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PROCES–VERBAL 
al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 19 septembrie 2022 
 

            Ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată de îndată prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 434 din 16 septembrie 2022 și a 
fost publicată în ziarul „Viața liberă” Galați (ediția on-line) din 16 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 UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al 
UAT Tg. Bujor în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 2. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al UAT Berești și administrare a Consiliului Local al UAT 
Berești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 3. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Valea Mărului de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Valea Mărului și administrarea Consiliului 
Local al UAT Valea Mărului în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea 
Consiliului Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 4. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Umbrărești de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Umbrărești și administrarea Consiliului Local 
al UAT Umbrărești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 5. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi de trecere a unui 
bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Slobozia Conachi și administrarea 
Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi în domeniul public al Judeţului Galaţi și în 
administrarea Consiliului Județean Galați; 

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

   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.  
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         Domnul Pres edinte a mult umit consilierilor judet eni pentru ca  au dat curs invitat iei  
la aceasta  s edint a  matinala , ava nd î n vedere important a proiectelor. De altfel, dupa  cum 
s-a observat, pe ultima suta  de metri sau pe ultimii zece metri, au mai venit doua  proiecte 
la mapa , ara ta nd ca  se vor retrage doua  proiecte s i se vor introduce alte doua  proiecte pe 
ordinea de zi. A precizat ca  motivul retragerii s i introducerii celor doua  proiecte este ca  
terenurile, puse la dispozit ie de cei de la Beres ti s i de la Ta rgu Bujor, aveau o cale de acces 
mai î ngusta  – terenul era put in mai î nclinat s i, atunci, î mpreuna  cu cei care ne fac 
proiectul s i cu colegii de la consiliul judet ean, î n momentul î n care au vizitat 
amplasamentul, de comun acord cu cei doi primari, au schimbat amplasamentul pentru 
aceste CAV-uri. De aceea, a fost s i este nevoie de retragerea celor doua  proiecte s i 
introducerea altor doua , pentru ca  este vorba de alte amplasamente. A mult umit colegilor 
din consiliu pentru mobilizare. De aceea, î n aceasta  dimineat a , proiectele au ajuns la 
consilierii judet eni, la ora noua , pentru avizare. A justificat ca  a fost conjunctura care a 
determinat ca aceste proiecte sa  vina  pe repede î nainte. Dar, î nca  o data , le-a mult umit 
pentru ca  s-a dat curs invitat iei, fiind un proiect important pentru Galat i, spera  sa   
reus easca  sa  fie fa cut. 

Domnul Diaconu Vasile, î nainte de a î ncepe s edint a, a specificat ca  are de adresat o 
î ntrebare domnului pres edinte.  

Domnul Pres edinte i-a dat cuva ntul domnului consilier judet ean. 
Domnul Diaconu Vasile s i-a manifestat curiozitatea î n ceea ce prives te principiul 

alegerii acestor cinci comune, exemplifica nd ca  distant a de la Pripones ti la Umbra res ti 
sau la Ta rgu Bujor este destul de mare. A î ntrebat daca  nu se putea alege s i o comuna  din 
nordul judet ului sau Tecuciul de ce a fost exclus… 

Domnul Pres edinte a ara tat ca  a fost avuta  î n vedere zona Munteniului s i 
Ghidigeniului, doar ca , din pa cate, programul s i finant area este doar pentru cinci CAV-uri, 
nu permite mai multe, subliniind ca  daca  ar fi fost posibil pentru mai multe pe judet , s-ar 
fi fa cut. Reitereaza  ca  acesta este criteriul. 

Domnul Diaconu Vasile, ca urmare a celor expuse, a exemplificat ca  Ta rgu Bujor s i 
Beres ti sunt apropiate. 

Domnul Pres edinte, referindu-se la Ta rgu Bujor, la Valea Ma rului s i la Galat i, 
subliniind Galat iul ca fiind cel mai mare furnizor de des euri inerte, a precizat ca  la Ta rgu 
Bujor exista  o stat ie de transfer s i, oricum, acolo va fi transferul, la Valea Ma rului pentru 
ca  exista  depozitul de la Valea Ma rului, iar la Galat i este vorba despre stat ia de tratare 
mecano-biologica . S i, atunci este logic s i firesc ca exact la nga  acele stat ii de transfer s i 
la nga  depozit, sa  fie depozitul de des euri inerte.  

Domnul Diaconu Vasile apreciaza  ca  este corect. 
Domnul Pres edinte continua : „S i, atunci, a mai apa rut s i partea aceasta de 

Umbra res ti s i partea de Beres ti. Init ial, s i asta s-a s i î nta mplat s i colegii pot sa  va  confirme 
– colegii primari, pentru ca  ne-am î nta lnit, era inclusiv Munteniul ca sa  acoperim zona de 
nord de acolo. Dar, din pa cate, ghidul nu permite mai mult pentru ca  am fi depus. Din ca te 
s tiu s i din discut ia pe care am avut-o cu primarul de la Tecuci, la î nta lnirea cu primarii de 
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la Valea Ma rului, mi-a zis ca  va depune separat doar pentru Tecuci un CAV pentru 
des eurile inerte”.  

Domnul Diaconu Vasile i-a mult umit pentru cele expuse. 
Domnul Pres edinte, 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 a făcut apelul nominal. 
          Domnul Președinte a informat că, dintr-un număr de 34 consilieri județeni în 
funcție + Președintele Consiliului Județean Galați sunt prezenți 32 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, 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 și Vasiliu Doina. 
          Au lipsit următorii consilieri județeni: Moroșan Cătălin și Șapira Violeta. 
 

         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 13 septembrie 2022. 
         A întrebat dacă sunt observații în legătură cu procesul–verbal. 
         Nefiind observații, a supus la vot procesul–verbal. 
         S-a aprobat cu 33 de voturi „pentru”. 
 

         Domnul Președinte, în calitate de inițiator, a retras de pe ordinea de zi următoarele 
proiecte de hotărâri: 

-    Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al 
UAT Tg. Bujor în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

-    Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al UAT Berești și administrare a Consiliului Local al 
UAT Berești în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați. 
 

 Domnul Președinte, cu privire la ordinea de zi, a solicitat completarea acesteia cu 
două proiecte de hotărâri. Astfel, primul proiect: 
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- Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al 
UAT Tg. Bujor în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați. 

          Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al 
UAT Tg. Bujor în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați». 
          S-a aprobat cu 33 de voturi „pentru”. 

 

          Domnul Președinte a solicitat completarea ordinii de zi cu cel de-al doilea proiect 
de hotărâre: 

- Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al UAT Berești și administrare a Consiliului Local al 
UAT Berești în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați. 

         Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al UAT Berești și administrare a Consiliului Local al UAT 
Berești în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului Județean 
Galați». 
          S-a aprobat cu 33 de voturi „pentru”. 
 

         În continuare, a făcut precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate. 
 

         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 cu modificările solicitate: 
 1. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al 
UAT Tg. Bujor în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 2. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al UAT Berești și administrare a Consiliului Local al UAT 
Berești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 3. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Valea Mărului de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Valea Mărului și administrarea Consiliului 
Local al UAT Valea Mărului în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea 
Consiliului Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
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 4. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Umbrărești de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Umbrărești și administrarea Consiliului Local 
al UAT Umbrărești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 5. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi de trecere a unui 
bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Slobozia Conachi și administrarea 
Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi în domeniul public al Judeţului Galaţi și în 
administrarea Consiliului Județean Galați; 

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

          S-a aprobat cu 33 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 1 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al 

UAT Tg. Bujor în domeniul public al Judeţului Galaţi 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. 
           Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

S-a aprobat cu 33 de voturi „pentru”.        
S-a trecut la punctul 2 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al UAT Berești și administrare 

a Consiliului Local al UAT Berești în domeniul public al Judeţului Galaţi 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. 
           Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

S-a aprobat cu 33 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 3 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Valea Mărului de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Valea Mărului și administrarea 

Consiliului Local al UAT Valea Mărului în domeniul public al Judeţului Galaţi 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. 
           Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

S-a aprobat cu 33 de voturi „pentru”. 
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S-a trecut la punctul 4 din ordinea de zi: 
Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Umbrărești de trecere a unui bun 

imobil (teren) din domeniul public al UAT Umbrărești și administrarea Consiliului 
Local al UAT Umbrărești în domeniul public al Judeţului Galaţi 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. 
           Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

S-a aprobat cu 33 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 5 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi de trecere a unui 
bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Slobozia Conachi și administrarea 

Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi în domeniul public al Judeţului Galaţi 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. 
           Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

S-a aprobat cu 33 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 6 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 comunicat faptul că în această săptămână, miercuri, va avea 
loc ședința ordinară a consiliului județean. În închiderea ședinței, le-a mulțumit tuturor 
pentru prezență și le-a dorit o zi bună. 
 
 

          Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 6 (șase) pagini și a fost 
prezentat în ședința ordinară a Consiliului Județean Galați din data de 21 septembrie 
2022.     
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