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PROCES–VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 28 iulie 2022 
 

            Ședința ordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 370 din 22 iulie 2022 și a fost publicată în 
ziarul „Viața liberă” Galați (ediția on-line) din 22 iulie 2022, respectiv în ediția tipărită 
din 23-24 iulie 2022 și afișată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de Regulament și de 
Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Depunerea jurământului de către unul dintre supleanții consilierilor județeni 
declarați aleși, validați de Tribunalul Galați ca urmare a desfășurării alegerilor locale din 
data de 27 septembrie 2020; 

 

2. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 
privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Galați, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea completării Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile 

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

4. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public 
Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Municipal “Anton 

Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

6. Aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați și Raionul Strășeni, prin Consiliul Raional Strășeni din Republica Moldova; 

Inițiator: Costel Fotea 
7. Modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sud–Est 

pentru Situații de Urgență”; 
Inițiator: Costel Fotea 

8. Darea în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparținând 
domeniului privat al județului Galați, către Administrația Națională a Rezervelor de Stat 
și Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
9. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui 

bun imobil (construcție, teren aferent și cale de acces) din domeniul public al 
municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul 
public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
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10. Trecerea din domeniul privat al județului Galați în domeniul public al județului 

Galați a unor imobile (construcții și teren aferent) situate în municipiul Galați, str. Traian 
nr. 454A; 

Inițiator: Costel Fotea 
11. Darea în administrarea Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci a unei părți, 

în suprafață de 470,38 m2, din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 
nr. 29, imobil aflat în domeniul public al județului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
12. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind 

darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public 
și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al județului 
Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate în 
incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A; 

Inițiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea actualizării Proiectului tehnic și a Documentației de execuție 

pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces 
stație transfer Târgu Bujor”; 

Inițiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 

și Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați în vederea organizării unor 
evenimente cu rol important pentru dezvoltarea mediul de afaceri în județul Galați; 

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

și Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie 
– Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir întins pentru 
ajutor”; 

Inițiator: Costel Fotea 
16. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 159 din 30 iunie 2021 

privind  aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și 
Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași în vederea realizării 
proiectului de digitalizare și valorificare a patrimoniului rural din județul Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 

și Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri; 

Inițiator: Costel Fotea 
18. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 2/17 ianuarie 2020 

privind aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut - 
Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
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19. Aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2022; 

Inițiator: Costel Fotea 
20. Aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
21. Aprobarea Proiectului Tehnic și  Documentația de Execuție privind realizarea 

obiectivului de investiție „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE 
CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI 
STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI”; 

Inițiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea contului de execuție al Județului Galați și al instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2022; 
Inițiator: Costel Fotea 

23. 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 
24. Aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate pentru 

delegarea serviciului de operare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor de 
operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru 
reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
25. Actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

26. Constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean 
Galați al doamnei Elena GROSU, ca urmare a demisiei; 

Inițiator: Costel Fotea 
27. Alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Galați; 

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

 

A participat ca invitat Ciprian Manea – Subprefect al 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 Pres edinte, î n deschiderea s edint ei, adresa ndu-se doamnelor s i domnilor 
consilieri judet eni, dores te sa  salute prezent a la aceasta  s edint a  a domnului subprefect 
Ciprian Manea. 
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          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 33 consilieri județeni în 
funcție + Președintele Consiliului Județean Galați sunt prezenți 29 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,  Buțurcă Octav, Cambanache Liliana, Constandachi Constantina, Diaconu 
Vasile, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, 
Iosif Iulian, Istudor Gigel, Mănăilă Valeriu, Mocanu Georgia–Cornelia, Nechifor 
Alexandru, Oprea Radu–Adrian, Polinschi Mihai, Popa Octavian, Porumb Cătălin–
Nicolae, Rusu Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică, Stanciu Silvius,  Șapira Violeta și 
Vasiliu Doina.  
          În sistem online, au fost prezenți următorii consilieri județeni: Costea 
Tudorel, Cucu Doina, Ișfan Dumitru, Manoliu Tiberiu–Codruț și Stan Ionel. 
          Au lipsit următorii consilieri județeni: Antofi Eugenia–Simona, Căluean 
Anghel–Costel, Moroșan Cătălin și Radu Valentin. 
          Domnul consilier județean Manoliu Tiberiu–Codruț a fost deconectat de la 
sesiunea video la votarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Județean Galați din data de 29 iunie 2022, precum și la punctele 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 și 15 de pe ordinea de zi. 
         Domnul consilier județean Căluean Anghel–Costel s-a conectat la sesiunea 
video înaintea votării punctului 25 de pe ordinea de zi. 
 

         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 29 iunie 2022. 

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

          Se aprobă cu 29 voturi „pentru”. 
 

          Domnul consilier județean Manoliu Tiberiu–Codruț s-a conectat la sesiunea 
video. 
         Domnul Președinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 

-   Modificarea Anexei 1 lit. B din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
156/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Galați și din cadrul unor instituții publice din subordinea Consiliului 
Județean Galați; 

- Constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului Galați. 
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         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 «Modificarea Anexei 1 lit. B din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
156/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați și din 
cadrul unor instituții publice din subordinea Consiliului Județean Galați». 
        Se aprobă cu 30 voturi „pentru”. 
        Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului Galați». 
        Se aprobă cu 30 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. Depunerea jurământului de către unul dintre supleanții consilierilor județeni 
declarați aleși, validați de Tribunalul Galați ca urmare a desfășurării alegerilor locale din 
data de 27 septembrie 2020; 

 

2. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 
privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Galați, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea completării Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile 

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

4. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public 
Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Municipal “Anton 

Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

6. Aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați și Raionul Strășeni, prin Consiliul Raional Strășeni din Republica Moldova; 

Inițiator: Costel Fotea 
7. Modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sud–Est 

pentru Situații de Urgență”; 
Inițiator: Costel Fotea 

8. Darea în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparținând 
domeniului privat al județului Galați, către Administrația Națională a Rezervelor de Stat 
și Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
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9. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui 
bun imobil (construcție, teren aferent și cale de acces) din domeniul public al 
municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul 
public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
10. Trecerea din domeniul privat al județului Galați în domeniul public al județului 

Galați a unor imobile (construcții și teren aferent) situate în municipiul Galați, str. Traian 
nr. 454A; 

Inițiator: Costel Fotea 
11. Darea în administrarea Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci a unei părți, 

în suprafață de 470,38 m2, din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 
nr. 29, imobil aflat în domeniul public al județului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
12. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind 

darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public 
și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al județului 
Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate în 
incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A; 

Inițiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea actualizării Proiectului tehnic și a Documentației de execuție 

pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces 
stație transfer Târgu Bujor”; 

Inițiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 

și Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați în vederea organizării unor 
evenimente cu rol important pentru dezvoltarea mediul de afaceri în județul Galați; 

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

și Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie 
– Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir întins pentru 
ajutor”; 

Inițiator: Costel Fotea 
16. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 159 din 30 iunie 2021 

privind  aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și 
Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași în vederea realizării 
proiectului de digitalizare și valorificare a patrimoniului rural din județul Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 

și Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri; 

Inițiator: Costel Fotea 
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18. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 2/17 ianuarie 2020 
privind aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut - 
Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru 

Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2022; 
Inițiator: Costel Fotea 

20. Aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

21. Aprobarea Proiectului Tehnic și  Documentația de Execuție privind realizarea 
obiectivului de investiție „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE 
CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI 
STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI”; 

Inițiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea contului de execuție al Județului Galați și al instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2022; 
Inițiator: Costel Fotea 

23. 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 
            24. Modificarea Anexei 1 lit. B din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
156/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați și din 
cadrul unor instituții publice din subordinea Consiliului Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
25. Aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate pentru 

delegarea serviciului de operare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor de 
operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru 
reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
26. Actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

             27. Constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

28. Constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean 
Galați al doamnei Elena GROSU, ca urmare a demisiei; 

Inițiator: Costel Fotea 
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29. Alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

30. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 
 

          Se aprobă cu 30 voturi „pentru”. 
 

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Depunerea jurământului de către unul dintre supleanții consilierilor județeni 

declarați aleși, validați de Tribunalul Galați ca urmare a desfășurării alegerilor 
locale din data de 27 septembrie 2020 

                                                                                                     
        Domnul Președinte informează că potrivit prevederilor art. 122 alin. (2) și ale art. 
172 din Codul administrativ, coroborate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Regulamentul 
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați, consilierul județean al cărui 
mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului județean, depune jurământul în 
fața consiliului județean, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al 
județului l-a informat cu privire la validarea mandatului său.  
        Jurământul se depune în limba română, se imprimă pe un formular special și se 
semnează, în două exemplare, de către consilierul județean respectiv.  
        Formula religioasă de încheiere a jurământului va respecta libertatea convingerilor 
religioase, jurământul putând fi depus și fără formula religioasă. 
        Supleantul validat care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de 
drept. 
        Domnul secretar general al județului va da citire numelui supleantului al cărui 
mandat a fost validat și va prezenta Consiliului Încheierea Tribunalului Galați prin care 
respectivul mandat a fost validat.  
        Domnul secretar general al județului  
        Numele supleantului este Drăgan Ana-Raluca din partea Partidul Social Democrat, 
conform Încheierii nr. 70 din 12 iulie 2022, pronunțată de Tribunalul Galați în Dosarul 
nr. 2.522/121/2022.  
       Domnul Președinte o invită pe doamna Drăgan Ana-Raluca să depună jurământul.  
 

       Doamna DRĂGAN Ana-Raluca depune următorul jurământ: 
       «Subsemnata DRĂGAN Ana-Raluca, consilier județean al Consiliului Județean Galați, 
în conformitate cu prevederile articolelor 117 și 172 din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean Galați următorul jurământ: 
         „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună–credință, tot ceea ce 
stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Galați.  
         Așa să-mi ajute Dumnezeu!”» 
  
        Se semnează formularele jurământului. 
 

       Domnul Președinte îi adresează felicitări și bun venit în rândurile consilierilor 
județeni. 
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Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 
privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

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 cu 31 voturi „pentru”.   
Se trece la punctul 3 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 cu 31 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 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 cu 31 voturi „pentru”.       
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Municipal “Anton 
Cincu” Tecuci, 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 cu 31 voturi „pentru”.       
 

         Domnul consilier județean Manoliu Tiberiu–Codruț a fost deconectat de la 
sesiunea video. 
 

Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 
Aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Galați, prin Consiliul Județean 

Galați și Raionul Strășeni, prin Consiliul Raional Strășeni din Republica Moldova 
                                                                                                    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 cu 30 voturi „pentru”.       
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sud–Est pentru 
Situații de Urgență” 

                                                                                                    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 cu 30 voturi „pentru”.       
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Darea în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparținând 
domeniului privat al județului Galați, către Administrația Națională a Rezervelor 

de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 
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 cu 30 voturi „pentru”.         
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun 
imobil (construcție, teren aferent și cale de acces) din domeniul public al 

municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în 
domeniul public al județului Galați și în administrarea 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 cu 30 voturi „pentru”.           
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Trecerea din domeniul privat al județului Galați în domeniul public al județului 
Galați a unor imobile (construcții și teren aferent) situate în municipiul Galați, str. 

Traian nr. 454A 
                                                                                                    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 cu 30 voturi „pentru”.     
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Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Darea în administrarea Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci a unei părți, în 
suprafață de 470,38 m2, din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 

1918 nr. 29, 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 cu 30 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind darea 
în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public 
și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al 
județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe 

amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A 
                                                                                                    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 cu 30 voturi „pentru”.       
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea actualizării Proiectului tehnic și a Documentației de execuție pentru 
realizarea obiectivului de investiții: ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces 

stație transfer Târgu Bujor” 
                                                                                                    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 cu 30 voturi „pentru”.         
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați în vederea organizării unor 

evenimente cu rol important pentru dezvoltarea mediul de afaceri în 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 cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și o „abținere” (Oprea 
Radu–Adrian). 
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Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic 

Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir 
întins pentru ajutor” 

                                                                                                    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 cu 30 voturi „pentru”.         
 

         Domnul consilier județean Manoliu Tiberiu–Codruț s-a conectat la sesiunea 
video. 
 

Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 159 din 30 iunie 2021 privind  

aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și 
Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași în vederea 

realizării proiectului de digitalizare și valorificare a patrimoniului rural 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 cu 31 voturi „pentru”.        
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Agenția Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de 
droguri 

                                                                                                    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 cu 31 voturi „pentru”.         
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 2/17 ianuarie 2020 privind 
aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut - 

Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările 
ulterioare 

                                                                                                    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 cu 31 voturi „pentru”.           
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 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 cu 31 voturi „pentru”.             
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare 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 cu 31 voturi „pentru”.               
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea 
obiectivului de investiție „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE 
CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI 
STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE 

MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI” 
                                                                                                    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 cu 31 voturi „pentru”.                 
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 

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

30.06.2022 
                                                                                                    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 cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și o „abținere” (Drăgan 
Ana-Raluca). 
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Se trece la punctul 23 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 cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și o „abținere” (Drăgan 

Ana-Raluca). 
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și o „abținere” (Drăgan 

Ana-Raluca). 
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.  
 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și o „abținere” (Drăgan 

Ana-Raluca).  
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și o „abținere” (Drăgan 

Ana-Raluca).    
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și o „abținere” (Drăgan 

Ana-Raluca).    
              Se trece la punctul 24 din ordinea de zi: 

Modificarea Anexei 1 lit. B din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 156/2017 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați și 
din cadrul unor instituții publice din subordinea 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 cu 31 voturi „pentru”.                 
 
         Domnul Președinte informează că în continuarea ordinii de zi se regăsesc cinci 
proiecte de hotărâri pentru a căror aprobare este necesară procedura de vot secret și  
propune să se organizeze o singură procedură de vot secret. Supune la vot. 

Se aprobă cu 31 voturi „pentru”.                 
 

         Domnul Președinte prezintă succint proiectele de hotărâri, astfel: 
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La punctul 25 din ordinea de zi: 

Aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate pentru delegarea 
serviciului de operare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor de operare, 

documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru 
reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOSERV Galați 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

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

La punctul 26 din ordinea de zi: 
Actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap Galați 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

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

La punctul 27 din ordinea de zi: 
Constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului Galați 

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

sau la documentația de fundamentare. 
La punctul 28 din ordinea de zi: 

Constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Galați 
al doamnei Elena GROSU, ca urmare a demisiei 

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

sau la documentația de fundamentare. 
La punctul 29 din ordinea de zi: 

Alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Galați 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

         Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentația de fundamentare și, totodată, invită partidele să vină cu propuneri.  
         Din partea Partidului Social Democrat, anunță că îl propun pentru funcția de 
vicepreședinte al consiliului județean pe domnul Sandu Mitică.  
         În continuare, întreabă dacă celelalte partide mai vor să facă propuneri pentru 
funcția de vicepreședinte. Îi dă cuvântul domnului consilier județean Diaconu Vasile. 
        Domnul Diaconu Vasile comunică faptul că nu au nicio propunere. 
        Domnul Președinte, având în vedere și componența Comisiei de numărare a 
voturilor,  îi propune ca înlocuitori pe domnul Stanciu Silvius în locul doamnei Naggar 
Andreea-Anamaria și, respectiv, pe doamna Cambanache Liliana în locul domnului Sandu 
Mitică.  
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          Domnul consilier județean Costea Tudorel și, respectiv, domnul consilier 
județean Manoliu Tiberiu–Codruț au fost deconectați de la sesiunea video. 
 

         Domnul Președinte supune la vot cele propuse. 
         Se aprobă cu 29 voturi „pentru”.                 
 

         Domnul Președinte, în continuare, invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi 
întocmite buletinele de vot care vor fi predate Comisiei de numărare a voturilor, odată 
cu procesele-verbale.  
         Roagă Comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuțiuni. 
 

         Domnul consilier județean Căluean Anghel–Costel s-a conectat la sesiunea video. 
          

         Pauză. 
...................................................................................................................................................................................... 
          Se reiau lucrările. 
 
 

         Doamna Cambanache Liliana face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor 
de vot: 
 

1.  ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ 
2.  ALEXANDRU Adrian–Dănuţ 
3.  ANTOFI Eugenia–Simona - absent 
4.  BUŢURCĂ Octav 
5.  CAMBANACHE Liliana  
6.  CONSTANDACHI Constantina  
7.  DIACONU Vasile  
8.  DRĂGAN Ana-Raluca 
9.  ENACHE Mioara 
10.  FOTEA Costel 
11.  GASPAROTTI Florinel–Petru 
12.  GROSU Constantin  
13.  GROSU Elena 
14.  IOSIF Iulian  
15.  ISTUDOR Gigel 
16.  MĂNĂILĂ Valeriu 
17.  MOCANU Georgia–Cornelia  
18.  MOROȘAN Cătălin - absent 
19.  NECHIFOR Alexandru 
20.  OPREA Radu–Adrian 
21.  POLINSCHI Mihai 
22.  POPA Octavian 
23.  PORUMB Cătălin–Nicolae 
24.  RADU Valentin - absent 
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25.  RUSU Georgiana–Iuliana 
26.  SANDU Mitică 
27.  STANCIU Silvius 
28.  ȘAPIRA Violeta 
29.  VASILIU Doina  

 
 

             NOTĂ: Conform art. 65 alin. (22) din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.  173 
din 30 iulie 2020, cu modificările și completările ulterioare, consilierii județeni care 
participă la ședință prin utilizarea unor mijloace electronice de comunicare simultană de 
la distanță nu vor putea participa la procedura de vot secret (CĂLUEAN Anghel–Costel, 
COSTEA Tudorel, CUCU Doina, IȘFAN Dumitru, MANOLIU Tiberiu–Codruț și STAN 
Ionel). 
 

           Se votează. 
 

           Se ia o pauză pentru numărarea voturilor. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
          
           Se reiau lucrările. 
 

          Domnul Președinte o invită pe doamna consilier județean Cambanache Liliana să 
dea citire proceselor-verbale.  
          Doamna Cambanache Liliana 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«APROBAREA STUDIULUI DE FUNDAMENTARE, STUDIULUI DE OPORTUNITATE 
PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE OPERARE, DOCUMENTULUI DE POZIȚIE, 
DELEGAREA SERVICIILOR DE OPERARE, DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE, PRECUM ȘI 
ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL PENTRU REPREZENTANTUL UAT JUDEȚUL 
GALAȚI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
ECOSERV GALAȚI». 1. Numărul membrilor în funcție ai Consiliului Județean Galați = 35; 
2. Numărul membrilor în funcție ai Consiliului Județean Galați prezenți la ședință 
(ședința este convocată la sediul autorității, iar persoanele care au participat on-line la 
ședință nu se iau în calcul la această numărătoare): 26; 3. Cvorumul necesar: majoritatea 
absolută= 18 
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

26 - 9 - 

        
          CONCLUZIE: S-au aprobat toate prevederile proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate pentru delegarea 
serviciului de operare, Documentului de poziție, delegarea serviciilor de operare, 
documentației de atribuire, precum și acordarea unui mandat special pentru 
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reprezentantul UAT județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galați, astfel cum sunt acestea reglementate în cuprinsul 
articolelor nr. 1—8. 
 

       Semnează, Comisia de numărare a voturilor: CAMBANACHE Liliana, președinte; 
STANCIU Silvius, membru; OPREA Radu–Adrian, membru; CONSTANDACHI 
Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru». 
 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«ACTUALIZAREA COMPONENŢEI NOMINALE A COMISIEI DE EVALUARE A 
PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP GALAŢI». 1. Numărul membrilor în funcție ai 
Consiliului Județean Galați = 35; 2. Numărul membrilor în funcție ai Consiliului Județean 
Galați prezenți la ședință (ședința este convocată la sediul autorității, iar persoanele care 
au participat on-line la ședință nu se iau în calcul la această numărătoare): 26; 3. 
Cvorumul necesar: majoritatea simplă = 14 

 

Art. 1. din proiectul de hotărâre: 
Numele și prenumele 

candidaților 
Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

PLEŞEA–
CONDRATOVICI 
Cătălin 

18 6 9 2 

ROLEA Silviu 24 - 9 2 

CRISTEA Fănica–Paula 24 - 9 2 

MARINIUC Mariana 24 - 9 2 

PÎRLEA Ionelia–Mariana 24 - 9 2 
 

Art. 2 și 3 din proiectul de hotărâre: 
Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

24 2 9 - 
 

       CONCLUZIE: S-au aprobat: actualizarea componenței nominale a Comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap Galați, astfel: PLEŞEA–CONDRATOVICI 
Cătălin (președinte), ROLEA Silviu, CRISTEA Fănica–Paula, MARINIUC Mariana și 
PÎRLEA Ionelia–Mariana (membri); modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 182/2014 privind reorganizarea Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galați, cu modificările și completările 
ulterioare; comunicarea hotărârii către Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați, Direcția de Sănătate Publică a Județului Galați, Comisia 
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galați și persoanelor nominalizate. 
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       Semnează, Comisia de numărare a voturilor: CAMBANACHE Liliana, președinte; 
STANCIU Silvius, membru; OPREA Radu–Adrian, membru; CONSTANDACHI Constantina, 
membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru». 
 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI». 1. Numărul 
membrilor în funcție ai Consiliului Județean Galați = 35; 2. Numărul membrilor în funcție 
ai Consiliului Județean Galați prezenți la ședință (ședința este convocată la sediul 
autorității, iar persoanele care au participat on-line la ședință nu se iau în calcul la 
această numărătoare): 26; 3. Cvorumul necesar: majoritatea simplă = 14 

 

 Art. 1 alin. (1) din proiectul de hotărâre: 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

COCA Ionel 26 - 9 - 

CRISTOLOVEANU 
Manon–Emilia 

26 - 9 - 

GROZA 
Ciprian 26 - 9 - 

ELKAN 
Eva Maria 26 - 9 - 

CALCAN 
Gabriela 

26 - 9 - 

BULAI 
Diamanta Luminiţa 26 - 9 - 

MOROZAN 
Violeta–Gina 

26 - 9 - 

AVRAM 
Răzvan Corneliu 

26 - 9 - 

RALEA 
Niculina Olimpia 

26 - 9 - 

LUPOAE 
Nicoleta 

26 - 9 - 

SCARLAT 
Jane–Mary 

26 - 9 - 

 
Art. 1 alin. (2) și (3), art. 2 și art. 3 din proiectul de hotărâre: 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

26 - 9 - 
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       CONCLUZIE: S-au aprobat: constituirea Comisiei pentru protecția copilului Galați 
în componența: COCA Ionel (președinte), CRISTOLOVEANU Manon–Emilia 
(vicepreședinte), GROZA Ciprian (supleant), ELKAN Eva Maria (membru titular), 
CALCAN Gabriela (membru supleant), BULAI Diamanta Luminița (membru titular), 
MOROZAN Violeta–Gina (membru supleant), AVRAM Răzvan Corneliu (membru 
titular), RALEA Niculina Olimpia (membru supleant), LUPOAE Nicoleta (membru 
titular) și SCARLAT Jane–Mary (membru supleant); 
Mandatul membrilor Comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia 
în situații temeinic motivate; 
Reprezentarea organismelor private acreditate va fi asigurată prin rotația 
reprezentanților acestora pentru o perioadă de cinci ani; 
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează efectele juridice ale 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 160 din 27 iulie 2017 privind constituirea 
Comisiei pentru Protecția Copilului Galați, cu modificările și completările ulterioare; 
Prezenta hotărâre se va comunica: Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați, Comisiei pentru Protecția Copilului Galați, precum și 
persoanelor nominalizate. 
 

       Semnează, Comisia de numărare a voturilor: CAMBANACHE Liliana, președinte; 
STANCIU Silvius, membru; OPREA Radu–Adrian, membru; CONSTANDACHI 
Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru». 
 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«CONSTATAREA ÎNCETĂRII MANDATULUI DE VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI 
JUDEŢEAN GALAŢI AL DOAMNEI ELENA GROSU, CA URMARE A DEMISIEI». 1. Numărul 
membrilor în funcție ai Consiliului Județean Galați = 35; 2. Numărul membrilor în funcție 
ai Consiliului Județean Galați prezenți la ședință (ședința este convocată la sediul 
autorității, iar persoanele care au participat on-line la ședință nu se iau în calcul la 
această numărătoare): 26; 3. Cvorumul necesar: majoritatea absolută = 18 

 
Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

26 - 9 - 

 

       CONCLUZIE: S-au aprobat toate prevederile proiectului de hotărâre privind 
constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului județean Galați al 
doamnei Elena GROSU, ca urmare a demisiei, astfel cum sunt acestea reglementate 
în cuprinsul articolelor nr. 1—4. 
 

       Semnează, Comisia de numărare a voturilor: CAMBANACHE Liliana, președinte; 
STANCIU Silvius, membru; OPREA Radu–Adrian, membru; CONSTANDACHI 
Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru». 
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 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«ALEGEREA UNUI VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI». 1. Numărul 
membrilor în funcție ai Consiliului Județean Galați = 35; 2. Numărul membrilor în funcție 
ai Consiliului Județean Galați prezenți la ședință (ședința este convocată la sediul 
autorității, iar persoanele care au participat on-line la ședință nu se iau în calcul la 
această numărătoare): 26; 3. Cvorumul necesar: majoritatea absolută = 18 
 

Art. 1. din proiectul de hotărâre: 
Numele și prenumele 

candidaților 
Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

SANDU Mitică 20 6 9 - 

 

Art. 2. din proiectul de hotărâre: 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

21 5 9 - 

 

       CONCLUZIE: Domnul consilier județean SANDU Mitică a fost ales în calitate de 
vicepreședinte al Consiliului Județean Galați, iar hotărârea i se va comunica, fiind 
supusă formalităților de publicitate prevăzute de lege. 
 

       Semnează, Comisia de numărare a voturilor: CAMBANACHE Liliana, președinte; 
STANCIU Silvius, membru; OPREA Radu–Adrian, membru; CONSTANDACHI 
Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru». 
 

         Domnul Președinte îi mulțumește doamnei consilier județean Cambanache Liliana 
pentru cele expuse. 
 

Se trece la punctul 30 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 mapă. 
         S-a luat act de Nota de colaborare a Serviciului contencios și probleme juridice nr. 
8.299/18.07.2022 ca urmare a Notei nr. 8.299/11.07.2022 privind problemele ridicate 
în ședința ordinară a Consiliului Județean Galați din data de 29 iunie 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Galați pentru luna iunie 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 iunie 2022. 
        S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați pe 
luna iunie 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galați la data de 30 iunie 2022. 
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         S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați pe 
luna iunie 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
iunie 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați pentru luna iunie 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul 
Apostol Andrei” Galați pentru luna iunie 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galați pentru luna 
iunie 2022. 
      
         Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului președinte, dorește să ia cuvântul. 
         Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean. 
         Domnul Iosif Iulian precizează că are două întrebări, astfel: la primul punct, ținând 
cont că, în ședința din luna trecută, au fost votate exproprierile terenurilor de pe centura 
Galațiului, își manifestă curiozitatea asupra stadiului lucrărilor și întreabă: „Adică, au fost 
virați banii în contul proprietarilor, au început demolările sau care este stadiul acelor 
lucrări?” Și, la punctul numărul doi, menționând că în nordul județului, pe drumul 242A, 
este un proiect de reabilitare și, din câte cunoaște, pe trei din patru tronsoane lucrările 
au fost finalizate, însă pe tronsonul numărul trei, care străbate orașul Berești, aceste 
lucrări nu au început. „De asemenea, știu că se așteaptă un deviz, semnarea unui deviz de 
către consiliul județean pentru a da startul acestor lucrări și nu știm care este piedica sau 
de ce nu au început aceste lucrări, ținând cont că acest tronson străbate orașul Berești și 
este un disconfort foarte mare pentru locuitorii din zonă. Mulțumesc”. 
         Domnul Președinte precizează că la exproprieri s-au urmat pașii legali, cei pe care 
trebuiau să îi facă comisia. În primă ordine de idei, menționează că s-au virat banii din 
contul consiliului județean în contul băncii. Apoi, comisia s-a întâlnit cu toți cei care 
trebuiau să fie expropriați pentru a li se cere punctul de vedere și pentru a prezenta toate 
documentele. Unii dintre ei au fost de acord cu ceea ce s-a evaluat și cu banii pe care îi 
vor primi. Unii dintre ei probabil vor face contestație în instanță la sumele pe care le vor 
primi și, atunci, se va vedea ce va spune instanța și expertul desemnat de către instanță 
și atunci este clar: vom veni să mai suplimentăm sumele sau vor rămâne aceleași. Dar, în 
consecință, ei au fost informați că, după data de 30 iulie sau… în august, vor trebui să 
părăsească imobilele pentru a se intra la ceea ce înseamnă pregătirea terenului în 
vederea lucrărilor de infrastructură pentru centură. În altă ordine de idei, vizavi de 
drumul județean 242, nu ascunde faptul că inclusiv cu primarul orașului Berești s-a 
întâlnit într-una dintre zile pe subiectul acesta – doar pe subiectul acesta – și l-a asigurat 
că imediat ce va fi emisă o hotărâre sau o ordonanță de urgență privind asigurările, 
subliniind că, după cum se cunoaște, a fost o problemă și nu numai în Galați, în toată țara, 
cu firmele care au avut asigurări la City Insurance, urmând, ca apoi, după ce vom avea 
toate documentele puse în ordine, să se poată să da drumul la lucrări pentru că este un 
proiect cu finanțare europeană, apreciind că, undeva, în ianuarie sau februarie 2023, 
trebuie finalizate lucrările. Susține: „Ideal și indicat este să vedem poate reușim să le 
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finalizăm în sezonul cald. Acum, bine este și pentru noi că se poate lucra decent, bine va 
fi și pentru locuitorii orașului Berești că vor putea să circule în condiții optime de 
siguranță și, bineînțeles, de confort. Adică, ca și termen limită, va fi 2023, luna februarie. 
Scopul este să finalizăm cât mai repede”. După cum se cunoaște, acolo au fost lucrări de 
canalizare – a fost un proiect de alimentare cu apă și, cei de acolo, au trebuit să facă 
lucrările de canalizare și, de aceea, s-au și întârziat atât de mult. În urma celor expuse,  
întreabă dacă mai sunt alte luări de cuvânt. 
         Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului președinte, are o întrebare. 
         Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean. 
         Domnul Diaconu Vasile, având în vedere faptul că într-o informare anterioară, 
primită în legătură cu activitatea firmei Rotary în contract cu APĂ CANAL, așa era 
precizat și anume faptul că, în luna iulie 2022, contractul expira. Întreabă, pentru data 
viitoare, dacă se poate face un raport referitor la condițiile de prelungire a acelui 
contract, întrucât firma Rotary, în continuare, în Tecuci lucrează foarte, foarte prost și 
dacă s-a efectuat o analiză la sfârșitul contractului. 
         Domnul Președinte îi răspunde că organizatorii licitației sunt cei de la APĂ CANAL 
și li se vor solicita informațiile referitoare la situația semnalată pentru a se vedea dacă       
s-a prelungit contractul și în ce condiții.  
         Nemaifiind alte întrebări, îi urează bun venit și în noua funcție de vicepreședinte al 
Consiliului Județean Galați, domnului Sandu Mitică și îi dorește multă putere de muncă! 
Afirmă: „Așa după cum știți, domnul Sandu este o persoană mult mai conciliantă și 
deschisă la dialog decât mine. Așa că veți avea în domnul Sandu acel mediator pe care      
l-ați solicitat în ședințele anterioare – am văzut că aveți o relație foarte bună. Domnule 
Sandu, deci, ca atare, vă revine, în continuare, misiunea frumoasă de a ține legătura cu 
colegii consilieri județeni!”  
         Domnul vicepreședinte Sandu Mitică, mulțumindu-i domnului președinte, 
comunică:  „Acum, sunt onorat pentru încrederea acordată prin votul dumneavoastră de 
astăzi, vot ce face posibilă instalarea mea în funcția de vicepreședinte. Sunt încântat să 
fac parte dintr-o echipă care își dorește performanță în toate domeniile de activitate ce 
vizează dezvoltarea județului Galați. În egală măsură, este o provocare pentru mine, 
căreia sper, din tot sufletul, să îi fac față și nici într-un caz să dezamăgesc. Iar, pentru toate 
acestea, vă mulțumesc!” 
         Domnul Președinte îi adresează, încă o dată, bun venit în această calitate de 
vicepreședinte al Consiliului Județean Galați și, în continuare, îi mulțumește colegei și 
prietenei dumnealui Grosu Elena. „Un om cu care am colaborat foarte bine în cei doi ani 
de zile. Și-a făcut treaba foarte bine. Și, în continuare, este și va fi colega și prietena 
noastră în consiliul județean”.  
         Doamna Grosu Elena, ca urmare a cuvintelor ce i-au fost adresate, transmite: „Vă 
mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc tuturor colegilor, colegilor mei de partid, 
colegilor din celelalte partide cu care am lucrat și am colaborat și cu care voi lucra și voi 
colabora în continuare, sper. Avem obiective foarte importante – mi-aș permite să spun 
mărețe. Și eu sunt pentru a realiza lucruri importante în județul acesta. Și dacă reușim și 
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reușiți dumneavoastră, ca și conducător, cu echipa pe care vi-o formați, cu aparatul de 
specialitate din consiliul județean și cu noi, consilierii județeni, să realizăm și aeroportul, 
să realizăm și drumurile expres pe care ni le-am propus, să realizăm și spitalul nou, să 
realizăm tot, tot, tot ce ne-am propus, eu sunt super fericită! Vă doresc dumneavoastră și 
domnului vicepreședinte nou ales: mult succes, putere de muncă – că este nevoie de 
multă, multă, multă muncă! Și vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru 
oportunitatea pe care mi-ați dat-o pentru a face parte din echipa dumneavoastră! Vă 
mulțumesc dumneavoastră și mulțumesc întregii echipe de aici! Vă doresc tuturor multă 
sănătate, ne dorim tuturor multă sănătate și să facem tot și chiar și mai mult! Vă 
mulțumesc!” 
         Domnul Președinte, de asemenea, îi mulțumește. În închiderea ședinței, le dorește 
consilierilor județeni o după-amiază plăcută și să dea Dumnezeu ploaie și sănătate! 
 
 

         Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 24 (douăzecișipatru) 
pagini și a fost prezentat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați, convocată 
de îndată, din data de 22 august 2022.     
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