada aceasta a sezonului cald, adica  
fiind luna mai, oamenii sa  î s i primeasca  banii, ca cei care trebuie sa  se relocheze sau sa  
î s i caute alta  casa , sa  î s i cumpere alta  locuint a , sa  poata  sa  faca  lucrul acesta. Acesta este 
s i scopul pentru care am fa cut aceasta  s edint a  de î ndata . Nu s tiu… nu am va zut pe fiecare 
î n parte ce î nseamna  ca s i sume pentru ca  acolo este o firma  s i un evaluator acreditat 
ANEVAR care a fa cut aceste evalua ri. I n afara  de asta, am cerut unui alt contra expert sa  
verifice daca  s-au î ncadrat, daca  au fa cut expertizele corect, pentru ca  este posibil ca unii 
dintre ceta t eni, unii dintre proprietarii de pe centura , sa  fie nemult umit i de suma pe care 
o primesc. S i, atunci, oamenii au dreptul sa  mearga  î n instant a  s i sa  ceara  o alta  
contraexpertiza  s i, bineî nt eles, noi va trebui sa  ajungem sa  reprezenta m consiliul î n 
instant a . Ei! ca sa  nu avem niciun fel de temere s i sa  nu avem niciun fel de emot ie ca  nu 
sunt fa cute evalua rile s i sumele nu sunt calculate corect, am cerut s i o astfel de 
contraexpertiza . Zic eu ca , î n momentul de fat a , lucrurile sunt fa cute exact as a cum 
prevede legea”. Acesta este scopul pentru care a convocat aceasta  s edint a  de î ndata  
pentru ca , î n primul ra nd, nu mai este timp pentru Spitalul Clinic Judet ean de Urgent a   
„Sf. Apostol Andrei Galat i”, iar pentru exproprieri sa  se urgenteze, sa  se faca  pla t ile ca tre 
banca  s i, apoi, banca sa  le vireze banii oamenilor ca sa  poata  sa  î s i primeasca  banii pentru 
expropriere.  
          Constata  ca  nu s-au conectat la sesiunea video consilierii judet eni ai Partidului 
Nat ional Liberal, dar se as teapta  sa  se vada  daca  se vor conecta sau nu. Pleca nd de la 
faptul ca  va ajunge, î n ca teva minute î n sala , s i domnul consilier judet ean But urca  Octav, 
numa rul consilierilor judet eni va fi de 23, respectiv vor fi 23 de voturi. I n acest timp, daca  
sunt î ntreba ri, cu mare drag, le sta  la dispozit ie pentru orice î ntrebare.  
          Dores te sa  salute prezent a la aceasta  s edint a  a domnului subprefect Ciprian Manea. 
          În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar general al județului Coca Ionel care 
va face apelul nominal pentru a stabili prezența la ședință. 
         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 22 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: Alexandru Adrian–Dănuț și Buțurcă Octav. 
          În sistem on-line, au fost prezenți următorii consilieri județeni: Adumitroaiei 
Răzvan–Ionuţ, Cambanache Liliana, Constandachi Constantina, Cucu Doina, Enache 
Mioara, Gasparotti Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, 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. 
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          Au lipsit următorii consilieri județeni: Antofi Eugenia–Simona, Căluean Anghel–
Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu-Codruț, Mocanu 
Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu 
Valentin și 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 ședinței ordinare a 
Consiliului Județean Galați din data de 28 aprilie 2022. 

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

         Se aprobă în unanimitate, cu 23 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. 
        Nefiind 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. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 

127/26.06.2018 privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Galați pentru 
realizarea  obiectivului de investiții „Consolidare Spital Clinic Județean de Urgență Sf. 
Apostol Andrei Galați”; 

 Inițiator: Costel Fotea 
4. 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: 
Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 

127/26.06.2018 privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Galați pentru 
realizarea  obiectivului de investiții „Consolidare Spital Clinic Județean de Urgență 

Sf. Apostol Andrei 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: 
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, declară închisă ședința. Mulțumește pentru participare, 
nu înainte de a arăta că, astfel cum a mai menționat, ședința de îndată s-a impus tocmai 
pentru importanța celor trei puncte de pe ordinea de zi. Unul pentru a obține finanțarea 
de la Compania Nat ionala  de Investit ii, î n spet a , de la Ministerul Dezvolta rii, Lucra rilor 
Publice s i Administrat iei pentru Spitalul Clinic Judet ean de Urgent a  „Sf. Apostol Andrei 
Galat i” pentru a moderniza spitalul, adica  sa  se mearga  cu tot cu consolidare s i 
modernizare simultan s i cele doua  proiecte de pe ordinea de zi, cu exproprierile. As a 
dupa  cum s-a observat s i î n proiectul de hota ra re, sunt 46 de curt i - construct ii care 
trebuie expropriate, dintre care 17 construct ii s i 29 de curt i. Rapoartele de evaluare au 
fost fa cute de expert i ANEVAR s i au fost contraexpertizate de alt i expert i ANEVAR pentru 
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a ne asigura ca  evalua rile sunt fa cute corecte s i conform legii pentru a putea despa gubi 
proprietarii la justa valoare a imobilelor s i, î n acelas i timp, sa  respecte litera legii.  
          Mult umes te pentru participarea la aceasta  s edint a , urma nd o s edint a  sa pta ma na 
viitoare, posibil luni sau miercuri, apoi s edint a ordinara  a lunii mai, cu proiectele de 
hota ra ri care urmeaza  sa  fie aprobate. Le dores te o zi extraordinara  tuturor, sa na tate 
multa  s i sa  dea Dumnezeu pace! 
 
          Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 5 (cinci) pagini și a 
fost prezentat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați, convocată de îndată, 
din data de 16 mai 2022.     
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