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PROCES–VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi 

din data de 20 ianuarie 2022 
 
 
 

        Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată de îndată prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 144 din 19 ianuarie 2022 şi a fost 
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 19 ianuarie 2022, respectiv în 
ediţia tipărită din 20 ianuarie 2022 şi afişată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de 
Regulament şi de Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/27.07.2021 privind 
acceptarea transferului managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Municipal 
„Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean 
Galaţi, precum şi a trecerii din domeniul public al municipiului Tecuci şi administrarea  
Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilelor (construcţii şi terenuri aferente) în 
care funcţionează Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci; 

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

 

        Şedinţa s-a desfăşurat fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând 
mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă. 
 

        Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, mulţumindu-le doamnelor şi domnilor 
consilieri judeţeni pentru participare, afirmă că, aşa după cum se cunoaşte, de anul 
trecut, s-au demarat procedurile necesare obţinerii unei hotărâri a Guvernului pentru a 
transfera Spitalul „Anton Cincu” din Tecuci în subordinea consiliului judeţean. 
Precizează că s-a primit o adresă din partea unui minister avizator prin care trebuie să 
mai fie adoptate două hotărâri: una de către consiliul judeţean şi una de către consiliul 
local pentru ca, în cel mai scurt timp, să poată fi adoptată hotărârea Guvernului pentru 
transferul spitalului de la Consiliul Local Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi. 
        În continuare, îi dă cuvântul domnului Secretar general al judeţului Coca Ionel care 
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă, dar nu înainte de a adresa 
rugămintea celor care votează împotrivă sau se abţin să anunţe, pentru că s-a instalat 
un sistem nou video pentru şedinţele online şi, fiind încă în probe, până la setarea 
definitivă, mai sunt câteva inadvertenţe.  
        Domnul Coca Ionel face apelul nominal. 
        Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 33 consilieri judeţeni în 
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite 
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia. 
        A lipsit doamna consilier judeţean 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 şedinţei 
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 14 ianuarie 2022. 
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Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul–verbal. 
Nefiind observaţii, supune la vot procesul–verbal. 

        Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
 

        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa 
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală. 
        Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi: 

1. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/27.07.2021 privind 
acceptarea transferului managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Municipal 
„Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean 
Galaţi, precum şi a trecerii din domeniul public al municipiului Tecuci şi administrarea  
Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilelor (construcţii şi terenuri aferente) în 
care funcţionează Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci; 

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

 

         Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
 

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/27.07.2021 privind 
acceptarea transferului managementului asistenţei medicale pentru Spitalul 

Municipal „Anton Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la 
Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi a trecerii din domeniul public al municipiului 

Tecuci şi administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilelor 

(construcţii şi terenuri aferente) în care funcţionează Spitalul Municipal „Anton 
Cincu” Tecuci 

                                                                                                    Iniţiator: Costel Fotea 
        Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentaţia de fundamentare. 
        Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
      Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate la mapă. 
      Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia 
cuvântul.  
      Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean. 
      Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ, mai întâi, urează tuturor colegilor La mulţi ani! 
Menţionează că are trei întrebări. Astfel: „Una referitoare la ce am aprobat noi astăzi - 
transferul managementului implică automat schimbarea din funcţie a actualului 
manager? Adică pot fi luate în consideraţie şi anumite criterii referitor la ce s-a făcut, 
ce… mă rog… ce-i în derulare? Vor conta şi aspectele acestea?” Aceasta ca întrebare  
„să ştim şi noi cam cum stau lucrurile, în viitor”. Iar a doua rugăminte, precizând că a 
vorbit, la finalul anului trecut, cu doamna vicepreşedinte Grosu, să se aştepte cu 
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imobilul acela de lângă Casa de pensii… sunt ceva probleme juridice, precizează:    
„Mi-aţi zis să iau legătura cu doamna vicepreşedinte Grosu. N-am mai primit nimic. 
Adică am putea demara acolo ceva şi să o clarificăm juridic, că asta-i apanajul meu şi 
chiar ar fi pro bono fără nicio problemă”. Şi, ultima rugăminte, fiindcă o să vină bugetul 
în curând, specifică faptul că a făcut o solicitare anul trecut, după cum i-a zis domnul 
preşedinte şi în scris, şi a revenit, acum, pe 10 ianuarie cu un mail, despre care 
menţionează că îl are în faţă, la Registratură. Comunică: „Mai avem o întâlnire în Tecuci 
pe Mihail Kogălniceanu a consiliului judeţean unde se poate implementa ceva frumos 
ori la nivelul consiliului judeţean ori să îl daţi Tecuciului. Nu contează cine îl face şi cum 
îl face. Ideea este că sunt nişte idei acolo şi, practic, imobilul acela… terenul, de fapt, 
este un teren - stă degeaba”. Şi ar trebui o informare dacă sunt cheltuieli cu el, adică 
din banii aceea putem întocmi un studiu de fezabilitate, putem să ne gândim la ceva, nu 
neapărat să îl facem anul acesta sau în doi ani… în următorul mandat… Cam acestea a 
avut de spus şi subliniază că mail-urile le-a trimis şi Registraturii şi Direcţiei patrimoniu 
pe 10 ianuarie. 
       Domnul Preşedinte, vizavi de management, în momentul de faţă, specifică că doar 
s-a răspuns unei cereri şi unei solicitări a Ministerului Justiţiei. Îi transmite: „Nu pot să vă 
spun absolut nimic despre management pentru că nu ştiu… nu ştiu ce se va întâmpla în 
viitor. Dacă managementul este ok la spitalul din Tecuci, să meargă în continuare, dar 
aceasta este o problemă care va fi stabilită ulterior”. În al doilea rând, vizavi de 
problema cu terenul respectiv, îl invită să vină şi cu o propunere concretă „ce aţi dori 
sau ce aţi propune sau ce s-ar preta pentru terenul respectiv pentru Tecuci”. Şi la cel 
de-al treilea punct ridicat, al şcolii speciale, ţinând cont de faptul că este şi doamna 
vicepreşedinte Grosu de faţă, îi spune că vor putea dialoga foarte repede şi prompt 
„astfel încât să rezolvăm şi problema aceea de acolo pentru că eu sunt sigur că veţi 
găsi o cale de comunicare…” 
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ îi răspunde: „Exact. Am înţeles că sunt nişte 
chestiuni juridice, suprapuneri de carte funciară şi aş putea…” 
       Domnul Preşedinte afirmă că interesul este pentru şcoală pentru că, o dată 
obţinând terenul respectiv, se poate amenaja curtea sau vreun teren de sport acolo. 
       Domnul Manoliu Tiberiu–Codruţ îi mulţumeşte pentru cele expuse. 
       Domnul Preşedinte, nemaifiind alte intervenţii, în închiderea şedinţei, dorind tuturor 
o după-amiază plăcută şi sănătate, anunţă că şedinţa ordinară se va desfăşura în data 
de 31 ianuarie. 
 
 
 

       Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 3 (trei) pagini şi a fost 
prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 31 ianuarie 
2022.     
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