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PROCES–VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 28 februarie 2022 
 

Ședința ordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 191 din 22 februarie 2022 și a fost 
publicată în  ziarul „Viața liberă” Galați (ediția on-line) din 22 februarie 2022, respectiv 
în ediția tipărită din 23 februarie 2022 și afișată la sediu, potrivit procedurii prevăzute 
de Regulament și de Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galați (U.A.T. a 
municipiului Galați); 

Inițiator: Costel Fotea  
2. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Țepu (U.A.T. a 
comunei Țepu); 

Inițiator: Costel Fotea  
3. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu 
(U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu); 

Inițiator: Costel Fotea  
4. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Tulucești (U.A.T. a 
comunei Tulucești); 

Inițiator: Costel Fotea  
5. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Umbrărești (U.A.T. a 
comunei Umbrărești); 

Inițiator: Costel Fotea  
6. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului  (U.A.T. 
a comunei Valea Mărului); 

Inițiator: Costel Fotea  
7. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a 
comunei Vânători); 

Inițiator: Costel Fotea  
8. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădești (U.A.T. a 
comunei Vlădești); 

Inițiator: Costel Fotea  
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9. Preluarea în domeniul public al Județului Galați a unor bunuri de natura 
activelor fixe, rezultate din investițiile din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 – 2020” și  
transmiterea acestora în concesiune către Operatorul Regional S.C. Apă Canal S.A. 
Galați; 

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

și Protecția Copilului Galați asupra bunului imobil situat în municipiul Galați, str. 
Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 18, aflat în domeniul public al 
județului Galați; 

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

investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
tronsonul funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 
- DJ 255A -  DN25”; 

Inițiator: Costel Fotea  
12. Aprobarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 
251H - DJ 251 - DJ 255A - DN25”; 

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

realizarea obiectivului de investiție: Realizare lucrări nestructurale și de instalații 
aferente Secției de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
14. Aprobarea asocierii dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și 

Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați a 
evenimentului „ULTRAMARATON”; 

Inițiator: Costel Fotea  
15. Aprobarea proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, 

semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii 
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galați” a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare 
pentru realizarea acestuia; 

Inițiator: Costel Fotea  
16. Aprobarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare 

instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din 
cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului 
de implementare pentru realizarea acestuia; 

Inițiator: Costel Fotea  
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17. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru 
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”, pentru anul 
2022; 

Inițiator: Costel Fotea  
18. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru 

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, pentru anul 2022; 
Inițiator: Costel Fotea  

19. Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, încheiat în vederea 
realizării proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila”; 

Inițiator: Costel Fotea  
20. Aprobarea parteneriatului ”PROF CONSULT” dintre UAT Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  pentru cooperarea 
instituțională specifică în cadrul proiectului “Măsuri active pentru creșterea participării 
la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”; 

Inițiator: Costel Fotea  
21. Aprobarea parteneriatului ”PUBLIC TERȚIAR” dintre UAT Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  pentru cooperarea 
instituțională specifică în cadrul proiectului “Măsuri active pentru creșterea participării 
la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”; 

Inițiator: Costel Fotea  
22. 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  
23. Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de 

menținere a calității aerului în județul Galați, 2019-2023”; 
Inițiator: Costel Fotea  

24. Acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Județului Galați în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare „Serviciul Regional Apă Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea  
25. Validarea desemnării nominale a domnului Marius DOBREA, Director 

General al Poliției Locale Galați, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
26. Desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al Județului Galați, pentru anul 2021; 
Inițiator: Costel Fotea  

27. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în comisiile de 
evaluare a probei interviu pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcțiilor 
de director și director adjunct al unor instituții de învățământ special din județul Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
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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, în deschiderea ședinței, afirmă că, din păcate, lucrurile 
acestea tensionate sau vremurile sau problemele tensionate nu s-au terminat. Acum doi 
ani de zile a început lupta cu un inamic invizibil, luptă care nu s-a terminat nici în 
momentul de față, pentru că suntem, în continuare, încă în perioadă de pandemie. Dar a 
mai apărut încă o problemă la est și astăzi avem un inamic vizibil: războiul dintre Rusia 
și Ucraina. Comunică: «Din păcate, nu cred că-și imaginau mulți că lucrurile acestea mai 
pot fi posibile acum, în 2022, în Mileniul III, dar uitați-le că, din păcate, se întâmplă. În 
cele câteva zile de când a început acest crunt război în Ucraina, prin cele două vămi de 
la Oancea și de la Galați - Giurgiulești, au intrat peste 3200 de cetățeni. Unii dintre ei au 
cerut azil politic și au rămas în Galați și beneficiază de azil politic, alții s-au cazat la 
oameni de bună-credință din Galați, din județul Galați, iar majoritatea au fost cazați de 
către colegii noștri de la Universitatea „Dunărea de Jos” cărora le mulțumesc și îi felicit 
pentru că au făcut niște eforturi extraordinare. Vă dați seama că cifrele acestea sunt 
într-o continuă dinamică, într-o continuă mișcare, pentru că ei vin, stau două zile cazați 
și, apoi, pleacă». Conchide că la universitate erau 511 paturi în cămine, la blocul 
primăriei erau 100 de paturi, iar la Didona erau 28 de paturi, plus cetățeni ucraineni 
care s-au cazat la locuitori din județul Galați. Nu este simplu, nu este ușor. Așa, ca și 
cifre, se observă că sunt 500, dar, din informațiile avute și din discuția avută și cu 
domnul rector și cu domnii prorectori de la Universitatea „Dunărea de Jos”, se pare că 
sunt peste 700 de persoane cazate, sunt peste 1200 de persoane care au trecut prin 
căminele universității, la fel și prin blocul de la primărie. Vremuri delicate și trebuie să 
fim alături și de acești oameni care vin, mai ales că, în condițiile în care în zilele de 
duminică, de sâmbătă erau temperaturi de 14, de 15 grade, deja avem zăpadă, vremea 
s-a răcit și este din ce în ce mai greu. În Comandamentul județean pentru situații de 
urgență de sâmbătă s-a stabilit ca la prefectură să fie un grup de lucru de specialiști 
format din oameni cu experiență din armată, din poliție, din jandarmerie, de la I.G.S.U. 
care să rezolve această problemă și să țină legătura cu cei din vamă. S-au pus la 
dispoziție două numere de telefon, adresă de mail unde să se poată adresa cei care intră 
în România, dar și cei care sunt la vamă. Au fost foarte mulți oameni solidari și s-au pus 
la dispoziție cu cunoștințele pe care le au de traducători – traducători în vamă, 
traducători la prefectură. Și, așa după cum îi arăta în acest moment domnul prefect, se 
pare că veștile proaste nu se opresc aici pentru că, în perioada următoare, este anunțat 
cod galben, chiar cod portocaliu de viscol, ninsori și frig. Adică nu sunt vremuri chiar 
atât de frumoase și de plăcute pe care le trăim, dar să sperăm că această nenorocire nu 
va dura foarte mult. În continuare, îi dă cuvântul domnului prorector Stanciu Silvius. 
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Domnul Stanciu Silvius, adresându-se domnului președinte, stimaților colegi, le 

mulțumește pentru aprecierile făcute la adresa Universității „Dunărea de Jos” din Galați 
și la adresa colectivului. Comunică: „Lucrăm pentru partenerii noștri, pentru studenții 
noștri, pentru prietenii noștri din Ucraina care sunt foarte afectați de această situație, 
de acest război. Am discutat cu colegii consilieri aleși în Consiliul Județean Galați din 
partea Partidului Social Democrat și am decis, în urma discuției și cu domnul 
președinte, să donăm indemnizația lunară, în calitate de consilier județean, pentru a 
ajuta refugiații din Ucraina care sunt în zona noastră și să facem cât putem și în calitate 
de oameni, în calitate de consilieri, pentru a ajuta acești oameni la nevoie. Colegii noștri 
din Consiliul Județean Galați, colegii de partid, au achiesat ideea și sunt de acord cu 
această donație. Vă rog să înregistrați această inițiativă. Vă mulțumesc”. 

Domnul Președinte apreciază că este lăudabilă inițiativa consilierilor P.S.D. ca 
indemnizația pentru o lună să fie donată într-un cont la universitate pentru a cumpăra 
alimente, produse de igienă și ce mai este nevoie și, apoi, se va vedea și ce soluții se mai 
găsesc. Îi adresează domnului prorector mulțumiri și felicitări pentru inițiativă. 

Înainte de a trece la ordinea de zi, 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 33 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, 
Costea Tudorel, Cucu Doina, Diaconu Vasile, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–
Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Iosif Iulian, Ișfan Dumitru, Mănăilă Valeriu, 
Naggar Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Polinschi Mihai, 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: Antofi 
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Istudor Gigel, Manoliu Tiberiu–Codruț, 
Mocanu Georgia–Cornelia, Oprea Radu–Adrian și Rusu Georgiana–Iuliana. 

A lipsit  domnul consilier județean Moroșan Cătălin. 
Domnul consilier județean Căluean Anghel–Costel a fost deconectat de la 

sesiunea video după votarea punctului 23 de pe ordinea de zi.  
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La votarea punctului 27 de pe ordinea de zi, domnul Președinte al 
Consiliului Județean Galați, Fotea Costel, s-a abținut la vot, în conformitate cu 
prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

La votarea punctului 29 de pe ordinea de zi, domnii consilieri județeni 
Sandu Mitică și Gasparotti Florinel-Petru s-au abținut la vot, în conformitate cu 
prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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 
extraordinare a Consiliului Județean Galați din data de 08 februarie 2022. 

Întreabă dacă sunt observații în legătură cu procesul–verbal. 
Nefiind observații, supune la vot procesul–verbal. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
 

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

- Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean 
de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean 
Galați; 

- Aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Galați; 

- Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui 
bun imobil (teren în suprafață de 128 m2), situat în municipiul Galați, b-dul 
George Coșbuc, tronson 1 – lot 2, jud. Galați, din domeniul public al județului 
Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al 
municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați. 

 

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 organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic 
Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean 
Galați». 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre privind «Aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați». 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre privind «Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galați de 
trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 128 m2), situat în municipiul Galați,     
b-dul George Coșbuc, tronson 1 – lot 2, jud. Galați, din domeniul public al județului 
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Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului 
Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați». 

Se aprobă în unanimitate, cu 34 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. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galați (U.A.T. a 
municipiului Galați); 

Inițiator: Costel Fotea  
2. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Țepu (U.A.T. a 
comunei Țepu); 

Inițiator: Costel Fotea  
3. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu 
(U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu); 

Inițiator: Costel Fotea  
4. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Tulucești (U.A.T. a 
comunei Tulucești); 

Inițiator: Costel Fotea  
5. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Umbrărești (U.A.T. a 
comunei Umbrărești); 

Inițiator: Costel Fotea  
6. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului  (U.A.T. 
a comunei Valea Mărului); 

Inițiator: Costel Fotea  
7. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a 
comunei Vânători); 

Inițiator: Costel Fotea  
8. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădești (U.A.T. a 
comunei Vlădești); 

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

Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
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10. Aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Galați; 
Inițiator: Costel Fotea  

11. Preluarea în domeniul public al Județului Galați a unor bunuri de natura 
activelor fixe, rezultate din investițiile din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 – 2020” și  
transmiterea acestora în concesiune către Operatorul Regional S.C. Apă Canal S.A. 
Galați; 

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

și Protecția Copilului Galați asupra bunului imobil situat în municipiul Galați, str. 
Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 18, aflat în domeniul public al 
județului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
13. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui 

bun imobil (teren în suprafață de 128 m2), situat în municipiul Galați, b-dul George 
Coșbuc, tronson 1 – lot 2, jud. Galați, din domeniul public al județului Galați și 
administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și 
administrarea Consiliului Local al municipiului Galați; 

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

investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
tronsonul funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 
- DJ 255A -  DN25”; 

Inițiator: Costel Fotea  
15. Aprobarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 
251H - DJ 251 - DJ 255A - DN25”; 

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

realizarea obiectivului de investiție: Realizare lucrări nestructurale și de instalații 
aferente Secției de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
17. Aprobarea asocierii dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și 

Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați a 
evenimentului „ULTRAMARATON”; 

Inițiator: Costel Fotea  
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18. Aprobarea proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, 
semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii 
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galați” a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare 
pentru realizarea acestuia; 

Inițiator: Costel Fotea  
19. Aprobarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare 

instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din 
cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului 
de implementare pentru realizarea acestuia; 

Inițiator: Costel Fotea  
20. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru 

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”, pentru anul 
2022; 

Inițiator: Costel Fotea  
21. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru 

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, pentru anul 2022; 
Inițiator: Costel Fotea  

22. Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, încheiat în vederea 
realizării proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila”; 

Inițiator: Costel Fotea  
23. Aprobarea parteneriatului ”PROF CONSULT” dintre UAT Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  pentru cooperarea 
instituțională specifică în cadrul proiectului “Măsuri active pentru creșterea participării 
la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”; 

Inițiator: Costel Fotea  
24. Aprobarea parteneriatului ”PUBLIC TERȚIAR” dintre UAT Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  pentru cooperarea 
instituțională specifică în cadrul proiectului “Măsuri active pentru creșterea participării 
la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”; 

Inițiator: Costel Fotea  
25. 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  
26. Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de 

menținere a calității aerului în județul Galați, 2019-2023”; 
Inițiator: Costel Fotea  

27. Acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Județului Galați în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare „Serviciul Regional Apă Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea  
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28. Validarea desemnării nominale a domnului Marius DOBREA, Director 
General al Poliției Locale Galați, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea  
29. Desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al Județului Galați, pentru anul 2021; 
Inițiator: Costel Fotea  

30. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în comisiile de 
evaluare a probei interviu pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcțiilor 
de director și director adjunct al unor instituții de învățământ special din județul Galați; 

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

 

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

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

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galați (U.A.T. 
a municipiului 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 34 voturi „pentru”.       
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Țepu (U.A.T. a 

comunei Țepu) 
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 34 voturi „pentru”.      
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor 

Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu) 
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 34 voturi „pentru”.      
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Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Tulucești (U.A.T. 
a comunei Tulucești) 

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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Umbrărești 

(U.A.T. a comunei Umbrărești) 
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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului  

(U.A.T. a comunei Valea Mărului) 
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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. 

a comunei Vânători) 
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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădești (U.A.T. a 

comunei Vlădești) 
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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de 
Urgență “Sf. Apostol Andrei” 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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale 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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: 

Preluarea în domeniul public al Județului Galați a unor bunuri de natura activelor 
fixe, rezultate din investițiile din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 – 2020” și  
transmiterea acestora în concesiune către Operatorul Regional S.C. Apă Canal S.A. 

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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați asupra bunului imobil situat în municipiul Galați, str. 

Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 18, 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 34 voturi „pentru”.     
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Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 
Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun 

imobil (teren în suprafață de 128 m2), situat în municipiul Galați, b-dul George 
Coșbuc, tronson 1 – lot 2, jud. Galați, din domeniul public al județului Galați și 
administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului 

Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului 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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi: 

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

tronsonul funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 
251 - DJ 255A - DN25” 

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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție pentru realizarea 
obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 

regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - 
DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN25” 

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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiție: Realizare lucrări nestructurale și de instalații aferente 

Secției de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului 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 34 voturi „pentru”.     
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Se trece la punctul 17 din ordinea de zi: 

Aprobarea asocierii dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și 
Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați 

a evenimentului „ULTRAMARATON” 
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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, 
semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii 

concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galați” a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare 

pentru realizarea 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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare 
instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C 

din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, a cheltuielilor aferente și a 
protocolului de implementare pentru realizarea 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 34 voturi „pentru”.     
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 

Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”, pentru 

anul 2022 
Inițiator: Costel Fotea                                                                                                

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

Domnul Diaconu Vasile are de făcut o observație. 
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean. 
Domnul Diaconu Vasile transmite: „Când am venit la consiliul județean, undeva 

în noiembrie 2020, am cerut o situație cu lucrările pe care le execută firma Rotary în 
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Tecuci, în cadrul proiectului pe care APĂ CANAL îl desfășoară. De atunci, lucrările au 
avansat foarte puțin și aș vrea, pentru data viitoare, să mai primesc și eu o informare 
privind situația lucrărilor – cât mai are firma Rotary contract, cât mai are de gând să 
spargă străzile din Tecuci fără să le repare și acolo unde le-a reparat, în loc de gropi, au 
apărut niște dâmburi. Deci, situația lucrărilor din Tecuci este destul de complicată, mai 
ales că ei mai au de lucrat, din ce am înțeles, două axe mari ale Tecuciului: strada 
Gheorghe Petrașcu și strada 1 Decembrie. Poate, totuși, la un moment dat, se reziliază 
acest contract sau se întâmplă ceva cu firma Rotary și cu modul cum lucrează în Tecuci. 
De asta, pentru data viitoare, aș vrea și eu o informare care este gradul de realizare al 
lucrărilor și, eventual, să mai facă APĂ CANAL un control în Tecuci și să dea un raport 
propriu-zis ce se întâmplă în Tecuci. Mulțumesc”. 

Domnul Președinte, menționându-i că are perfectă dreptate, afirmă: „Este 
regretabil ceea ce se întâmplă sau  ceea ce a putut să facă această firmă care, din păcate, 
a adus numai prejudicii – atât prejudicii economice, dar cât și prejudicii de confort 
tuturor locuitorilor din județul Galați. Așa după cum bine știți, dreptul la licitație nu este 
interzis nimănui. Dar, până la ședința următoare, o să cerem celor de la APĂ CANAL un 
stadiu clar cu ceea ce s-a făcut, stadiul la care se află lucrările și care sunt măsurile luate 
pentru ca lucrările de acolo să fie urgentate”. 

În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.     

Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 
Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, 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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.     
 

Domnul Președinte, referindu-se la următorul punct din ordinea de zi, îl 
consideră ca fiind unul dintre cele mai  frumoase puncte din ordinea de zi. 

Se trece la punctul 22 din ordinea de zi: 
Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean 

Galați și Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, încheiat în vederea realizării 
proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila” 

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 34 voturi „pentru”.    
 
 
 



Ședința din 28 februarie 2022 
 Pag. nr. 16  

 

 

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 23 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului ”PROF CONSULT” dintre UAT Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  pentru 

cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului “Măsuri active pentru 
creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din 

medii defavorizate Antre_S” 
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. 
            Menționează că cei doi domni prorectori se abțin de la vot. 

Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 0 voturi  „împotrivă” și 2 „abțineri” 
(Nechifor Alexandru și Stanciu Silvius). 
 

Domnul consilier județean Căluean Anghel–Costel a fost deconectat de la 
sesiunea video.  

Se trece la punctul 24 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului ”PUBLIC TERȚIAR” dintre UAT Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  pentru 

cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului “Măsuri active pentru 
creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din 

medii defavorizate Antre_S” 
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”, 0 voturi  „împotrivă” și 2 „abțineri” 
(Nechifor Alexandru și Stanciu Silvius). 

Se trece la punctul 25 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 33 voturi „pentru”.    
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi: 

Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de 
menținere a calității aerului în județul Galați, 2019-2023” 

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 33 voturi „pentru”.    
 

Domnul Președinte anunță că în continuarea ordinii de zi se regăsesc patru 
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 în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
 

Domnul Sandu Mitică, adresându-se domnului președinte, dorește să ia cuvântul. 
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean. 
Domnul Sandu Mitică anunță că la proiectul de hotărâre privind «Desemnarea 

membrilor comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
Secretarului General al Județului Galați, pentru anul 2021» se va abține, fiind desemnat 
în comisie. 

Domnul Gasparotti Florinel–Petru, adresându-se domnului președinte, dorește să 
ia cuvântul. 

Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean. 
Domnul Gasparotti Florinel–Petru, de asemenea, făcând parte din aceeași comisie, 

anunță că o să se abțină la acest proiect. Și, de asemenea, ar dori să se retragă și din 
Comisia de numărare a voturilor și îl propune, în situația aceasta, pe colegul dumnealui, 
domnul Alexandru Adrian–Dănuț. În continuare, spune: „Dar, dacă tot am pus mâna pe 
microfon, dați-mi voie să salut inițiativa prezentată de domnul prorector și, de 
asemenea, vreau să anunț că și eu vreau să particip cu indemnizația lunară la acest 
proiect de susținere a refugiaților ucraineni. Mulțumesc”. 

Domnul Președinte îi adresează felicitări, comunicându-i: „Și ne bucurăm că ați dat 
curs unei astfel de inițiative”.  

Supune la vot propunerea domnului Gasparotti Florinel–Petru pentru comisie. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Domnul Președinte anunță că domnul Sandu Mitică va fi înlocuit de domnul 

Porumb Cătălin–Nicolae în cadrul Comisiei de numărare a voturilor. Supune la vot. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 
Domnul Președinte roagă grupul consilierilor P.N.L. să facă o propunere pentru 

înlocuirea domnului Oprea Radu-Adrian în cadrul Comisiei de numărare a voturilor. 
Domnul Iosif Iulian anunță că îl propun pe domnul Radu Valentin. 
Domnul Președinte supune la vot această propunere. 
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”. 

La punctul 27 din ordinea de zi: 
Acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Județului Galați în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare „Serviciul Regional Apă Galați” 
Inițiator: Costel Fotea                                                                                                

         Domnul Președinte anunță că la acest punct din ordinea de zi o să se abțină la vot. 
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NOTĂ: Domnul Președinte al Consiliului Județean Galați, Fotea Costel, s-a abținut la 
vot, în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

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

  Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului președinte, are o simplă întrebare. 
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean. 

  Domnul Iosif Iulian, referindu-se la faptul că a observat că acest mandat 
presupune și votarea noilor tarife, întrebarea pe care o adresează este: „se votează 
aceste tarife și, apoi, vor fi prezentate și nouă aici?”  
            Domnul Președinte îi răspunde că da, precizând că tot ceea ce înseamnă 
aprobarea de tarife, aprobări, modificări pentru APĂ CANAL în A.D.I. vor fi aprobate și 
de către consiliu și de către consilii. Subliniază că aici este o chestie doar de formalitate 
fiindcă, conform legii, președintele, ordonatorul principal de credite, primește un 
mandat special.  

La punctul 28 din ordinea de zi: 
Validarea desemnării nominale a domnului Marius DOBREA, Director General al 

Poliției Locale Galați, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați 
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: 
Desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al Județului Galați, pentru anul 2021 
Inițiator: Costel Fotea                                                                                                

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

NOTĂ: Domnii consilieri județeni Sandu Mitică și Gasparotti Florinel-Petru s-au 
abținut la vot, în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, 
aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare. 

La punctul 30 din ordinea de zi: 
Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în comisiile de evaluare a 

probei interviu pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcțiilor de 
director și director adjunct al unor instituții de învățământ special din județul 

Galați 
Inițiator: Costel Fotea                                                                                                

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

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

           Domnul Porumb Cătălin–Nicolae face apelul nominal în vederea înmânării 
buletinelor de vot: 
 

1.  ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuț 
2.  ALEXANDRU Adrian–Dănuț 
3.  BUŢURCĂ Octav 
4.  CAMBANACHE Liliana  
5.  CONSTANDACHI Constantina 
6.  COSTEA Tudorel 
7.  CUCU Doina 
8.  DIACONU Vasile 
9.  ENACHE Mioara 
10.  FOTEA Costel 
11.  GASPAROTTI Florinel–Petru 
12.  GROSU Constantin  
13.  GROSU Elena 
14.  IOSIF Iulian  
15.  IŞFAN Dumitru  
16.  MĂNĂILĂ Valeriu 
17.  MOROŞAN Cătălin - absent 
18.  NAGGAR Andreea–Anamaria 
19.  NECHIFOR Alexandru 
20.  POLINSCHI Mihai 
21.  POPA Octavian 
22.  PORUMB Cătălin–Nicolae 
23.  RADU Valentin 
24.  SANDU Mitică 
25.  STAN Ionel 
26.  STANCIU Silvius 
27.  ŞAPIRA Violeta 
28.  VASILIU Doina 

 

      Se votează. 
 

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

            Domnul Președinte îl invită pe domnul Porumb Cătălin–Nicolae să prezinte 
rezultatele voturilor. 
             Domnul Porumb Cătălin–Nicolae prezintă următoarele: 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Validarea desemnării nominale a domnului Marius DOBREA, Director General al 
Poliției Locale Galați, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 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 
organizată în sistem hibrid – parțial cu prezența fizică și parțial prin utilizarea unor 
mijloace electronice de comunicare simultană de la distanță; consilierii județeni care 
utilizează asemenea mijloace nu pot participa la procedura de vot secret): 27; 3. 
Cvorumul necesar: majoritatea simplă = 14 
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de 
vot anulate 

Buletine de 
vot nule 

24 1 8 2 
  

       CONCLUZIE: S-au aprobat toate prevederile proiectului de hotărâre privind 
validarea desemnării nominale a domnului Marius DOBREA, director general al 
Poliției Locale Galați, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați, 
astfel cum sunt acestea reglementate în cuprinsul articolelor nr. 1—4. 
 

       Semnează, Comisia de numărare a voturilor: PORUMB Cătălin–Nicolae, președinte; 
NAGGAR Andreea–Anamaria, membru; RADU Valentin, membru; CONSTANDACHI 
Constantina, membru; ALEXANDRU Adrian–Dănuț, membru». 
 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Județului Galați în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare „Serviciul Regional Apă 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 organizată în 
sistem hibrid – parțial cu prezența fizică și parțial prin utilizarea unor mijloace 
electronice de comunicare simultană de la distanță; consilierii județeni care utilizează 
asemenea mijloace tehnice nu pot participa la procedura de vot secret): 26; 3. 
Cvorumul necesar: majoritatea absolută = 18 
 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de 
vot anulate 

Buletine de 
vot nule 

26 - 9 - 
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       CONCLUZIE: S-au aprobat toate prevederile proiectului de hotărâre privind 
acordarea unui mandat special pentru reprezentantul județului Galați în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare „Serviciul Regional Apa Galați”, astfel cum sunt 
acestea reglementate în cuprinsul articolelor nr. 1—3. 
 

       Semnează, Comisia de numărare a voturilor: PORUMB Cătălin–Nicolae, președinte; 
NAGGAR Andreea–Anamaria, membru; RADU Valentin, membru; CONSTANDACHI 
Constantina, membru; ALEXANDRU Adrian–Dănuț, membru». 
 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului General al Județului Galați, pentru anul 2021». 1. Numărul 
membrilor în funcție ai Consiliului Județean Galați = 35; 2. Numărul membrilor în 
funcție ai Consiliului Județean Galați prezenți la ședință (ședința este organizată în 
sistem hibrid – parțial cu prezența fizică și parțial prin utilizarea unor mijloace 
electronice de comunicare simultană de la distanță; consilierii județeni care utilizează 
asemenea mijloace nu pot participa la procedura de vot secret):  25; 3. Cvorumul 
necesar: majoritatea simplă = 13 

 

Numele și prenumele 
candidaților 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de vot 
nule 

SANDU Mitică 24 - 10 1 

GASPAROTTI Florinel–
Petru 

25 - 10 - 

 

       CONCLUZIE: Domnii consilieri județeni SANDU Mitică și GASPAROTTI Florinel–
Petru au fost desemnați în calitate de membri ai comisiei de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului 
Galați, pentru anul 2021. 
 

       Semnează, Comisia de numărare a voturilor: PORUMB Cătălin–Nicolae, președinte; 
NAGGAR Andreea–Anamaria, membru; RADU Valentin, membru; CONSTANDACHI 
Constantina, membru; ALEXANDRU Adrian–Dănuț, membru». 
 

 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în comisiile de evaluare a 
probei interviu pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcțiilor de 
director și director adjunct al unor instituții de învățământ special din județul 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 
organizată în sistem hibrid – parțial cu prezența fizică și parțial prin utilizarea unor 
mijloace electronice de comunicare simultană de la distanță; consilierii județeni care 
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utilizează asemenea mijloace nu pot participa la procedura de vot secret): 27; 3. 
Cvorumul necesar: majoritatea simplă = 14 
 

A). Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în comisia de 
evaluare a probei interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării 
funcției de director adjunct, Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galați: 
 

Numele și prenumele 
candidaților 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de vot 
nule 

COCA Ionel 26 - 8 1 

STOICA George 26 - 8 1 
 

B). Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în comisia de 
evaluare a probei interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării 
funcției de director, Școala Profesională Specială „Constantin Păunescu” Tecuci: 
 

Numele și prenumele 
candidaților 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de vot 
nule 

COCA Ionel 27 - 8 - 

STOICA George 26 - 8 1 
 

       CONCLUZII: Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcțiilor de 
director și director adjunct al instituțiilor de învățământ special Școala 
Profesională Specială „Constantin Păunescu” Tecuci și Școala Profesională Specială 
„Emil Gârleanu” Galați au fost desemnați în calitate de reprezentanți ai Consiliului 
Județean Galați în comisiile de evaluare a probei interviu domnii COCA Ionel 
(membru titular) și STOICA George (membru supleant). 
 

       Semnează, Comisia de numărare a voturilor: PORUMB Cătălin–Nicolae, președinte; 
NAGGAR Andreea–Anamaria, membru; RADU Valentin, membru; CONSTANDACHI 
Constantina, membru; ALEXANDRU Adrian–Dănuț, membru». 
 

      Domnul Președinte îi mulțumește domnului Porumb Cătălin–Nicolae pentru cele 
expuse. 

Se trece la punctul 31 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 Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați 
pe luna ianuarie 2022. 
          S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe 
luna ianuarie 2022. 
          S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați pentru luna ianuarie 2022. 
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          S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Galați pentru luna ianuarie 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galați pentru 
luna ianuarie 2022. 
          S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați 
pe luna ianuarie 2022.          
  S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
„Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galați la data de 31 ianuarie 2022. 
          S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență 
„Sfântul Apostol Andrei” Galați pentru luna ianuarie 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 ianuarie 2022. 
 

Domnul Președinte, nefiind observații, ordinea de zi fiind epuizată, declară 
închisă ședința. Mulțumește pentru participare și pentru contribuția adusă la buna 
desfășurare a lucrărilor. Le dorește tuturor multă sănătate și să dea Bunul Dumnezeu să 
trecem cu bine peste aceste momente delicate și de cumpănă.  
 

Prezentul procesul–verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 23        
(douăzecișitrei) pagini și a fost prezentat în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Galați din data de 30 martie 2022. 
 
 

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


