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PROCES–VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 29 iunie 2022 
 
 
 

            Ședința ordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 325 din 23 iunie 2022 și a fost publicată în 
ziarul „Viața liberă” Galați (ediția on-line) din 23 iunie 2022 și afișată la sediu, potrivit 
procedurii prevăzute de Regulament și de Codul administrativ, având următorul proiect 
al ordinii de zi: 

1. Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate 
al Consiliului Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
2. Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc Tg. 

Bujor, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

 3. Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Municipal “Anton 
Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 4. Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului de Artă Vizuală 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 5. Modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 6. Modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 7. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului  de tip 
respiro pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 8. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 142 din 26 mai 
2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a județului Galați întocmită în 
anul 2020; 

Inițiator: Costel Fotea 
 9. Avizarea Planului județean de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale 
în domeniul drogurilor 2022—2026; 

Inițiator: Costel Fotea 
 



Ședința din 29 iunie 2022 
 Pag. nr. 2  

 

 

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  
 

 
 

 10. Aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ivești, 
prin Consiliul Local al Comunei Ivești, în vederea înființării unui centru de permanență 
fix în cadrul Secției Cronici Ivești a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol 
Andrei” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 11. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cudalbi de trecere a unor 
suprafețe de teren, aferente drumului județean DJ 251, din domeniul public al județului 
Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați 
și administrarea Consiliului Local al Comunei Cudalbi, județul Galați, în vederea 
implementării proiectului „Realizare și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi, județul 
Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 12. Îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Galați nr. 103 din 28.04.2022; 

Inițiator: Costel Fotea 
 13. Încetarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal „Anton Cincu” 
Tecuci asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 29; 

Inițiator: Costel Fotea 
 14. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Rădești de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al comunei Rădești și administrarea Consiliului Local 
al comunei Rădești în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 15. Aprobarea Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT 
Județul Galați, cu valabilitate până la 31.12.2022; 

Inițiator: Costel Fotea 
 16. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean 
Galați și Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 17. Aprobarea unor modificări în implementarea proiectului „Escapeland – 
Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 18. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Modernizare drum acces Parc Aventura Pădurea Gârboavele, județul Galați‟; 

Inițiator: Costel Fotea 
 19. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de 
investiție „EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE A UNITĂȚII de PRIMIRI URGENȚE, 
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI ” GALAȚI; 

Inițiator: Costel Fotea 
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 20. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare 
a Municipiului Galați”, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
 21. Aprobarea proiectului „Punct turistic plutitor la Dunăre” și a cheltuielilor legate 
de acesta; 

Inițiator: Costel Fotea 
 22. Completarea Anexei nr. 10 și modificarea Anexei nr. 13 din Hotărârea 
Consiliului Județean Galați nr. 322 din 21 decembrie 2021 privind aprobarea taxelor și 
tarifelor la nivelul Consiliului Județean Galați pentru anul fiscal 2022; 

Inițiator: Costel Fotea 
 23. Însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a 
proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții “Extindere 
și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 24. Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 
situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean 
“Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”; 

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

Au participat în virtutea obligațiilor de serviciu: George Stoica – director executiv, 
Direcția economie și finanțe; Camelia Epure – director executiv, Direcția Programe; 
Georgeta-Alina Nedelcu – șef serviciu, Serviciul contencios și probleme juridice;  Ionuț 
Negru – consilier, Cabinet președinte; Daniela Tecuță – consilier superior, 
Compartimentul cancelarie.   

Au participat ca invitați: Gabriel-Aurelian Panaitescu – Prefectul județului Galați; 
Mihai Popa – șeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale județul 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 prefect 
Gabriel-Aurelian Panaitescu. 
          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 32 consilieri județeni în 
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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, Cucu 
Doina, Diaconu Vasile, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–Petru, Grosu 
Constantin, Grosu Elena, Iosif Iulian, Mănăilă Valeriu, Nechifor Alexandru, Popa 
Octavian, Radu Valentin, Rusu Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică,  Stan Ionel,  
Stanciu Silvius  și Vasiliu Doina.  
          În sistem on-line, au fost prezenți următorii consilieri județeni: Antofi 
Eugenia–Simona, Costea Tudorel, Istudor Gigel, Ișfan Dumitru, Manoliu Tiberiu–
Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea Radu–Adrian, Polinschi 
Mihai, Porumb Cătălin–Nicolae și Șapira Violeta. 
         A lipsit domnul consilier județean Căluean Anghel–Costel. 
         Înainte de votarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Județean Galați din data de 16 iunie 2022 s-a conectat la sesiunea video domnul 
consilier județean Căluean Anghel–Costel. 
         La suplimentarea ordinii de zi cu cele două proiecte, precum și la punctele 20, 
23 art. 4, 24 și 25 de pe ordinea de zi, domnul consilier județean Manoliu Tiberiu–
Codruț a fost deconectat de la sesiunea video. 
 

         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 16 iunie 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, în calitate de inițiator, retrage de pe ordinea de zi următorul 
proiect de hotărâre: 

- Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Municipal “Anton 
Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați. 
 

         Domnul Președinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 
      - Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Andreea–Anamaria NAGGAR; 
 -  Rectificarea bugetului local al Județului Galați și bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimările 
pe anii 2023-2025. 
         În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de 
specialitate. 
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        Domnul consilier județean Manoliu Tiberiu–Codruț a fost deconectat de la 
sesiunea video. 
 

        Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Andreea–Anamaria NAGGAR». 
         Se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 
        Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Rectificarea bugetului local al Județului Galați și bugetului instituțiilor publice 
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimările 
pe anii 2023-2025». 
         Se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 
 

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

        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. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Andreea–Anamaria NAGGAR; 

Inițiator: Costel Fotea 
2. Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

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

Inițiator: Costel Fotea 
 4. Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului de Artă Vizuală 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 5. Modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 6. Modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 7. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului  de tip 
respiro pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 8. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 142 din 26 mai 
2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a județului Galați întocmită în 
anul 2020; 

Inițiator: Costel Fotea 
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 9. Avizarea Planului județean de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale 
în domeniul drogurilor 2022—2026; 

Inițiator: Costel Fotea 
 10. Aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ivești, 
prin Consiliul Local al Comunei Ivești, în vederea înființării unui centru de permanență 
fix în cadrul Secției Cronici Ivești a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol 
Andrei” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 11. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cudalbi de trecere a unor 
suprafețe de teren, aferente drumului județean DJ 251, din domeniul public al județului 
Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați 
și administrarea Consiliului Local al Comunei Cudalbi, județul Galați, în vederea 
implementării proiectului „Realizare și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi, județul 
Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 12. Îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Galați nr. 103 din 28.04.2022; 

Inițiator: Costel Fotea 
 13. Încetarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal „Anton Cincu” 
Tecuci asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 29; 

Inițiator: Costel Fotea 
 14. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Rădești de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al comunei Rădești și administrarea Consiliului Local 
al comunei Rădești în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 15. Aprobarea Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT 
Județul Galați, cu valabilitate până la 31.12.2022; 

Inițiator: Costel Fotea 
 16. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean 
Galați și Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 17. Aprobarea unor modificări în implementarea proiectului „Escapeland – 
Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 18. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Modernizare drum acces Parc Aventura Pădurea Gârboavele, județul Galați‟; 

Inițiator: Costel Fotea 
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 19. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de 
investiție „EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE A UNITĂȚII de PRIMIRI URGENȚE, 
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI ” GALAȚI; 

Inițiator: Costel Fotea 
 20. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare 
a Municipiului Galați”, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
 21. Aprobarea proiectului „Punct turistic plutitor la Dunăre” și a cheltuielilor legate 
de acesta; 

Inițiator: Costel Fotea 
 22. Completarea Anexei nr. 10 și modificarea Anexei nr. 13 din Hotărârea 
Consiliului Județean Galați nr. 322 din 21 decembrie 2021 privind aprobarea taxelor și 
tarifelor la nivelul Consiliului Județean Galați pentru anul fiscal 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. Însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a 
proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții “Extindere 
și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 25. Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 
situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean 
“Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”; 

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

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

Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier județean al doamnei Andreea–Anamaria NAGGAR 
                                                                                                    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 2 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 
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 3 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc Tg. 
Bujor, 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 4 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului de Artă Vizuală 
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 5 din ordinea de zi: 

Modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” 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 6 din ordinea de zi: 

Modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
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 7 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului  de tip respiro 

pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul 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 8 din ordinea de zi: 

Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 142 din 26 mai 2020 
privind aprobarea monografiei economico-militare a județului Galați întocmită în 

anul 2020 
                                                                                                    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 9 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului județean de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale 
în domeniul drogurilor 2022—2026 

                                                                                                    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 parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ivești, 

prin Consiliul Local al Comunei Ivești, în vederea înființării unui centru de 
permanență fix în cadrul Secției Cronici Ivești a Spitalului Clinic Județean de 

Urgență „Sfântul 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 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cudalbi de trecere a unor 
suprafețe de teren, aferente drumului județean DJ 251, din domeniul public al 

județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al 
județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Cudalbi, județul 

Galați, în vederea implementării proiectului „Realizare și reabilitare trotuare în 
comuna Cudalbi, județul Galați” 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi: 

Îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Galați nr. 103 din 28.04.2022 

                                                                                                    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”.   
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi: 

Încetarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci 
asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 29 
                                                                                                    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: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Rădești de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al comunei Rădești și administrarea Consiliului 
Local al comunei Rădești 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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”. 
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Se trece la punctul 15 din ordinea de zi: 

Aprobarea Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 

UAT Județul Galați, cu valabilitate până la 31.12.2022 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați 
și Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala 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 17 din ordinea de zi: 

Aprobarea unor modificări în implementarea proiectului „Escapeland – Dezvoltare 
și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre” 

                                                                                                    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 indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Modernizare drum acces Parc Aventura Pădurea Gârboavele, județul 

Galați‟ 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

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

Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiție 
„EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE A UNITĂȚII de PRIMIRI URGENȚE, 
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI ” GALAȚI 

                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 
          Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentația de fundamentare. 
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Domnul Diaconu Vasile dorește să ia cuvântul pentru a face o precizare. 
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean. 
Domnul Diaconu Vasile, cu mențiunea că aceasta nu este chiar la obiect, dar,     

printr-o întâmplare, nu tocmai fericită, a ajuns la Spitalul Clinic Județean și a dorit să intre 
în parcare. Din nefericire, îi trebuia un permis special de acces, cu toate că, după cum a 
constatat, parcarea era goală.  Întreabă, mai întâi, dacă nu se poate face totuși ceva ca, cei 
care vin la pacienți, să poată intra în parcarea aceia fiind goală. Și nu cunoaște exact, poate 
nu este taxată, dacă este pe fonduri europene vreo cinci ani, dar, totuși, trebuie găsită o 
soluție să nu stea goală, apreciind că a fost construită ca să se poată avea acces la ea. În 
al doilea rând, subliniind că poate ar trebui revizuit programul de vizite - dă exemplu 
faptul că a ajuns la o secție gastro și diabet unde programul de vizite este numai 
miercurea și vinerea. Deci, efectiv, celălalt părinte sau sora dumnealui nu au putut ajunge, 
duminica, să își viziteze tatăl care are optzeci de ani. Apreciază că s-ar putea găsi totuși o 
oră, duminica, să se permită accesul vizitatorilor la toate secțiile.  

Domnul Președinte, referindu-se la acest subiect, respectiv al accesului la parcare, 
precizează că tocmai în această zi s-a semnat contractul pentru extinderea parcării 
supraetajate. Deci, ca atare, probabil într-o săptămână – două, pentru un an jumătate – 
doi ani de zile, aceasta va fi închisă pentru extinderea cu încă un etaj și construirea 
heliportului. Raportându-se la proverbul acela românesc „până la Dumnezeu, te mănâncă 
sfinții!”, spune că sunt tot felul de paznici, tot felul de oameni care, din păcate, acționează 
așa cum acționează. 

Domnul Diaconu Vasile precizează că i-a fost arătată hârtia semnată de consiliul de 
administrație al spitalului. 

Domnul Președinte, plecând de la faptul că sunt foarte multe cadre medicale care 
vin cu mașinile, reliefează că parcarea aceea – dacă se merge în acest moment, este 
arhiplină. Îi spune că, probabil, când a mers dumnealui, era după-amiază sau seara. Dacă 
ar fi înțeles paznicul sau portarul de acolo, atunci când este liberă, să dea acces și 
celorlalți vizitatori…   

Domnul Diaconu Vasile susține că este păcat, fiind așa de aglomerat în zona aceea… 
Domnul Președinte este de acord cu dumnealui că parcarea aceea nu este făcută 

acolo ca să stea goală. Afirmă: „Doar că, din păcate, vedeți dumneavoastră și acestea sunt 
gestionate de niște oameni. O să vedem, dar v-am spus, posibil ca următorul an de zile, 
va trebui să găsim o soluție pentru tot ce înseamnă parcare la Spitalul Județean. Și o să 
vedem, să vorbesc cu Primăria poate va accepta să ne sprijine la Sala Sporturilor, pentru 
că altfel nu știu unde vor parca toți oamenii aceia mașinile la Spitalul Județean. Că, astăzi, 
v-am spus, am semnat contractul de lucrări, urmând să înceapă lucrările probabil în două 
– trei săptămâni, o lună de zile maxim să poată să înceapă”.  

Domnul Diaconu Vasile apreciază că se poate face un etaj special cu barieră pentru 
medici. 

Domnul Președinte informează că, acum, extinzându-se cu încă un nivel, vor fi patru 
sute cincizeci de locuri de parcare. Și, atunci, va fi o zonă strict doar pentru personalul 
medical și o zonă va fi strict pentru ceea ce înseamnă vizitatori. Pentru cea de-a doua 
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problemă, referindu-se la regulile făcute vizavi de programul de vizită și de situația 
generată de Covid și cu problemele acestea pe care le mai avem acum, nu îi poate oferi 
un răspuns în acest moment. O să se solicite Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul 
Apostol Andrei” Galați o explicație referitoare la acest program.  

Domnul Diaconu Vasile susține că măcar una din zile să fie în weekend – sâmbăta, 
duminica și că așa i se pare corect. În acest context, poate că vor fi întrebați. 

Domnul Președinte îi precizează că o să li se adreseze pentru a se vedea de ce au 
ales, ca zi de vizită, să fie miercurea și joia și să nu fie, de exemplu, miercurea și duminica 
sau joia și sâmbăta.   
          Supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

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

Se trece la punctul 20 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a 
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare 

variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările și completările 
ulterioare 

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

Se aprobă cu 33 voturi „pentru”.   
   
         Domnul consilier județean Manoliu Tiberiu–Codruț a fost conectat la sesiunea 
video. 
 

Se trece la punctul 21 din ordinea de zi: 
Aprobarea proiectului „Punct turistic plutitor la Dunăre” și a cheltuielilor legate de 

acesta 
                                                                                                    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 22 din ordinea de zi: 

Completarea Anexei nr. 10 și modificarea Anexei nr. 13 din Hotărârea Consiliului 
Județean Galați nr. 322 din 21 decembrie 2021 privind aprobarea taxelor și 

tarifelor la nivelul Consiliului Județean Galați pentru anul fiscal 2022 
                                                                                                    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 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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.   
 

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

 

Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.  
Se aprobă cu 33 voturi „pentru”.    
 

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

 

Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.    
 

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

Se trece la punctul 24 din ordinea de zi: 
Însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a 

proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții 
“Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați” 

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

Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului președinte, dorește să ia cuvântul. 
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean. 
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Domnul Iosif Iulian comunică: „Înainte de toate, aș vrea să reamintesc un lucru: 
consilierii județeni ai Partidului Național Liberal susțin toate proiectele importante 
pentru județul Galați. După cum ați spus și dumneavoastră, în ședința ordinară de luna 
trecută, că sunteți deschis comunicării și veniți inclusiv la sediul partidului nostru să 
comunicați cu noi, v-am făcut invitația și nu i-ați dat curs. Am solicitat, în scris, anumite 
informații, lămuriri cu privire la acel raport de evaluare. Noi considerăm că în acel raport 
de evaluare sunt anumite nereguli în sensul că pentru anumiți proprietari sumele cresc 
foarte mult, iar pentru alți proprietari sumele scad foarte mult. Probabil, dacă ați fi dat 
curs solicitării noastre de a face ședințele de comisii în formă fizică, am fi putut să 
solicităm prezența evaluatorului să explice acele diferențe, sau poate dumneavoastră. Nu 
am primit acest răspuns. Noi, astăzi, vom vota aceste proiecte privind centura Galațiului, 
dar vă solicităm ca, în cel mai scurt timp, să veniți cu lămuriri privind aceste nereguli – 
aceste sume care cresc și scad foarte mult. Și, de asemenea, în urma informațiilor și 
fotografiilor apărute în presă – media scrisă, sunt anumite probleme cu acel pod hobanat, 
din punctul nostru de vedere, și poate ar trebui o expertiză tehnică. Pentru că vedem 
lucrurile și la alte poduri din țară nu au stat chiar foarte ok. De aceea, vă solicităm aceste 
informații cât mai repede. Mulțumesc”. 

Domnul Diaconu Vasile  întreabă: „În legătură cu vechea evaluare care s-a făcut, ați 
spus că firma a fost dată în judecată și s-a câștigat procesul definitiv și irevocabil – dacă 
am înțeles bine. Ce s-a întâmplat mai departe? Deci, firma respectivă trebuia să plătească 
către consiliul județean o sumă destul de mare am văzut. În ce situație suntem acum? 
Este executorul judecătoresc… îi execută? Au plătit? Deci care este situația actuală? 
Pentru că dacă am câștigat, înseamnă că s-a întâmplat ceva și primim niște bani. 
Mulțumesc”.  

Domnul Președinte, cu mențiunea că va răspunde, mai întâi, primei luări de cuvânt  
și problemei ridicate de grupul de consilieri, dânsul, personal, le spune că nu s-a uitat pe 
sumele respective, pe cifrele respective, cât are de primit familia Popescu și Ionescu. 
Singurul lucru, pe care l-a cerut evaluatorului, l-a cerut să facă o evaluare corectă, 
obiectivă și conform legii. Pentru că acolo evaluarea este făcută de un evaluator acreditat 
ANEVAR și… o contraexpertiză de un expert acreditat ANEVAR. Afirmă: «Eu, personal, 
dacă mă găsesc cu dumneavoastră ca să vă explic dacă sunt corecte sau nu sunt corecte 
acele cifre, noi putem să ne găsim de zece ori sau de douăzeci de ori că nu pot să vă… nu 
am competența, nu am specializarea, nu am cursurile pentru a explica dacă este corect 
sau dacă nu este corect. Am spus-o și o mai repet: orice cetățean, care se consideră 
nemulțumit de suma pe care o primește în urma despăgubirilor, are dreptul de a merge 
în instanță și de a cere o contraexpertiză. Astăzi, ca eu să vin și să spun de ce este pusă o 
sută de lei familiei Popescu și o sută douăzeci de lei familiei Georgescu, nu am cum să fac 
lucrul acesta. Dacă dumneavoastră vreți și dacă mi-ați fi solicitat și spuneați că vreți să 
vă găsiți la consiliul județean aici, în sala de consiliu, cu cel care a făcut expertiza și să vă 
explice cum a fost calculat, conform cărei legi, conform căror normative, lucrul acesta, 
fără nicio problemă, puteți să îl faceți oricând. Puteți să convocați – sunteți aici treizeci 
de consilieri – vine expertul și vă prezintă un grafic sau vă prezintă legile după care a 
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făcut această evaluare. Eu, președintele consiliului județean, nu pot să fac lucrul acesta 
niciodată. Deci, dacă mai aveți dubii sau dacă vreți… eu știu… informații în plus, putem 
să stabilim sau putem să chemăm pe cel care a făcut – persoana care a făcut evaluarea și, 
acolo, unde dumneavoastră aveți neclarități, să puteți să îi puneți întrebări strict, la 
obiect, și pe proprietățile unde dumneavoastră credeți că nu sunt evaluate corect. Deși, 
eu, sincer, încă o dată, am cerut acelei firme să își asume, pentru vom ajunge în instanță 
și dacă sumele sau diferențele dintre expertiza instanței și expertul nostru sunt diferențe 
foarte mari, atunci va fi tras la răspundere expertul care a făcut expertiza. Cum pot eu, 
astăzi, să îmi permit să îi spun expertului mai pune doi lei lui „x” sau de ce „x” are trei lei 
în minus? Vizavi de calitatea lucrărilor – acum știți cum este?  Fiecare dintre noi avem 
câte un job și câte o meserie; cel mai ușor este să arunci cu noroi pe meseria celuilalt.      
V-aș ruga să ne mai abținem în a spune: „domnule, am niște dovezi sau am niște bănuieli 
că acolo lucrările nu sunt făcute corect”. Eu vă garantez și vă rog dacă aveți niște 
suspiciuni sau îndoieli că nu sunt făcute corect, sunt instituții ale statului cărora puteți să 
vă adresați, este I.S.C.-ul – o instituție de control –Inspectoratul de Stat în Construcții care 
are competență de a verifica… eu știu… calitatea lucrărilor, sunt anumite instituții de… 
eu știu… de ordine, instituții care verifică legalitatea să vadă dacă s-a întâmplat sau nu   
s-a întâmplat. Dar, ca de fiecare dată, să punem în mintea sau să trezim în mintea 
cetățeanului: „oare s-a întâmplat ceva acolo? Oare nu se întâmplă ceva acolo?” Păi, așa nu 
mai facem nimic. Păi, așa s-a dărâmat pod și în Italia, știți că și în America au fost poduri 
care s-au dărâmat și peste tot în lumea asta au fost poduri care s-au dărâmat. Sunt 
expertize care se fac. Cei care sunt vinovați trebuie să plătească și sunt de acord ca să 
plătească. Dar, ca de fiecare dată, să aruncăm, așa, cu noroi și cu suspiciuni pe o societate 
sau alta sau pe ce muncesc oamenii aceștia, pentru că prietenește vă spun – acum, 
discutăm, aici, între noi – nu vă imaginați câtă muncă este! Acolo sunt patru sau cinci 
firme. Este o firmă care relochează rețeaua de cabluri electrice, fibră optică și tot ce 
înseamnă gaze pe acolo; o firmă care relochează tot ce înseamnă conducte de canalizare 
și de apă; o firmă care face partea cu podul hobanat; ceilalți care fac partea de 
infrastructură; sunt supervizorii; sunt aproape douăzeci de firme acolo; oamenii aceștia 
din consiliul județean – gândiți-vă că tot timpul trebuie să fie atenți să închidă puzzle-ul 
acesta pentru că sunt fonduri europene. Și tot timpul stăm și aruncăm cu suspiciuni cât 
sunt ei de nenorociți și cum aceia, acolo, se duc cu găleata și fură, cu găleata, nu știu câți 
saci de bani de pe centură și fac nu știu ce. Acolo este I.S.C.-ul care vine în control, sunt 
cei care vin de la fonduri europene în control, este un supervizor, este un diriginte de 
șantier. Nu spun că-i posibil să fie ceva ce știți dumneavoastră și nu știu eu. Dar, dacă 
există ceva ce nu știm, haideți, spuneți lucrurilor pe nume ca să meargă cineva în control 
acolo, să vadă ce nu este în regulă și să reparăm să nu continue în greșeală, dacă este ceva 
concret. Dar, dacă nu este ceva concret, atunci haideți să îi lăsăm pe aceștia să muncească, 
că și așa vedeți că mai avem vreo câțiva constructori în țara aceasta și pe aceștia îi 
omorâm cu totul, mor cu totul! Gândiți-vă că prețul la fier, acesta este licitat în 2019 și 
suntem…  acum în 2022 – atunci era un leu kilogramul, acum este nouă lei kilogramul de 
fier. Nu vă imaginați cât de mult mă chinui să îi țin pe cei care aduc partea de componente 
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metalice, pentru că este vorba despre o mie cinci sute de tone de fier și gândiți-vă care 
este diferența dintre fierul licitat și fierul din momentul de față. Că, dacă reluăm licitația 
și reluăm, din nou se face actualizarea, vă garantez eu că aproape se vor dubla prețurile 
la metale și la ceea ce înseamnă construcții acolo. Adică, eu, dacă există o chestie concretă 
și aceia au făcut acolo ceva, haideți să vedem despre ce este vorba și încheiem treaba 
aceasta». În continuare, spune că, vizavi de executare și de firma care trebuia să facă 
evaluările, s-a urmat calea legală, exact ceea ce trebuia să se facă s-a făcut. După ce s-a 
emis hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, s-a trimis la executorul 
judecătoresc și îi dă cuvântul doamnei Georgeta-Alina Nedelcu – șef serviciu, Serviciul 
contencios și probleme juridice pentru a face precizări în acest sens.  

Doamna Nedelcu Georgeta-Alina informează că sediul principal al societății 
respective este în Satu Mare. Au un punct de lucru la București. Și s-a contactat un 
executor judecătoresc din competența Curții de Apel Satu Mare, astfel cum prevede Codul 
de procedură civilă, și s-a demarat executarea silită.  

Domnul Diaconu Vasile întreabă: „Puteți să ne puneți și nouă la dispoziție pentru 
ședința următoare un document?” 

Domnul Președinte, respectiv doamna Nedelcu Georgeta-Alina îl asigură că da. 
Domnul Diaconu Vasile mulțumește. 
Domnul Iosif Iulian dorește să ia cuvântul. 
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean. 
Domnul Iosif Iulian comunică: „Domnule președinte, dacă ați fi dat curs invitației 

noastre la comunicare, v-am fi solicitat și prezența evaluatorului să explice, pe îndelete, 
aceste diferențe enorme. Și în anul 2017, tot un evaluator autorizat a făcut acea evaluare, 
și anul acesta, tot un evaluator autorizat a făcut evaluarea. Deci, diferența, între cele două 
evaluări, este foarte mare pentru unii proprietari. Noi am cerut expertiză tehnică, pentru 
că nu vorbim, așa, pe vorbe goale și o vă prezint aici o fotografie, poate cineva o vede, 
poate nu. Aici este o armătură făcută total anapoda și nu sunt vorbele mele, sunt vorbele 
unor specialiști în domeniu. De aceea, noi, și uitați, pe fotografii, cerem către 
dumneavoastră, către consiliul județean, să facă o expertiză tehnică pentru că nu spunem 
din auzite, spunem de ce s-a văzut la fața locului”.  

Domnul Președinte, adresându-se domnului consilier județean, îi exprimă faptul că 
este de acord cu dumnealui. 

Domnul Iosif Iulian intervine: „Păi, sunteți de acord cu mine? Atunci haideți să 
lucrăm în sensul acesta, să facem ceva”. 

Domnul Președinte continuă: „… Eu sunt de acord cu dumneavoastră – acolo, la 
fiecare fază, deci la fiecare fază, se prezintă o comisie. O comisie formată dintr-un inginer 
de la I.S.C., un diriginte de șantier, un supervizor, un inginer din consiliul județean, un 
inginer al constructorului. Ce vreți să le spun că sunt mai deștept eu decât ei și că eu mă 
pricep mai bine decât ei în construcții?”  

Domnul Iosif Iulian arată că poate să îi dea și niște exemple de la podul de peste 
Dunăre în care e o armătură. Este ok... 
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Domnul Președinte îi subliniază că acest lucru îl întreabă: „Dacă există ceva concret 
acolo, pot să trimit dirigintele de șantier și pe cineva de la consiliul județean să vedem 
despre ce este vorba, pentru că de acolo din structura pilonilor aceia s-au luat probe de 
armătură, s-au luat probe de consistența betonului și tot așa mai departe”. Dânsul le-a 
cerut să facă tot ceea ce este legal. Dar, arată că nu dânsul este cel care verifică activitatea  
fiecărui inginer sau fiecărui angajat al consiliului sau fiecare lucrare.  

Domnul Iosif Iulian spune: „Domnule președinte, nu v-a cerut nimeni lucrul acesta. 
Noi vă cerem doar o expertiză. Puneți oamenii, care sunt competenți în domeniul acesta, 
să facă o expertiză minimă. Asta vă cerem, nu vă cerem luna de pe cer”. 

Domnul Președinte îl întreabă: „Să facă expertiză minimă la ce? Că n-am nicio 
problemă! Să facă o expertiză minimă la ce? Adică, la ceva concret: domnule,…”  

Domnul Iosif Iulian indică armătura. Afirmă: „Să facem la acele grinzi care au fost 
puse venite din Italia. Vrem și noi să știm dacă au fost îmbinate sau nu, dau un exemplu. 
Asta vă solicităm. Deci, vă rugăm să punem, în practică, anumite solicitări”. 

Domnul Președinte intervine: „Dar dacă sunt acolo niște oameni care, la ora actuală, 
verifică și au competență…” 

Domnul Iosif Iulian susține: „Da, să vină. Dacă sunt acolo niște oameni competenți 
să vină să ne spună că totul este în regulă, chiar dacă au fost făcute armăturile așa, chiar 
dacă au fost înnodate grinzile. Să vină să ne spună: da, domnule, așa este corect tehnic. 
Asta vă solicităm. Nimic altceva. Este foarte simplu”. Consideră că aceste solicitări sunt 
pertinente.  

Domnul Președinte îi transmite: „să știți că eu nu mă apuc să aduc firmele de 
construcții la raport în consiliul județean”. În al doilea rând, îi comunică: «Dacă ceva nu 
vă convine, spuneți: domnule, uite, eu vreau, împreună cu colegul meu, să meargă 
dirigintele de șantier de la „x” și cu inginerul din cadrul consiliului județean care 
coordonează lucrarea aceia, pentru că vreau să ajung și eu până acolo să văd chestia aceia 
sau lucrarea aceia de acolo. Și eu vă garantez că îmi dau cu părerea dacă-i bine sau dacă 
nu-i bine. Dar, ca să mă apuc să aduc acum tot felul de experți pe aici și să-i prezint la 
raport în ședință de consiliu, haideți că ne ducem în zonă de…»  

Doamna Mocanu Georgia–Cornelia dorește să ia cuvântul. 
Domnul Președinte îi dă cuvântul și îi menționează că are probleme tehnice 

generate de fluctuația sunetului.  
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia îi dă dreptate în ceea ce privește faptul că nu 

trebuie sub nicio formă să se presupună, de la început, că se greșește cu ceva. În 
continuare, se raportează la profesia pe care o are și asupra considerațiilor pe care cineva 
i le-ar adresa în urma unui tratament prescris, în sensul în care ar fi greșit. Spune că 
aceste firme, în continuare, lucrează. Dânsa i-ar propune să se gândească la o soluție ca 
să nu cumva să fim, mai târziu, supuși suspiciunilor în ceea ce privește faptul că poate     
s-ar putea să fie ceva greșit și că noi… Plecând de la a nu se face nimic și să se prăbușească 
podul hobanat la noi, ar trebui, la un moment dat, găsită o soluție aici, împreună, în sensul 
de a se opri puțin lucrările făcute… de aceste firme și să se aducă un evaluator care să 
constate că la noi este ok până acum. Spune că planează suspiciunea de greșeală… Poate 
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noi nu am pus problema cum trebuie… dar se gândește… măcar că va circula fără nicio 
problemă pe un pod care nu se va prăbuși. 

Domnul Președinte îi garantează că nu se va prăbuși.  
 În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
          Se aprobă cu 33 voturi „pentru”.        

Se trece la punctul 25 din ordinea de zi: 
Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 

situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes 
județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați” 

                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 
          Domnul Președinte 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 33 voturi „pentru”. 
 

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

Se trece la punctul 26 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 Raportul Direcției Programe nr. 5.800/17.06.2022 privind rezultatele 
deplasării la Bruxelles, Belgia, în perioada 12-15 iunie 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați pe 
luna mai 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galați la data de 31 mai 2022 și, respectiv, de raportul înregistrat 
sub nr. 7.138/14.06.2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
mai 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați pentru luna mai 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Galați pentru luna mai 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galați pentru luna 
mai 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați pe 
luna mai 2022. 
         S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul 
Apostol Andrei” Galați pentru luna mai 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 mai 2022. 
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 Domnul Diaconu Vasile dorește să ia cuvântul.  
          Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean. 
 Domnul Diaconu Vasile comunică: „Am văzut că ați retras proiectul cu organigrama 
de la spitalul din Tecuci. Dacă ne puteți spune dacă au fost schimbări sau, în viitorul 
apropiat, se vor produce ceva schimbări? Pentru că, în general, lumea este destul de 
nemulțumită – au mai plecat niște medici de acolo. În afară de schimbarea conducerii, 
din ce spun unii sau alții, deci nu este generală treaba, nici măcar o seringă în plus de 
unică folosință nu au primit. Acum nu… cât pot să cred că-i chiar așa, dar dacă ne puteți 
spune dumneavoastră care este perspectiva imediată, să zic așa, și de ce organigrama a 
fost retrasă, dacă sunt șanse să mai vină medici acolo? Mulțumesc”.   
 Domnul Președinte informează că unul dintre motive este tocmai acela că trebuia 
să se mai facă amendamente la organigramă, anumite modificări, având în vedere că 
tocmai în această dimineață au intervenit. Arată că mai este un doctor chirurg care 
dorește să vină la Tecuci, în afară de un alt medic care se pare că a venit.  
 Domnul Diaconu Vasile afirmă: „… și care mai sunt… și care fac…  gărzi… în afară de 
domnul… care a venit…” 
 Domnul Președinte intervine: „Știți cum? Știți de ce îmi sunt simpatice anumite 
lucruri? Domnule, a mers atât de bine spitalul acela până acum și acum, de două 
săptămâni, de când este la consiliul județean, au plecat și doctorii, nici nu mai vine 
nimeni…”  
 Domnul Diaconu Vasile spune: „I-ați amenințat dumneavoastră și ați zis că să plece 
care nu mai vrea să mai stea acolo și au plecat”. 
 Domnul Președinte îl întreabă: „I-am amenințat eu?”  
 Domnul Diaconu Vasile îi răspunde: „Da, așa spun ei!” Continuă: „Eu n-am fost la 
ședința aceea care ați avut-o dumneavoastră cu ei”. 
 Domnul Președinte dorește să îi spună care este ședința aceea, fiindcă nici dânsul 
nu a fost la aceea. 
 Domnul Diaconu Vasile îi precizează că în curte acolo. Nu știe dacă a fost ședință, 
menționând-o ca fiind o adunare acolo, în curte. 
 Domnul Președinte,  la aceea din curte, de acolo… era și primarul Tecuciului și le-a 
spus foarte clar și o să repete, peste tot pe unde o să se ducă, lucrul acesta: „… că 
prioritatea numărul zero este pacientul. Și care se gândește că, acolo, o secție sau alta 
este privatizată și că face ce-i taie lui capul pe secția respectivă și că doar el trebuie să 
facă și să desfacă acolo, să se gândească că poate să facă lucrurile acestea – poate să le 
facă în privat, dacă își face spital privat”. 
 Domnul Diaconu Vasile spune: „Și aici aveți dreptate! Și au plecat…” 
 Domnul Președinte comunică: „Și, atunci, înseamnă că s-au dus și și-au făcut spitale 
private că erau… eu știu… pe zonă de privat și s-au dus și au făcut spital privat. Vizavi de 
o seringă sau două, cred că dacă mă uit acum, de vreo… dacă fac o evaluare așa, numai în 
ultimele două luni de zile câtă aparatură a intrat acolo sau ce aparatură a intrat acolo și 
ce bănuți a dat consiliul județean – într-adevăr, nu foarte mulți, pentru că erau doar 
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pentru utilități și pentru ceea ce au cerut ei, că au nevoie să funcționeze, și restanțe la 
facturi, plăți, energie și tot așa mai departe, cred că-i cu mult mai mult decât primeau ei 
în doi - trei ani de zile sau patru ani de zile înainte”.  
 Domnul Diaconu Vasile afirmă: „Este drept. Asta știu că au primit aparatură, dar se 
cam uită la ea, că nu prea are cine să o descâlcească acolo” și întreabă care sunt 
perspectivele. 
 Domnul Președinte intervine: „Aduceți dumneavoastră zece medici și îi angajăm 
mâine. Dacă dumneavoastră îmi cereți doar mie soluții și dumneavoastră veniți doar cu 
probleme și nu aveți soluții la probleme, nu ați vrea să veniți și cu probleme și să-mi 
spuneți cam care ar  fi soluția și eu să fiu de acord ca să o rezolvăm?”  
 Domnul Diaconu Vasile o să se gândească. 
 Domnul Președinte îi comunică: „Deci, dacă vă gândiți să aveți vreo doi medici - trei 
medici - cinci medici acolo care vor să vină la Tecuci, eu știu… neonatologi, ortopezi, 
chirurgi sau de medicină internă și există… de exemplu, domnule, uite, sunt doi medici 
tineri care vor să vină la Tecuci, dar nu au o locuință de serviciu și dacă am putea să le 
oferim o locuință de…  adică să le plătim chiria la o locuință de serviciu, sunt de acord cu 
lucrul acesta. Dacă veniți cu o propunere de genul – domnule, uite, este un medic care ar 
vrea să facă naveta de la… eu știu… din Vrancea sau de la Bârlad sau de la Bacău la Tecuci, 
dar, din păcate, nu-și permite naveta și atunci putem să ne gândim cum găsim o soluție 
să acoperim o parte din navetă. Dar, vedeți…” 
 Domnul Diaconu Vasile spune că atunci când a fost consilier local s-au asigurat trei 
locuințe, trei garsoniere într-un bloc nou; pentru un schimb de terenuri chiar s-a implicat 
personal. La fel, la A.N.L.-uri au fost date în permanență pentru medicii…  
 Domnul Președinte îl întreabă câți medici au venit. 
 Domnul Diaconu Vasile îi răspunde: „Păi, n-au venit, pentru că spitalul din Tecuci, 
el însuși, până nu se va reconstrui sau se va moderniza nu este atractiv. Aici este 
problema principală!” 
 Domnul Președinte conchide: „Vedeți, domnule consilier, începeți să aveți… 
începem să vorbim aceeași limbă. În momentul de față, la asta lucrăm și am făcut caiet de 
sarcini. Au fost, de vreo câteva ori, colegii mei pe acolo, au măsurat – cu doctorii, să vadă 
circuite, să vedem ce demolăm, au făcut expertize la clădiri să vedem ce rămâne în 
picioare și ce nu, ca să dăm drumul la proiectări și să ne apucăm de construcții. O parte 
vor fi construcții care vor fi făcute inclusiv din bugetul consiliului județean, dar, probabil, 
o să le vedeți prinse în buget sau o să le propunem să fie prinse în buget, probabil prin 
toamnă sau… la sfârșitul anului când vor fi finalizate evaluările ca să putem să discutăm 
pe ceva concret. Dar, așa, dacă dumneavoastră îmi dați doar teme cu o seringă, cu o nu 
știu ce, eu știu să vă răspund la glume – să știți că la ironii pot să răspund cu ironii, fără 
nicio problemă. Da… Ei, acum, știți cum e? Am auzit și eu, în târg, că atunci când era 
spitalul la Tecuci, acolo, zbârnâia, se făceau transplanturi de rinichi, acum nu se mai fac”.  
 Domnul Radu Valentin, adresându-se domnului președinte, dorește să ia cuvântul. 
          Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean. 
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          Domnul Radu Valentin, menționând faptul că a fost întrebat și, la rândul dumnealui, 
să poată da un răspuns, spune că a înțeles că ar fi probleme în eliberarea autorizațiilor 
de construcție, datorită lipsei unui arhitect șef. Dorește să cunoască dacă este adevărat și  
ce se poate face pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de această autorizație. 
 Domnul Președinte arată că, din păcate, până în momentul de față, consiliul 
județean a scos la concurs postul de arhitect șef de vreo câteva ori, suntem la al șaselea 
concurs organizat. Spune că s-au încercat mai multe variante, nu s-au reușit. S-a găsit o 
soluție și ne-a ajutat puțin arhitecta de la Consiliul Județean Vrancea. Acum se așteaptă, 
s-a avut o discuție cu un arhitect de la un alt consiliu județean și speră că, dacă va fi bine, 
în maxim câteva zile să vină și să se deblocheze cu toate autorizațiile de construcție. 
Susține: „Nu este o situație comodă nici pentru mine, pentru că gândiți-vă că au venit la 
concurs arhitecți cu cinci ani vechime și trebuie să aibă șapte ani vechime. Un arhitect cu 
șapte ani vechime nu vine pentru zece mii de lei, pentru că el, în privat, face două 
proiecțele și și-a luat, într-o săptămână, salariul de la consiliul județean. Asta este 
problema, trebuie să fim realiști. La ora actuală, în țară, sunt douăzeci și ceva de consilii 
județene care nu au arhitect șef. Deci, marele avantaj, pe care îl au unii, este că au avut… 
câte un inginer acolo, în cadrul serviciului de arhitectură, care a făcut nu știu ce cursuri 
de arhitect și tot așa mai departe și a fost o chestie din aceasta, așa care… la limită, unde 
să poată să emită autorizații de construcții. Inclusiv noi, ca și consiliu, avem autorizații 
pe care trebuie să le emitem și suntem cu vreo două blocate. Eu sper că în câteva zile, 
poate, dacă avem puțin noroc, în zece zile, să deblocăm situația aceasta”.  
 Domnul Radu Valentin îi mulțumește. 
 Domnul Președinte, în închiderea ședinței, le dorește să le dea Dumnezeu sănătate 
tuturor și, totodată, să aibă o după-amiază plăcută. 
 
 

         Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 22 (douăzecișidouă) 
pagini și a fost prezentat în ședința ordinară a Consiliului Județean Galați din data de       
28 iulie 2022.     
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