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PROCES–VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 21 septembrie 2022 
 

            Ședința ordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 428 din 15 septembrie 2022 și a fost 
publicată în ziarul „Viața liberă” Galați (ediția on-line) din 15 septembrie 2022, respectiv 
în ediția tipărită 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. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din 
județul Galați prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții 
nosocomiale» și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din 

cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați prin 
achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie» și a cheltuielilor 
legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din 

cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente pentru 
infrastructura ambulatorie” și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din 

cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente 
pentru infrastructura ambulatorie» și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 

Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun 
a concursului de alergare din Pădurea Gârboavele, ediția a IV-a; 

Inițiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea proiectului „Punct turistic plutitor la Dunăre” și a cheltuielilor legate 

de acesta; 
Inițiator: Costel Fotea 

7. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183/26 mai 
2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a 
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Achiziție și lucrări montaj 
sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul 
depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul 
de Pneumoftiziologie Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
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8. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi 

Asociația Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci (ARPIA), în 
vederea realizării plăcii comemorative din marmură pentru primul spital aeronautic din 
România și al doilea din Europa; 

Inițiator: Costel Fotea 
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr. 
13A”, cu modificările şi completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
11. Exprimarea acordului Unității administrativ-teritoriale Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați, pentru montarea în subteran, pe domeniul public al județului 
Galați, a unui cablu de energie electrică în vederea alimentării stației de reîncărcare 
pentru autovehicule electrice – beneficiar Unitatea administrativ-teritorială Municipiul 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
12. Îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Galați nr. 59 din 23.02.2021; 
Inițiator: Costel Fotea 

13. Darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al județului Galați a obiectivului de investiții „Amenajare 
zona de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”; 

Inițiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție 

„Extindere reţea electrică de distribuţie (RED) în vederea alimentării cu energie electrică 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, etapa 1, 20 unit. 
Locative, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177 – solicitant Judeţul Galaţi – rev. 1”; 

Inițiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI  (Documentație 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
“Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor, nr. 
13A”; 

Inițiator: Costel Fotea 
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16. Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
216/29.06.2022 privind  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 
17. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

   A participat ca invitat domnul Ciprian Manea – Subprefect al județului Galați. 
 

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, au fost prezenți Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Fotea Costel 
și următorii consilieri județeni: Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru Adrian–
Dănuț, Buțurcă Octav, Cambanache Liliana, Constandachi Constantina, Cucu Doina, 
Diaconu Vasile, Drăgan Ana–Raluca, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–Petru, 
Grosu Constantin, Grosu Elena, Iosif Iulian, Istudor Gigel, Ișfan Dumitru, Mănăilă 
Valeriu, Nechifor Alexandru, Polinschi Mihai, Popa Octavian, Porumb Cătălin–
Nicolae, Radu Valentin, Rusu Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică, Stanciu Silvius și 
Vasiliu Doina. 
          În sistem online, au fost prezenți următorii consilieri județeni: Antofi 
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Manoliu Tiberiu–Codruț, 
Mocanu Georgia–Cornelia, Stan Ionel și  Șapira Violeta.  
         Au lipsit domnii consilieri județeni: Moroșan Cătălin și Oprea Radu–Adrian. 
         Domnul consilier județean Oprea Radu–Adrian s-a conectat la sesiunea video 
înainte de supunerea la vot a completării ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind „Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Șendreni de trecere a unor 
bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Șendreni și administrarea 
Consiliului Local al UAT Șendreni în domeniul public al Județului Galați și în 
administrarea Consiliului Județean Galați.” 
 

         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 19 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”. 
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 Domnul Președinte, cu privire la ordinea de zi, a solicitat completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 

– Aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A 
DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”; 

– Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Șendreni de trecere a unor bunuri 
imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Șendreni și administrarea 
Consiliului Local al UAT Șendreni în domeniul public al Județului Galați și în 
administrarea Consiliului Județean Galați; 

– Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
“Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță 
Galați – Corp 1”; 

– Rectificarea bugetului local al Județului Galați și bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și 
estimările pe anii 2023-2025. 
 

 

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

         Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ 
A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”». 
         S-a aprobat cu 33 de voturi „pentru”. 
 

        Domnul consilier judeţean Oprea Radu-Adrian s-a conectat la sesiunea video. 
 

         Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Șendreni de trecere a unor bunuri 
imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Șendreni și administrarea Consiliului 
Local al UAT Șendreni în domeniul public al Județului Galați și în administrarea 
Consiliului Județean Galați». 
         S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
         Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
“Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați 
– Corp 1”». 
         S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
         Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Rectificarea bugetului local al Județului Galați și bugetului instituțiilor publice 
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimările 
pe anii 2023-2025». 
         S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
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         Domnul Președinte a întrebat dacă sunt alte observații cu privire la ordinea de zi așa 
cum a fost transmisă la mape și publicată în presa locală. 
         Nefiind alte observații, a supus la vot ordinea de zi cu modificările solicitate: 

1. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din 
județul Galați prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții 
nosocomiale» și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din 

cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați prin 
achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie» și a cheltuielilor 
legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din 

cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente pentru 
infrastructura ambulatorie” și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din 

cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente 
pentru infrastructura ambulatorie» și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 

Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun 
a concursului de alergare din Pădurea Gârboavele, ediția a IV-a; 

Inițiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea proiectului „Punct turistic plutitor la Dunăre” și a cheltuielilor legate 

de acesta; 
Inițiator: Costel Fotea 

7. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183/26 mai 
2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a 
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Achiziție și lucrări montaj 
sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul 
depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul 
de Pneumoftiziologie Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi 

Asociația Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci (ARPIA), în 
vederea realizării plăcii comemorative din marmură pentru primul spital aeronautic din 
România și al doilea din Europa; 

Inițiator: Costel Fotea 
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9. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr. 
13A”, cu modificările şi completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE 

SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”; 
Inițiator: Costel Fotea 

12. Exprimarea acordului Unității administrativ-teritoriale Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați, pentru montarea în subteran, pe domeniul public al județului 
Galați, a unui cablu de energie electrică în vederea alimentării stației de reîncărcare 
pentru autovehicule electrice – beneficiar Unitatea administrativ-teritorială Municipiul 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
13. Îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Galați nr. 59 din 23.02.2021; 
Inițiator: Costel Fotea 

14. Darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al județului Galați a obiectivului de investiții „Amenajare 
zona de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”; 

Inițiator: Costel Fotea 
15. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Șendreni de trecere a unor bunuri 

imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Șendreni și administrarea Consiliului 
Local al UAT Șendreni în domeniul public al Județului Galați și în administrarea 
Consiliului Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție 

„Extindere reţea electrică de distribuţie (RED) în vederea alimentării cu energie electrică 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, etapa 1, 20 unit. 
Locative, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177 – solicitant Judeţul Galaţi – rev. 1”; 

Inițiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI  (Documentație 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
“Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor, nr. 
13A”; 

Inițiator: Costel Fotea 
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18. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: 
“Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați 
– Corp 1”; 

Inițiator: Costel Fotea 
19. Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 

216/29.06.2022 privind  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 
20. Rectificarea bugetului local al Județului Galați și bugetului instituțiilor publice 

și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimările 
pe anii 2023-2025; 

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

 

          S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.     
 

S-a trecut la punctul 1 din ordinea de zi: 
Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din județul 
Galați prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale» și a cheltuielilor legate de proiect 
                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”.        
S-a trecut la punctul 2 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din 
cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați prin 

achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie» și a 
cheltuielilor legate de proiect 

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

Aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din 
cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente pentru 

infrastructura ambulatorie” și a cheltuielilor legate de proiect 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 
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           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 34 de voturi „pentru”.        
S-a trecut la punctul 4 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din 
cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de 

echipamente pentru infrastructura ambulatorie» și a cheltuielilor legate de proiect 
                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”.        
S-a trecut la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în 

comun a concursului de alergare din Pădurea Gârboavele, ediția a IV-a 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

          Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentația de fundamentare. 

Domnul Oprea Radu-Adrian, adresându-se domnului preşedinte, a dorit să ia 
cuvântul. 

Domnul Președinte i-a dat cuvântul domnului consilier județean. 
Domnul Oprea Radu-Adrian, în legătură cu aceste O.N.G.-uri care vin să facă 

parteneriate cu consiliul județean, a avut, de la nivelul consilierilor P.N.L., o propunere, 
astfel: „să încercăm să îi direcționăm către acel program de finanțare a  O.N.G.-urilor ‒ 
programul consiliului județean de altfel, care, deocamdată, într-adevăr, se află într-o 
variantă pilot. Dar, noi ne-am dori să îmbunătățim acest program, în sensul: diversificării 
domeniilor acceptate la finanțare, diminuării sumei minime care poate fi solicitată de 
către O.N.G.-uri și organizarea unui număr de două apeluri pe an ‒ unul la începutul 
anului și unul la mijlocul anului”. Ușor, ușor, aceste O.N.G.-uri să fie direcționate către 
concursuri de proiecte ale consiliului județean, asigurându-ne astfel că vor avea și un 
impact potrivit, cât mai mare pentru comunitatea noastră locală. Conchide: „Vom vota, 
de data aceasta, acest parteneriat, dar cu propunerea ca ușor, ușor, să-i sfătuim să se ducă 
către această finanțare, mai ales că am observat că nu prea a fost cerere așa mare. Vă 
mulțumim”. 

Domnul Președinte i-a comunicat faptul că o să fie analizate cele expuse. 
În continuare, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.        
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S-a trecut la punctul 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului „Punct turistic plutitor la Dunăre” și a cheltuielilor legate de 
acesta 

                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”.        
S-a trecut la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183/26 mai 2022 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a 

acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Achiziție și lucrări montaj 
sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare 
în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și 

corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie 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 34 de voturi „pentru”.        
S-a trecut la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi 
Asociația Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci 

(ARPIA), în vederea realizării plăcii comemorative din marmură pentru primul 
spital aeronautic din România și al doilea din Europa 

                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 9 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în 
Strada Eroilor, nr. 13A”, cu modificările şi completările ulterioare 

                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”. 
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S-a trecut la punctul 10 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările şi completările 

ulterioare 
                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A 
DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 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 34 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 12 din ordinea de zi: 

Exprimarea acordului Unității administrativ-teritoriale Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați, pentru montarea în subteran, pe domeniul public al 

județului Galați, a unui cablu de energie electrică în vederea alimentării stației de 
reîncărcare pentru autovehicule electrice – beneficiar Unitatea administrativ-

teritorială Municipiul 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 34 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 13 din ordinea de zi: 

Îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Galați nr. 59 din 23.02.2021 

                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”. 
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S-a trecut la punctul 14 din ordinea de zi: 

Darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului 
Public și Privat al județului Galați a obiectivului de investiții „Amenajare zona de 

agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele” 
                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 15 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Șendreni de trecere a unor bunuri 
imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Șendreni și administrarea Consiliului 

Local al UAT Șendreni în domeniul public al Județului Galați 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 34 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție 
„Extindere reţea electrică de distribuţie (RED) în vederea alimentării cu energie 
electrică locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, 

etapa 1, 20 unit. Locative, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177 – solicitant Judeţul 
Galaţi – rev. 1” 

                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 17 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI  (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: 

“Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada 
Eroilor, nr. 13A” 

                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”. 
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S-a trecut la punctul 18 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: 

“Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță 
Galați – Corp 1” 

                                                                                                       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 34 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 19 din ordinea de zi: 

Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 216/29.06.2022 
privind 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 a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentația de fundamentare. 

Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului președinte, a dorit să ia cuvântul. 
Domnul Președinte i-a dat cuvântul domnului consilier județean. 
Domnul Iosif Iulian a afirmat: „Acum trei luni, nouă, consilierilor județeni ai 

Partidului Național Liberal, ni se spunea că dacă nu votăm acest proiect al exproprierilor, 
ele vor fi făcute în preajma iernii. Domnule președinte, au trecut trei luni de când acest 
proiect a fost votat și nu s-au mișcat un centimetru cu privire la aceste exproprieri. Noi, 
în momentul respectiv, când am votat acest proiect, ne așteptam ca toate buldozerele să 
își facă treaba, să intre pe centură și să lucreze. Nu s-a întâmplat nimic în toate aceste 
luni. Și suntem și noi curioși: atunci noi eram vinovați că exproprierile nu se fac, acum 
cine mai este vinovat? Mulțumesc”. 

Domnul Președinte i-a comunicat faptul că își menține ceea ce a spus atunci, aceeași 
opinie și același punct de vedere, pentru că au stat trei luni de zile acele exproprieri până 
au fost aprobate. Așa după cum a mai explicat și în ședințele de consiliu, sunt niște pași 
pe care îi prevede legea. Adică nu se poate intra, așa pur și simplu, cu bocancii în casele 
oamenilor, cu buldozerele să demoleze. Informează: „A trebuit să facem, întâi, plata 
oamenilor și s-a făcut în momentul de față – cred că undeva la 80% din suma alocată 
pentru expropriere a fost plătită către proprietari. Bineînțeles, fiecare imobil de acolo – 
așa cum dacă o să vă documentați, o să vedeți și ar fi bine, pentru că este bine să știe toată 
lumea – fiecare imobil sau pentru fiecare imobil trebuie făcută o carte funciară, trebuie 
făcută o documentație cadastrală, trebuie făcută o documentație de demolare, o 
documentație care, la rândul ei, primește o autorizație de demolare din partea primăriei”. 
De aceea era atât de vehement și de aceea a solicitat în perioada martie - iunie să se dea 
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drumul aprobărilor. Conchide: „Pentru că nu doar aprobarea, într-o ședință de consiliu 
județean, conferă dreptul de a intra cu buldozerul în casa unui om de a o demola, așa cum 
voiați dumneavoastră să vedeți buldozere pe acolo. Trebuie respectați niște pași legali și 
asta facem în momentul de față. Am respectat pașii legali. Am depus, în momentul de față, 
câteva dintre documentațiile pe care le avem la primărie, să obținem autorizația de 
demolare. După ce avem autorizația de demolare, abia apoi suntem în legalitate ca să 
putem să intrăm acolo cu utilaje și să putem să facem defrișarea și eliberarea terenului 
pentru a veni cu construcția de centură”. 

Domnul Iosif Iulian a conchis: „domnule președinte, ca o completare sau ca o 
concluzie, se știa în momentul acela că aceste exproprieri se vor face la sfârșitul anului!” 

Domnul Președinte i-a comunicat faptul că nu se știa. Dacă se aprobau în prima 
ședință  exproprierile și nu treceau trei luni de zile, la acest moment deja se aflau în plin 
proces de eliberare a acelor locuințe; dar, aceasta este situația. 

Domnul Radu Valentin, adresându-se domnului președinte, i-a spus: 
„dumneavoastră, după fiecare ședință, în care noi nu veneam, afirmați în conferințele de 
presă că dacă astăzi vota P.N.L.-ul, mâine buldozerele erau acolo. Nu am inventat noi asta. 
Dumneavoastră ați spus-o. Şi dumneavoastră tot invocați acești experți care fac expertize 
și la lucrări stabilesc prețuri mult mai mari”. În continuare, a menționat că o să fie un alt 
subiect și o să se documenteze mai bine.  

Domnul Președinte a subliniat că așa ar fi foarte bine.  
Domnul Radu Valentin i-a comunicat, în legătură și cu muzeul, pentru că a invocat 

acolo o expertiză – menționând că se cunoaște răspunsul dat la întrebarea dumnealui 
privind valoarea muzeului, aspect pe care voia să îl discute la Punctul Diverse, dar dacă 
tot a intervenit, la acest moment, a afirmat: „să știți că astăzi materiale sunt cu mult sub 
valoarea în care s-a făcut acea expertiză, poate chiar la jumătate”.  

Domnul Președinte a specificat că este în procedură de licitație în momentul de față 
și, la sfârșitul lunii, este depunerea de oferte, invitându-l să depună oferta să construiască 
muzeul. 

Domnul Radu Valentin a intervenit: „Nu lucrez cu statul. Mulțumesc!” 
Domnul Președinte i-a comunicat: „A! Atunci, dacă nu lucrați cu statul, poate aveți 

un coleg la P.N.L. care are o firmă și poate să facă muzeul. Imediat ce nu s-a prezentat 
nimeni la licitație sau oferta a fost mai mare decât cea de acolo, am reluat, procedura de 
licitație. Deci, la sfârșitul lunii septembrie ‒ acum, pe 30, sau pe 2 octombrie, este 
depunere de ofertă. Vă așteptăm și așteptăm pe toți cei interesați să vină să depună așa 
cu valoarea mai mare”. L-a invitat să depună oferta. Să vină cu o societate care își asumă 
să vină să facă lucrarea.  

Domnul Iosif Iulian, întorcându-se la subiectul legat de centură, spune că, în 
momentul de față, nu s-a făcut nicio expropriere. Se știa, de la bun început, că aceste 
exproprieri vor dura, dar la momentul respectiv se spunea altceva. Lucrările, din punctul 
dumnealui de vedere, pentru că a fost pe centură și a văzut ce este pe acea centură, 
stagnează ‒ efectiv nu se lucrează pe acea centură. A menționat, totodată, că acest proiect 
trebuia să fie gata de pe 31 martie 2022.  
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Domnul Președinte i-a comunicat: „Uitați, că putem decide. Suntem aici toți 
consilierii. Decidem, închidem în momentul de faţă, cerem să reziliem contractul și 
scoatem, din nou, în procedură și veniți dumneavoastră cu o firmă care, face în două zile 
sau în trei zile, rezolvă problema. Societățile, care vin la licitații, nu le stabilește nici 
președintele consiliului județean, nici angajații din consiliul județean. Acestea sunt 
firmele din România, cu aceștia lucrăm; aceasta este legislația, ne conformăm legislației. 
Oricât de mult populism am dori noi să prezentăm cetățenilor, nu putem”. 

Domnul Iosif Iulian a susținut că verificarea lucrărilor și a vedea pe șantier că totul 
se respectă conform proiectului este atributul nostru, nu? 

Domnul Președinte l-a întrebat dacă este atributul dumnealui. 
Domnul Iosif Iulian i-a răspuns că este atributul consiliului județean.  
Domnul Președinte i-a comunicat că nu este așa, ci este atributul unui diriginte de 

șantier, a unui specialist. I-a specificat: „nu este atributul nici al meu, nici al 
dumneavoastră”. 

Domnul Iosif Iulian a întrebat dacă nu verificăm acel contract, adică stăm și ne uităm 
la el şi dacă, într-un final, se observă că nu este totul în regulă, nu se face nimic.  

Domnul Președinte l-a invitat, dacă tot este expert în construcții, să facă un raport, 
un referat, care să și stea în picioare, dar să aibă și o diplomă și o ștampilă de specialist, 
putea să fi venit la dirigenția de șantier, urmărea lucrările și… 

Domnul Iosif Iulian a intervenit: „Domnule președinte, aici cred că vorbim de 
lucruri serioase, nu vorbim în bășcălie”.  

Domnul Președinte i-a comunicat că și dânsul vorbește tot de lucruri serioase. 
Afirmă: „Eu respect legea pe care o are statul român. Eu nu știu altă lege.” 

Domnul Iosif Iulian i-a menționat că vorbesc pe aceeași lege, dar interpretarea  vede 
că o face diferit. 

Domnul Președinte i-a spus că este probabil. 
Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului președinte, întreabă ce fel de 

specialist trebuie să fii ca să observe că de exemplu toate lucrările făcute de Rotary s-au 
prăbușit. Menționează că nu înțelege, mai ales că circulăm și noi pe străzile acelea. 

Domnul Președinte i-a indicat să facă sesizări către instituțiile abilitate. 
Domnul Diaconu Vasile i-a răspuns că a tot făcut, de când a venit în consiliul 

județean… 
Domnul Președinte l-a întrebat dacă știe cumva ca instituția noastră, în speță 

consiliul județean să urmărească lucrarea de apă și canalizare. 
Domnul Diaconu Vasile l-a întrebat dacă acesta nu este acționar la APĂ CANAL. 
Domnul Președinte i-a confirmat. La A.D.I. APĂ CANAL sunt și Primăria Tecuci și 

toate primăriile… 
Domnul Diaconu Vasile a dorit să cunoască cât la sută din acțiuni are primăria și cât 

are consiliul județean. 
Domnul Președinte i-a comunicat că exact la fel.  
Domnul Diaconu Vasile i-a menționat că nu este adevărat, consiliul județean la APĂ 

CANAL are acțiuni în procent de 90 și ceva la sută.  
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Domnul Președinte i-a comunicat faptul că ar fi bine să se mai documenteze înainte.  
Domnul Diaconu Vasile, plecând de la câte acțiuni are Primăria Galați, a susținut că 

aceasta are cele mai multe. 
Domnul Președinte a dorit să cunoască motivul pentru care a indicat această 

instituție, dânsul fiind în consiliul județean. Având în vedere acest subiect care ar trebui 
documentat, îl întreabă câte acțiuni are consiliul județean la APĂ CANAL. A reluat 
întrebarea de ce indică Primăria Galați în discuția de față. 

Domnul Diaconu Vasile i-a răspuns că așa s-a constituit A.D.I. atunci. Tecuciul avea 
… 2%. 

Domnul Președinte i-a precizat că un vot în A.D.I. APĂ CANAL are aceeași valoare, 
dimensiune și aceeași greutate, respectiv și votul de la Primăria Tecuci și votul de la 
Primăria Galați. Sunt treizeci și patru de U.A.T.-uri, membri în A.D.I.-ul APĂ CANAL. Și 
fiecare entitate, chiar dacă este primărie de două mii cinci sute de locuitori, are un singur 
vot, cât și primăria Galați cu trei sute de mii de locuitori. 

Domnul Diaconu Vasile a reluat întrebarea referitoare la ce fel de specialist trebuie 
să fie…  

Domnul Președinte l-a întrebat dacă nu ar vrea să verifice toate lucrările. 
Domnul Diaconu Vasile i-a răspuns că nu, dar faptul că le-a comunicat că numai 

specialiștii trebuie să se pronunțe… Specifică că au distrus tot orașul și trebuie să vină 
specialiști, mari specialiști ca să… 

Domnul Președinte i-a subliniat că specialiștii şi, la rândul lor, constructorul și 
specialiștii aflați acolo, trebuie să răspundă. 

Domnul Diaconu Vasile a intervenit cu remarca că nu prea răspund. 
Domnul Președinte l-a informat că instituția noastră nu este organ legislativ. 
Domnul Iosif Iulian, ca o concluzie, toate lucrările scoase la licitație de către 

consiliul județean, nu sunt verificate de consiliul județean şi se aşteaptă să se vadă dacă 
sunt în regulă sau nu. De asemenea, a întrebat dacă noi, ca și consiliu județean, când 
scoatem la licitație o lucrare, ne asigurăm că este dusă la bun sfârșit. 

Domnul Președinte i-a răspuns: „Normal că te asiguri!” 
Domnul Iosif Iulian l-a întrebat cum. 
Domnul Președinte,  la rândul dumnealui, dorește să îl întrebe, necunoscând câte 

proiecte a făcut domnul consilier județean…  
Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului președinte, plecând de la faptul că l-a 

întrebat ceva, are nevoie de un răspuns la această întrebare. 
Domnul Președinte afirmă: „Deci, problema este că nu știu câte proiecte ați făcut 

dumneavoastră, dar în momentul în care ‒ și vă garantez că indiferent că este primar 
P.N.L., că este primar P.S.D., că este director de nu știu unde…, că este director… toată 
lumea, în momentul în care începe să facă un proiect, îl face de bună credință și își dorește 
ca proiectul respectiv să fie dus la bun sfârșit. Că pe parcurs apar sincope, că pe parcurs 
sunt constructori neserioși, că pe parcurs anumite firme intră în faliment… lucrurile 
acestea se întâmplă; se întâmplă peste tot. Ce? Dumneavoastră vă faceți impresia că 
oamenii aceia care au muncit să facă un proiect de apă și canalizare pe județul Galați de 
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două sute și ceva de milioane de euro s-au gândit că proiectul acela să fie blocat? Sau dacă 
noi am făcut un proiect aici, la consiliul județean, de peste treizeci și ceva de milioane de 
euro pentru centura Galațiului, ne-am dorit să vină oamenii aceia, să participe oamenii 
aceia și să blocheze ‒ proiectul să se miște atât de greu? Ne-am dorit ca trei luni de zile 
să stăm, să aprobăm o hotărâre de consiliu de exproprieri? Nu! Dar asta este! Așa stau 
lucrurile”. Conchide: „Ceea ce depinde de mine fac. Ceea ce depinde de mine, așa cum 
prevede legea, fac. Mai mult, să mă erijez într-un organ de control sau într-un organ 
legislativ, nu pot”. 

În continuare, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 

S-a trecut la punctul 20 din ordinea de zi: 
Rectificarea bugetului local al Județului Galați și bugetului instituțiilor publice 
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 

și estimările pe anii 2023–2025 
                                                                                                       Inițiator: Costel Fotea 

Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentația de fundamentare. 

Nefiind observații și fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea 
acesteia se realizează pe articole. 

A supus la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.        
A supus la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.        
A supus la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.        
A supus la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.        
A supus la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.        

S-a trecut la punctul 21 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. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați pe 
luna august 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
august 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați pentru luna august 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Galați pentru luna august 2022. 
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 S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galați pentru luna 
august 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galați la data de 31 august 2022 și, respectiv, de raportul 
înregistrat sub nr. 10.698/09.09.2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul 
Apostol Andrei” Galați pentru luna august 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Județean de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al județului Galați pe luna august 2022. 
 

         Domnul Preşedinte, nefiind observații, după cum a mai menționat, mai fiind 
modificări ale ghidurilor și solicitări din partea Ministerului Fondurilor Europene sau 
Ministerului Dezvoltării, vor trebui reactualizate anumite hotărâri ale consiliului 
județean. De aceea, adresează rugămintea de a se da curs invitației de participare, ori de 
câte ori este nevoie, la ședințele consiliului județean pentru aceste proiecte cu finanțare 
europeană. În închiderea ședinței, le-a dorit tuturor o după-amiază plăcută și multă 
sănătate! 
 

          Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 17 (șaptesprezece) 
pagini și a fost prezentat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați, convocată 
de îndată, din data de 29 septembrie 2022.     
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