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PROCES–VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 30 martie 2022 
 
 

Ședința ordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 227 din 24 martie 2022 și a fost publicată în  
ziarul „Viața liberă” Galați (ediția on-line) din 24 martie 2022, respectiv în ediția tipărită 
din 25 martie 2022 și afișată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de Regulament și de 
Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea completării Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului  Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

3. Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
4. Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Județean 

de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați; 
Inițiator: Costel Fotea  

5. Aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Unitatea Medico–Socială Gănești, privind realizarea obiectivului de investiție „Renovare 
energetică a Unității Medico-Sociale Gănești – Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”; 

Inițiator: Costel Fotea  
6. Aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, privind realizarea 
obiectivului de investiție „Renovare energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. 
Cuvioasa Parascheva” – Pavilion B”; 

Inițiator: Costel Fotea  
7. Aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Biblioteca Județeană “V.A. Urechia” Galați, privind realizarea obiectivului de investiție 
„Renovare energetică a Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați – Corp A”; 

Inițiator: Costel Fotea  
8. Aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, privind realizarea 
obiectivului de investiție „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii 
„Răsvan Angheluță” Galați – Corp 1”; 

Inițiator: Costel Fotea 
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9. Încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Galați asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. 
Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al județului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
10. Actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Galați, cu valabilitate până la data 
de 31.12.2022; 

Inițiator: Costel Fotea  
11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
tronsonul funcțional E581 – DJ241 – DJ241A – DJ241 G”; 

Inițiator: Costel Fotea  
12. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul 
județean DJ 255 (Slobozia Conachi – Independența)”; 

Inițiator: Costel Fotea  
13. Aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind 

realizarea obiectivului de investiție: Alimentare cu energie electrică a locului de consum 
permanent Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
14. Aprobarea Actualizare DALI (Documentația de Actualizare a Lucrărilor de 

Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiție „Consolidare Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
15. Aprobarea parteneriatului dintre Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, 

Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galați, Complexul 
Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galați și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” 
Galați în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii 
copiilor”; 

Inițiator: Costel Fotea  
16. Aprobarea participării UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în 

calitate de partener în cadrul proiectului cultural ”Palatul C.E.D. și Biblioteca. O istorie 
comună”, și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea 
implementării proiectului; 

Inițiator: Costel Fotea  
17. Aprobarea participării UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în 

calitate de partener în cadrul proiectului cultural ”sChOOL-RURAL - Școala de vară 
pentru copiii din mediul rural”, ediția a II-a și asumarea unor obligații ce revin Consiliului 
Județean Galați, în vederea implementării proiectului; 

Inițiator: Costel Fotea  
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18. Aprobarea unor modificări în structura parteneriatului și a transferului de 
fonduri nerambursabile între parteneri în cadrul proiectului „Escapeland – Dezvoltare și 
promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, în care Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați are rol de Lider de Parteneriat; 

Inițiator: Costel Fotea  
19. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 124 din 27 mai 2021 

pentru aprobarea Notelor Conceptuale în vederea realizării obiectivelor de investiții 
”Sistem de detectare, semnalizare și alarmare incendiu Pavilion A și Pavilion B” și ”Sistem 
de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în 
atmosferă – Pavilion A, Pavilion B și Pavilion nou” – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galați din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în 
structurile spitalicești publice din județul Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea  
20. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 125 din 27 mai 2021 

pentru aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții: 
”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile 
COVID și ATI”, ”Suplimentare putere instalată” (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 
kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară” 
și a Notei conceptuale ”Sistem de detecție și alarmare în cazul depășirii concentrației 
maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență ”Sf. Apostol 
Andrei” Galați, din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile 
spitalicești publice din județul Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea  
21. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 161/29 august 2019 

privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a 
cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea  
22. Aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a 

notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Actualizarea Planului 
de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea  
23. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, 
Pavilion I și Pavilion II”; 

Inițiator: Costel Fotea  
24. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - Corp A”; 
Inițiator: Costel Fotea  

25. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada 
Eroilor, nr. 13A”; 

Inițiator: Costel Fotea  



Ședința din 30 martie 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  
 

 
 

 
26. Aprobarea contului anual de execuție al Județului Galați și al instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și situațiile 
financiare anuale – bilanțul contabil al bugetului local la data de 31.12.2021; 

Inițiator: Costel Fotea  
27. 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  
28. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 

A participat ca invitat Gabriel-Aurelian Panaitescu – Prefectul județului Galați. 
 

Ședința Consiliului Județean Galați s-a desfășurat în sistem hibrid, parțial cu 
prezența fizică și parțial prin utilizarea unor mijloace electronice de comunicare simultană 
de la distanță. 
 

Domnul Președinte, adresându-se doamnelor și domnilor consilieri județeni, 
dorește să salute prezența la această ședință a domnului Gabriel-Aurelian Panaitescu– 
Prefectul județului Galați. 

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 34 consilieri județeni în 
funcție + Președintele Consiliului Județean, deci ședința poate începe, fiind întrunite 
condițiile regulamentare pentru desfășurarea acesteia. 

În sală, au fost prezenți Președintele Consiliului Județean Galați, Fotea 
Costel și următorii consilieri județeni: Adumitroaiei Răzvan–Ionuț, Alexandru 
Adrian–Dănuț,  Antofi Eugenia–Simona, Buțurcă Octav, Cambanache Liliana, 
Constandachi Constantina, Cucu Doina, Diaconu Vasile, Enache Mioara, Gasparotti 
Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Iosif Iulian, Istudor Gigel, Ișfan 
Dumitru, Mănăilă Valeriu, Naggar Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Oprea 
Radu–Adrian, Popa Octavian, Porumb Cătălin–Nicolae, Radu Valentin, Sandu 
Mitică,  Stan Ionel,  Stanciu Silvius,  Șapira Violeta și Vasiliu Doina.  

În sistem online, au fost prezenți următorii consilieri județeni: Căluean 
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–
Cornelia, Moroșan Cătălin, Polinschi Mihai și Rusu Georgiana–Iuliana. 

 

Domnul Președinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) și alin. (15) 
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul–verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Județean Galați din data de 28 februarie 2022. 
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Întreabă dacă sunt observații în legătură cu procesul–verbal. 
Nefiind observații, supune la vot procesul–verbal. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
 
 

Domnul Președinte, în calitate de inițiator, retrage de pe ordinea de zi proiectul de 
hotărâre privind «Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 
realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - 
Corp A”». 
 

Domnul Președinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 

- Aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului 
amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galați” și asumarea unor obligații ce revin Consiliului 
Județean Galați, în vederea implementării acestui proiect; 

- Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 126 din 27 mai 2021 
privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești 
publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare 
pentru realizarea acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

- Aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 în județul Galați”, a cheltuielilor aferente, a parteneriatului, a Anexei nr. 10 
„Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect”, precum și a indicatorilor 
acestuia; 

- Aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 
realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - 
Corp A”; 

- Aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 
realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii 
Răsvan Angheluță Galați - Corp 1”; 

- Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 268/19.12.2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a 
imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de 
interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

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

 

Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a 
imobilului amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galați” și asumarea unor obligații ce revin 
Consiliului Județean Galați, în vederea implementării acestui proiect». 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
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Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 126 din 27 mai 
2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile 
spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de 
implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările și completările ulterioare». 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre privind «Aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 în județul Galați”, a cheltuielilor aferente, a parteneriatului, a Anexei 
nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect”, precum și a indicatorilor 
acestuia». 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre privind «Aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 
pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia 
Galați - Corp A”». 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre privind «Aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 
pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele 
Naturii Răsvan Angheluță Galați - Corp 1”». 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 268/19.12.2017 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de 
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a 
municipiului Galați” cu modificările și completările ulterioare». 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
 
 

Domnul Președinte întreabă 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, supune la vot ordinea de zi cu modificările solicitate: 
1. Aprobarea completării Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Galați; 
Inițiator: Costel Fotea  

2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
3. Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați; 
Inițiator: Costel Fotea  
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4. Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Județean 
de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
5. Aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Unitatea Medico–Socială Gănești, privind realizarea obiectivului de investiție „Renovare 
energetică a Unității Medico-Sociale Gănești – Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”; 

Inițiator: Costel Fotea  
6. Aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, privind realizarea 
obiectivului de investiție „Renovare energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. 
Cuvioasa Parascheva” – Pavilion B”; 

Inițiator: Costel Fotea  
7. Aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Biblioteca Județeană “V.A. Urechia” Galați, privind realizarea obiectivului de investiție 
„Renovare energetică a Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați – Corp A”; 

Inițiator: Costel Fotea  
8. Aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, privind realizarea 
obiectivului de investiție „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii 
„Răsvan Angheluță” Galați – Corp 1”; 

Inițiator: Costel Fotea  
9. Încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Galați asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. 
Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al județului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
10. Actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Galați, cu valabilitate până la data 
de 31.12.2022; 

Inițiator: Costel Fotea  
11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
tronsonul funcțional E581 – DJ241 – DJ241A – DJ241 G”; 

Inițiator: Costel Fotea  
12. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul 
județean DJ 255 (Slobozia Conachi – Independența)”; 

Inițiator: Costel Fotea  
13. Aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind 

realizarea obiectivului de investiție: Alimentare cu energie electrică a locului de consum 
permanent Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
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14. Aprobarea Actualizare DALI (Documentația de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiție „Consolidare Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
15. Aprobarea parteneriatului dintre Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, 

Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galați, Complexul 
Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galați și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” 
Galați în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii 
copiilor”; 

Inițiator: Costel Fotea  
16. Aprobarea participării UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în 

calitate de partener în cadrul proiectului cultural ”Palatul C.E.D. și Biblioteca. O istorie 
comună”, și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea 
implementării proiectului; 

Inițiator: Costel Fotea  
17. Aprobarea participării UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în 

calitate de partener în cadrul proiectului cultural ”sChOOL-RURAL - Școala de vară 
pentru copiii din mediul rural”, ediția a II-a și asumarea unor obligații ce revin Consiliului 
Județean Galați, în vederea implementării proiectului; 

Inițiator: Costel Fotea  
18. Aprobarea unor modificări în structura parteneriatului și a transferului de 

fonduri nerambursabile între parteneri în cadrul proiectului „Escapeland – Dezvoltare și 
promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, în care Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați are rol de Lider de Parteneriat; 

Inițiator: Costel Fotea  
19. Aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului 

amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galați” și asumarea unor obligații ce revin Consiliului 
Județean Galați, în vederea implementării acestui proiect; 

Inițiator: Costel Fotea  
20. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 124 din 27 mai 2021 

pentru aprobarea Notelor Conceptuale în vederea realizării obiectivelor de investiții 
”Sistem de detectare, semnalizare și alarmare incendiu Pavilion A și Pavilion B” și ”Sistem 
de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în 
atmosferă – Pavilion A, Pavilion B și Pavilion nou” – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galați din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în 
structurile spitalicești publice din județul Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea  
21. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 125 din 27 mai 2021 

pentru aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții: 
”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile 
COVID și ATI”, ”Suplimentare putere instalată” (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 
kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară” 
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și a Notei conceptuale ”Sistem de detecție și alarmare în cazul depășirii concentrației 
maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență ”Sf. Apostol 
Andrei” Galați, din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile 
spitalicești publice din județul Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea  
22. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 126 din 27 mai 2021 

privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești 
publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare 
pentru realizarea acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 în județul Galați”, a cheltuielilor aferente, a parteneriatului, a Anexei nr. 10 
„Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect”, precum și a indicatorilor 
acestuia; 

Inițiator: Costel Fotea 
24. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 161/29 august 2019 

privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a 
cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea  
25. Aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a 

notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Actualizarea Planului 
de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea  
26. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, 
Pavilion I și Pavilion II”; 

Inițiator: Costel Fotea  
27. Aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 

realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - 
Corp A”; 

Inițiator: Costel Fotea 
28. Aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 

realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii 
Răsvan Angheluță Galați - Corp 1”; 

Inițiator: Costel Fotea   
29. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada 
Eroilor, nr. 13A”; 

Inițiator: Costel Fotea   
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30. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 268/19.12.2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a 
imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de 
interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” cu 
modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea  
31. Aprobarea contului anual de execuție al Județului Galați și al instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și situațiile 
financiare anuale – bilanțul contabil al bugetului local la data de 31.12.2021; 

Inițiator: Costel Fotea  
32. 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  
33. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”. 
 

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Aprobarea completării Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean 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 35 voturi „pentru”.    
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 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 35 voturi „pentru”.      
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean 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 35 voturi „pentru”.  
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Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Județean de 

Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului 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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Unitatea 
Medico–Socială Gănești, privind realizarea obiectivului de investiție „Renovare 

energetică a Unității Medico-Sociale Gănești – Pavilion Central, Pavilion I și 
Pavilion II” 

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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul 
Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, privind realizarea 

obiectivului de investiție „Renovare energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
”Sf. Cuvioasa Parascheva” – Pavilion B” 

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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Biblioteca Județeană “V.A. Urechia” Galați, privind realizarea obiectivului de 

investiție „Renovare energetică a Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați – Corp 
A” 

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 35 voturi „pentru”.  
 
 
 



Ședința din 30 martie 2022 
 Pag. nr. 12  

 

 

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  
 

 
 

Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 
Aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, privind 

realizarea obiectivului de investiție „Renovare energetică a Complexului Muzeal de 
Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați – Corp 1” 

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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, 

str. Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al județului 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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Galați, cu valabilitate 

până la data de 31.12.2022 
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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 
investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

tronsonul funcțional E581 – DJ241 – DJ241A – DJ241 G” 
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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 
investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

drumul județean DJ 255 (Slobozia Conachi – Independența)” 
Inițiator: Costel Fotea                                                                                                
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             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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiție: Alimentare cu energie electrică a locului de consum 

permanent Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” 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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea Actualizare DALI (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) 
privind realizarea obiectivului de investiție „Consolidare Spitalul 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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, 
Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galați, Complexul 
Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galați și Centrul Cultural “Dunărea 
de Jos” Galați în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin 

ochii copiilor” 
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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea participării UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în calitate 
de partener în cadrul proiectului cultural ”Palatul C.E.D. și Biblioteca. O istorie 

comună”, și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea 
implementării proiectului 

Inițiator: Costel Fotea                                                                                                
             Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentația de fundamentare. 
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            Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.  

Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 
Aprobarea participării UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în calitate 
de partener în cadrul proiectului cultural ”sChOOL-RURAL - Școala de vară pentru 
copiii din mediul rural”, ediția a II-a și asumarea unor obligații ce revin Consiliului 

Județean Galați, în vederea implementării proiectului 
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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Aprobarea unor modificări în structura parteneriatului și a transferului de fonduri 
nerambursabile între parteneri în cadrul proiectului „Escapeland – Dezvoltare și 
promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, în care Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Galați are rol de Lider de Parteneriat 
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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului 
amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galați” și asumarea unor obligații ce revin 

Consiliului Județean Galați, în vederea implementării acestui proiect 
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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 124 din 27 mai 2021 pentru 
aprobarea Notelor Conceptuale în vederea realizării obiectivelor de investiții 

”Sistem de detectare, semnalizare și alarmare incendiu Pavilion A și Pavilion B” și 
”Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației 

maxime de O2 în atmosferă – Pavilion A, Pavilion B și Pavilion nou” – Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase ”Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați din cadrul proiectului 

„Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul 
Galați” 

Inițiator: Costel Fotea                                                                                                
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             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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 125 din 27 mai 2021 pentru 
aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții: ”Redimensionare 
instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile COVID și ATI”, 

”Suplimentare putere instalată” (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 
2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară” și a 

Notei conceptuale ”Sistem de detecție și alarmare în cazul depășirii concentrației 
maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență ”Sf. Apostol 

Andrei” Galați, din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în 
structurile spitalicești publice din județul 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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 126 din 27 mai 2021 
privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile 

spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de 
implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările și completările 

ulterioare 
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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 23 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19 în județul Galați”, a cheltuielilor aferente, a parteneriatului, a Anexei nr. 10 

„Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect”, precum și a indicatorilor 
acestuia 

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 35 voturi „pentru”.  
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Se trece la punctul 24 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 161/29 august 2019 privind 

aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a 
cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare 

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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 25 din ordinea de zi: 

Aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a 
notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Actualizarea 

Planului de Amenajare a Teritoriului Județean 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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion 

Central, Pavilion I și Pavilion II” 
Inițiator: Costel Fotea                                                                                                

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

  Informează că la acest proiect de hotărâre sunt două amendamente și o roagă pe 
doamna director executiv Camelia Epure să le prezinte.  

  Doamna Epure Camelia prezintă: 
 

«A M E N D A M E N T  
 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-

Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II” 
(înregistrat la Consiliul Județean Galați sub nr. 3.897/28.03.2022) 

 

În data de 25 martie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 286 bis Ghidul specific 
privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului 
național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi 
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea 
integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice*). 
În aceste condiții se impune modificarea Proiectului de Hotărâre a Consiliului Județean 
Galați privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
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obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, 
Pavilion I și Pavilion II” motiv pentru care formulez următorul 
 

A M E N D A M E N T: 
 

După Art. 3 se introduce un articol nou (Art. 4) și se renumerotează articolele următoare:  
Art. 4. Va avea următorul cuprins:  
„Se aprobă Anexa privind descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în 
concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.”  
Anexa va avea următorul conținut: 
Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse 
pentru renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instalațiilor aferente acesteia) conform 
Raportului de audit energetic 
Lista lucrărilor pentru creșterea eficienței energetice: 
1) Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 

- izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin: 
 înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în 

clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată (antiefracție),  
 înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite 

sau insuficient încălzite 
- izolarea termică a fațadei - parte opacă (inclusiv termo-hidroizolarea terasei): 

 termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul 
existenței șarpantei,  

 reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor 
neîncălzite 

 înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată 
printr-o performanță termică superioară 

- izolarea termică a planșeului peste sol, 
- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit 

de alte spații comune neîncălzite; 
2) Reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri 
- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat 
deteriorate sau subdimensionate; 
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; 
- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea 
se impun pentru economie de energie. 
3)  Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea 
sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 
inteligente 
- instalarea unui sistem de management energetic integrat care să contorizeze, 
urmărească și să înregistreze consumurile energetice, precum și a unui sistem de 
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automatizare și control ce va face posibilă economia de energie la nivelul tuturor 
sistemelor tehnice ale clădirii4) Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald 
- montarea de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar pentru tâmplăria 
exterioară 
4) Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum 
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie 
- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse 
regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, 
instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcționează în cogenerare 
de înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și de răcire, pompe de căldură, 
schimbătoare de căldură sol-aer, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse 
convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc., inclusiv achiziționarea acestora  
5) Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și 
circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale 
6) Alte tipuri de lucrări  
- lucrări de desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor, finisajelor, precum și 
alte lucrări strict necesare din zona de intervenție aferentă lucrărilor de consolidare 
seismică 
- repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la clădiri 
- repararea/construirea acoperișului tip șarpantă, repararea sistemului de colectare a 
apelor meteorice respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la 
nivelul învelitoarei tip șarpantă; 
- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele clădirii, 
precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție 
- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de 
desprindere și afectează funcționalitatea clădirii 
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; 
-reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice 
deteriorate sau subdimensionate. 
Indicatori conform Raportului de audit energetic 

INDICATORI % 

reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel 
puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de 
renovarea fiecărei clădiri 

55,62 

reduceri ale consumului de energie primară și reduceri ale emisiilor de CO2, 
situate în intervalul 30% - 60% (renovare energetică moderată),  în 
comparație cu starea de pre-renovare 

 

reduceri ale consumului de energie primară  39,29 

reduceri ale emisiilor de CO2   40,91 
 

Bugetul total al proiectului este prezentat in tabelul următor: 
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 Denumire  Valoare 
Euro Lei 

A Valoare maximă eligibilă, fără TVA aferentă lucrărilor de 
renovare energetică moderată 1.046mp  
(suprafața desfășurată) x 440 Euro/mp 

460.240,00 2.265.623,45 

B Valoare maximă eligibilă, fără TVA aferentă lucrărilor de 
consolidare seismică 1.046mp 
(suprafața desfășurată) x 500 Euro/mp 

523.000,00 2.574.572,10 

C Valoarea maximă eligibilă a proiectului, fără TVA 983.240,00 4.840.195,55 
D Valoarea totală TVA aferentă valorii eligibile a 

proiectului (suportată de la bugetul de stat) 
186.815,60 919.637,15 

E Bugetul maxim total al proiectului 1.170.055,60 5.759.832,70 
 

                        Semnează: Președinte al Consiliului Județean Galați, COSTEL FOTEA». 
                         
        Doamna Epure Camelia dorește să prezinte cel de-al doilea amendament. 
         Domnul Președinte, plecând de la faptul că tot așa de lung este și cel de-al doilea 
amendament și cunoscând faptul că și consilierii județeni au văzut amendamentul,               
îi adresează domnului Secretar general al județului întrebarea dacă poate fi citit doar 
titlul acestuia. 
         Domnul Secretar general al județului îi spune că da și precizează că al doilea 
amendament la aceeași hotărâre este mai scurt. Menționează că amendamentul de la 
proiectul de hotărâre 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” este la fel de lung, dar a fost comunicat acum două zile. 
Ca urmare, ar trebui să fie cunoscut de către consilierii județeni, astfel încât să nu mai 
trebuiască să fie citite două pagini și întreabă dacă sunt cu toții de acord. 
          Domnul Președinte, ca urmare a consensului,  o invită pe doamna director executiv 
să dea citire și celui de-al doilea amendament. Și, după aceea, la următorul proiect de 
hotărâre să dea citire doar titlului amendamentului, deoarece acesta a fost comunicat 
consilierilor județeni. 

Doamna Epure Camelia prezintă: 
 

«A M E N D A M E N T 
 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-

Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II” 
(înregistrat la Consiliul Județean Galați sub nr. 4.067/30.03.2022) 

 

Potrivit prevederilor Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării 
din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — 
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
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operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică 
moderată) a clădirilor publice*) și urmare a lansării platformei pentru PNRR în data de 
30.03.2022, s-a constat că bugetul total se calculează automat prin rotunjirea suprafeței 
desfășurate totale ceea ce conduce la modificarea bugetului total al proiectului. 
În aceste condiții se impune modificarea Proiectului de Hotărâre a Consiliului Județean 
Galați privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, 
Pavilion I și Pavilion II” motiv pentru care formulez. 
 

A M E N D A M E N TUL NR. 2: 
 
Art.2.  Va avea următorul conținut:  
 

“Se aprobă valoarea totală a proiectului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale 
Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”, în cuantum de 5.765.339,22 lei 
inclusiv TVA”. 
 

Anexa la prezenta Hotărâre se va modifica în mod corespunzător. 
 

Semnează: Președinte al Consiliului Județean Galați, COSTEL FOTEA». 
                    
           Doamna Epure Camelia face precizarea că valoarea proiectului s-a modificat puțin; 
deci este un pic mai mare față de cea prezentată în amendamentul anterior datorită 
acestor rotunjiri realizate de program.                         

 Domnul Președinte îi mulțumește pentru cele menționate și face cunoscut faptul că 
amendamentele acestea au apărut ca și cauză a unor modificări în platforma on-line pe 
acest Program PNRR,  pe Valul 5. Și, de aceea, ca să nu se mai organizeze o ședință 
extraordinară mâine sau poimâine, s-au acceptat și aceste amendamente chiar dacă sunt 
mai lungi, având în vedere că vineri este termenul de depunere a proiectelor. 

  În continuare, face precizarea că amendamentele sunt însoțite de rapoartele de 
specialitate ale compartimentelor de resort și de avizele comisiilor de specialitate. 

  Supune la vot amendamentul înregistrat la numărul 3.897 din 28.03.2022. 
           Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.  

  Domnul Președinte supune la vot amendamentul înregistrat la numărul 4.067 din 
30.03.2022. 
           Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.  

  Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, cu 
amendamentele aprobate. 
           Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.  

Se trece la punctul 27 din ordinea de zi: 
Aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 

realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia 
Galați - Corp A” 

Inițiator: Costel Fotea                                                                                                



Ședința din 30 martie 2022 
 Pag. nr. 21  

 

 

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 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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 28 din ordinea de zi: 

Aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 
realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele 

Naturii Răsvan Angheluță Galați - Corp 1” 
Inițiator: Costel Fotea                                                                                                

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

 În continuare, face precizarea că și la acest proiect de hotărâre există un 
amendament și o roagă pe doamna director executiv Camelia Epure să îl prezinte.  

  Doamna Epure Camelia prezintă: 
 

«A M E N D A M E N T  
 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a 

Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați - Corp 1” 
(înregistrat la Consiliul Județean Galați sub nr. 4.066/30.03.2022) 

 

Potrivit prevederilor Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării 
din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — 
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
operațiunea Operațiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 
clădirilor publice, se menționează câte o stație de încărcare la 2000mp. 
 

Urmare a lansării platformei pentru PNRR în data de 30.03.2022, s-a constat că numărul 
de stații se calculează automat prin rotunjirea suprafeței desfășurate totale, de la 
5.688mp, la 6.000mp, ceea ce conduce la majorarea numărului de stații de încărcare la 3 
și implicit modificarea bugetului total al proiectului. 
 

În aceste condiții se impune modificarea Proiectului de Hotărâre a Consiliului Județean 
Galați privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 
realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii 
Răsvan Angheluță Galați - Corp 1” motiv pentru care formulez următorul 
 

A M E N D A M E N T 
 

Art. 2 va avea următorul conținut: 
 

”Se aprobă valoarea totală a proiectului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de 
Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați - Corp 1”, în cuantum de 15.100.317,26 lei 
(inclusiv TVA). 
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Anexa la prezenta hotărâre se va modifica în mod corespunzător. 
 

Semnează: Președinte al Consiliului Județean Galați, COSTEL FOTEA».     
                                     

          Doamna Epure Camelia  conchide că valoarea proiectului a crescut.  
Domnul Președinte îi mulțumește pentru cele expuse. 
În continuare, face precizarea că amendamentul este însoțit de raportul de 

specialitate al compartimentelor de resort și de avizele comisiilor de specialitate. 
Supune la vot amendamentul. 

          Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.  
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, cu 

amendamentul aprobat. 
         Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.  

Se trece la punctul 29 din ordinea de zi: 
Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în 
Strada Eroilor, nr. 13A” 

Inițiator: Costel Fotea                                                                                                
            Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentația de fundamentare. 

În continuare, informează că și la acest proiect de hotărâre există un amendament 
și o roagă pe doamna director executiv Camelia Epure să îl prezinte. 

Doamna Epure Camelia prezintă: 
 

«A M E N D A M E N T 
 

la Proiectul de Hotărâre 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” 
(înregistrat la Consiliul Județean Galați sub nr. 3.898/28.03.2022) 

 

Potrivit prevederilor Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării 
din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — 
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică 
moderată) a clădirilor publice*). În aceste condiții se impune modificarea Proiectului de 
Hotărâre a Consiliului Județean Galați 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” motiv pentru care formulez 
următorul 

 

A M E N D A M E N T 
 

După Art. 3 se introduce un articol nou (Art. 4) și se renumerotează articolele următoare:  
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Art. 4. Va avea următorul cuprins:  
„Se aprobă Anexa privind descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în 
concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.”  
Anexa va avea următorul conținut: 
Descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse 
pentru renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instalațiilor aferente acesteia) conform 
Raportului de audit energetic 
Lista de lucrări eligibile pentru creșterea eficienței energetice 
1) Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 
- izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin: 

 înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în 
clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,  

- izolarea termică a fațadei - parte opacă (termoizolarea interioara a pereților exteriori 
și termo-hidroizolarea terasei): 
 termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul 

existenței șarpantei,  
 reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor 

neîncălzite 
 înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată 

printr-o performanță termică superioară 
- izolarea termică a planșeului peste demisol, deoarece clădirea are spați destinate 

activităților la parter 
- izolarea termică a pereților demisolului deoarece acesta este utilizat și încălzit pentru 

desfășurarea activității; 
- izolarea termică interioară a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează 

spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite. 
2) Modernizarea sistemelor de climatizare și ventilare mecanică pentru asigurarea 
calității aerului interior 
-  soluții de ventilare mecanică centralizată cu comandă locală; 
- înlocuirea sistemelor și echipamentelor de climatizare de tip „aer-apă” cu 
ventiloconvectoare. 
3) Modernizarea instalațiilor de iluminat în clădire 
- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de 
iluminat deteriorate sau subdimensionate; 
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED. 
4) Instalarea unui sistem de management energetic integrat care să contorizeze, 
urmărească și să înregistreze consumurile energetice, precum și a unui sistem de 
automatizare și control ce va face posibilă economia de energie la nivelul tuturor 
sistemelor tehnice ale clădirii 
5) Sistem inteligent de umbrire pentru sezonul cald 
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- montarea unui sistem de umbrire exterioară cu reglare automată inteligentă pentru 
patru ferestre exterioare pentru fațada de sud a clădirii. 
6) Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum 
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie 
- montarea unei instalații cu captator solar termic și de panouri solare fotovoltaice, în 
scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze 
cu efect de seră etc, inclusiv achiziționarea acestora.  
7) Alte tipuri de lucrări  
- lucrări de desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor, finisajelor, precum și 
alte lucrări strict necesare din zona de intervenție aferentă lucrărilor de consolidare 
seismică; 
- repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura 
clădirii; 
- construirea/înlocuirea acoperișului tip șarpantă pentru clădire precum și a 
acoperișului pentru terasă, precum și realibitarea sistemului de colectare a apelor 
meteorice de la nivelul terasei și de la nivelul învelitoarei tip șarpantă; 
- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa 
clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; 
- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de 
desprindere și afectează funcționalitatea clădirii; 
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; 
- reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice 
deteriorate sau subdimensionate; 
- refacerea în totalitate a pardoselii de la terasă (de pe planșeul dintre demisol și parter); 
- refacerea finisajelor deterioare din încăperile unde s-a infiltrat apa la nivelul tavanului 
fals. 
 
Indicatori conform Raportului de audit energetic 
 

INDICATORI % 

reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de 
cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire 
înainte de renovarea fiecărei clădiri 

59 

reduceri ale consumului de energie primară și reduceri ale emisiilor de 
CO2, situate în intervalul 30% - 60% (renovare energetică 
moderată),  în comparație cu starea de pre-renovare 

 

reduceri ale consumului de energie primară  53 

reduceri ale emisiilor de CO2   45 
 
Bugetul total al proiectului este prezentat în tabelul următor: 
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 Denumire  Valoare 
Euro Lei 

A Valoare maximă eligibilă, fără TVA aferentă 
Lucrărilor de renovare energetică moderată 
320mp  
(suprafața desfășurată) x 440 Euro/mp 

140.800,00 693.116,16 

B Valoare maximă eligibilă, fără TVA aferentă 
Lucrărilor de consolidare seismică 320mp 
(suprafața desfășurată) x 500 Euro/mp 

160.000,00 787.632,00 

C Valoarea maximă eligibilă a proiectului, fără TVA 300.800,00 1.480.748,16 
D Valoarea totală TVA aferentă valorii eligibile a 

proiectului (suportată de la bugetul de stat) 
57.152,00 281.342,15 

E Bugetul maxim total al proiectului 357.952,00 1.762.090,31 
 

                     Semnează: Președinte al Consiliului Județean Galați, COSTEL FOTEA». 
                             

Domnul Președinte îi mulțumește doamnei director executiv. 
   În continuare, face precizarea că amendamentul este însoțit de raportul de 

specialitate al compartimentelor de resort și de avizele comisiilor de specialitate. 
Supune la vot amendamentul. 

            Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.  
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, cu 

amendamentul aprobat. 
            Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.  

Se trece la punctul 30 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 268/19.12.2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de 
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare 

a municipiului Galați” cu modificările și completările ulterioare 
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 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 31 din ordinea de zi: 

Aprobarea contului anual de execuție al Județului Galați și al instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și situațiile 

financiare anuale – bilanțul contabil al bugetului local la data de 31.12.2021 
Inițiator: Costel Fotea                                                                                                

             Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentația de fundamentare. 
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            Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.  
Se trece la punctul 32 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 întreabă 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. 

Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.    

Se trece la punctul 33 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. 
   S-a luat act de Răspunsul S.C. APĂ CANAL S.A. Galați nr. 1.175/CL-07/17.03.2022 
ca urmare a Notei nr. 3.076/08.03.2022 privind problemele ridicate în ședința ordinară 
a Consiliului Județean Galați din data de 28 februarie 2022. 
   S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Galați pentru luna februarie 2022. 
   S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați pentru luna februarie 2022. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență 
„Sfântul Apostol Andrei” Galați pentru luna februarie 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 februarie 2022. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați 
pe luna februarie 2022. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galați pentru luna 
februarie 2022. 
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        S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galați la data de 28 februarie 2022. 
            S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
februarie 2022. 
            S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați pe 
luna februarie 2022. 
 

Domnul Președinte, nefiind observații, în închiderea ședinței, le dorește o         
după-amiază plăcută, o săptămână frumoasă, multă sănătate și să dea Dumnezeu să fie 
pace! 

 

Prezentul procesul–verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 27        
(douăzecișișapte) pagini și a fost prezentat în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Galați din data de 28 aprilie 2022. 
 
 

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


