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                   P R E Ş E D I N T E,                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
 

                             Costel Fotea                                                                                   Ionel Coca  
 
 

 

 
 

PROCES–VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 29 august 2022 
 

 
            Ședința ordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 408 din 23 august 2022 și a fost publicată în 
ziarul „Viața liberă” Galați din 24 august 2022 (ediția on-line, respectiv ediţia tipărită) și 
afișată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de Regulament și de Codul administrativ, 
având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalităţii de atribuire a 
serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 
competenţă a Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Galaţi; Modalităţii de atribuire în 
gestiune delegată a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate 
în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Galaţi; 
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, în judeţul Galaţi; Caietului de sarcini al serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi și a Documentaţiei de atribuire a 
Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane 
prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ–Teritoriale 
Judeţul Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
2.  Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 

privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
 3. Aprobarea reorganizării Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative 
speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
în Complexul de servicii sociale „Iris”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii 
sociale „Iris” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 5. Aprobarea reorganizării Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de 
servicii sociale Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
în Casa de tip familial Tecuci. 
                      Inițiator: Costel Fotea 
 6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial Tecuci 
din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
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 7. Aprobarea reorganizării Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru copii 
cu dizabilităţi „Alin”. 

Inițiator: Costel Fotea 
 8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii 
sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 9. Aprobarea reorganizării Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor 
„Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi în Complexul de servicii sociale „Casa David Austin”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii 
sociale „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 11. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 12. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 13. Aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați în vederea în derulării 
programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea 
proprietăților publice și private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din cadrul 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați”; 

    Inițiatori: Costel Fotea, Răzvan–Ionuț Adumitroaiei,  
Adrian–Dănuț Alexandru, Constantina Constandachi, Iulian Iosif 

 14. Aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Galați în vederea derulării programului „Creșterea siguranței structurilor de 
aplicare a legii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, a 
proprietății publice și private din județul Galați și asigurarea protecției structurilor, în 
vederea eficientizării misiunilor de ordine publică și pentru creșterea siguranței 
cetățeanului”; 

    Inițiatori: Costel Fotea, Răzvan–Ionuț Adumitroaiei, 
 Adrian–Dănuț Alexandru, Constantina Constandachi, Iulian Iosif 

 15. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Speciale 
„Constantin Pufan” Galați asupra bunului imobil (construcție, teren aferent și cale de acces) 
situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, municipiul Galați, județul Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
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 16. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 285/19.12.2018 privind 
aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate 
în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale 
„Constantin Pufan” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 17. Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 18. Acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru 
Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați în vederea implementării proiectului „Servicii socio-
medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați – SOS 
Vârstnicii”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 19. Acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru 
Fundația Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice în 
mediul rural!”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 20. Aprobarea Studiului de fezabilitate revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Galați – etapa 2“; 

Inițiator: Costel Fotea 
 21. Aprobarea cofinanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Galați – etapa 2“; 

Inițiator: Costel Fotea 
 22. Aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor 
de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 23. Aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului „SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 24. 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 şi completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
 25. Aprobarea participării în cadrul „Programului privind îmbunătățirea calității 
aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai puțin 
poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea 
și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea 
accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai 
puțin poluante”; 

Inițiator: Costel Fotea 
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 26. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, 
Processor Tech SRL, Universitatea „Danubius” și Holder Ideea SRL pentru organizarea 
festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 27. Aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din DALI (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: „Renovare 
energetică a Bibliotecii Județene V.A. Urechia Galați – Corp A”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 28. Decontarea cheltuielilor cu transportul (naveta) cadrelor medicale din cadrul 
Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 29. Repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumei de 2.792 mii lei 
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile 
județene pe anul 2022; 

Inițiator: Costel Fotea 
 30. Aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii 
activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare 
Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire 
precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați; 

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

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

 Domnul Pres edinte a mult umit consilierilor judet eni pentru ca  au dat curs invitat iei la 
aceasta  s edint a . Adresa ndu-se doamnelor s i domnilor consilieri judet eni, a salutat prezent a 
la aceasta  s edint a  a domnului prefect  Gabriel–Aurelian Panaitescu. 
 În continuare, i-a dat cuvântul secretarului general al județului care a făcut apelul 
nominal pentru a stabili prezența la ședință (domnul Coca Ionel, Secretarul general al 
judeţului Galaţi, este înlocuit la această şedinţă de doamna Nedelcu Georgeta–Alina, şef 
serviciu al Serviciului contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi).   
 Doamna Nedelcu Georgeta–Alina a făcut apelul nominal. 
 Domnul Președinte a informat că, dintr-un număr de 34 consilieri județeni în funcție + 
Președintele Consiliului Județean Galați sunt prezenți 34 consilieri județeni în funcție + 
Președintele Consiliului Județean, deci ședința poate începe, fiind întrunite condițiile 
regulamentare pentru desfășurarea acesteia. 
 În sală, au fost prezenți: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Fotea Costel 
și consilierii județeni Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru Adrian–Dănuț, Buțurcă 
Octav, Cambanache Liliana, Constandachi Constantina, Cucu Doina, Diaconu Vasile, 
Drăgan Ana–Raluca, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–Petru, Grosu Constantin, 
Grosu Elena, Iosif Iulian, Istudor Gigel, Mănăilă Valeriu, Nechifor Alexandru, Oprea 
Radu–Adrian, Polinschi Mihai, Popa Octavian, Porumb Cătălin–Nicolae, Radu Valentin, 
Rusu Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică, Stanciu Silvius și Vasiliu Doina. 
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 În sistem online, au fost prezenți consilierii județeni: Antofi Eugenia–Simona, 
Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Ișfan Dumitru, Manoliu Tiberiu–Codruț, 
Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Stan Ionel și Șapira Violeta. 
 Domnul Președinte a informat că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) și alin. (15) din 
Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul–verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Județean Galați din data de 22 august 2022. 
 A întrebat dacă sunt observații în legătură cu procesul–verbal. 
 Nefiind observații, a supus la vot procesul–verbal. 
 S-a aprobat în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”. 
 

 Domnul Președinte, cu privire la ordinea de zi, a solicitat completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 
– Aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Județean Galați, Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați și 
Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, în vederea asigurării continuității activității 
Centrului de sprijin social pentru romi (cod serviciu social 8899 CZ – PN – III); 
– Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 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; 
– Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 232/28.07.2022 privind 
aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenția 
Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 
Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri; 
– Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi 
Fundația Culturală „Nae Leonard” Galați, în vederea organizării la Galați a Festivalului 
Inimii; 
– Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe 
anii 2023-2025; 
– Desemnarea şi validarea desemnării nominale a doamnei Liliana CAMBANACHE și a 
doamnei Elena GROSU, consilieri judeţeni, ca membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi. 
 

 Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Județean Galați, Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați și 
Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, în vederea asigurării continuității activității 
Centrului de sprijin social pentru romi (cod serviciu social 8899 CZ – PN – III)». 

S-a aprobat în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”. 
Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 

privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 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». 

S-a aprobat în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”. 
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Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 
privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 232/28.07.2022 privind 
aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenția 
Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 
Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri». 

S-a aprobat în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”. 
Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 

privind «Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi 
Fundația Culturală „Nae Leonard” Galați, în vederea organizării la Galați a Festivalului 
Inimii». 

S-a aprobat în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”. 
Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 

privind «Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe 
anii 2023–2025». 

S-a aprobat în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”. 
Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre 

privind «Desemnarea şi validarea desemnării nominale a doamnei Liliana CAMBANACHE și 
a doamnei Elena GROSU, consilieri judeţeni, ca membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi». 

S-a aprobat în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”. 
 

Domnul Președinte a întreabat dacă sunt alte observații cu privire la ordinea de zi așa 
cum a fost transmisă la mape și publicată în presa locală. 

Nefiind alte observații, a supus la vot ordinea de zi cu modificările solicitate: 
1. Aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalităţii de atribuire a 

serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 
competenţă a Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Galaţi; Modalităţii de atribuire în 
gestiune delegată a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în 
aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Galaţi; 
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, în judeţul Galaţi; Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean 
de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi și a Documentaţiei de atribuire a Contractului 
de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate 
în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
2. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 

privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
 3. Aprobarea reorganizării Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative 
speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
în Complexul de servicii sociale „Iris”; 

Inițiator: Costel Fotea 
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 4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii 
sociale „Iris” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 5. Aprobarea reorganizării Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de 
servicii sociale Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
în Casa de tip familial Tecuci. 

Inițiator: Costel Fotea 
 6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial Tecuci 
din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 7. Aprobarea reorganizării Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru copii 
cu dizabilităţi „Alin”. 

Inițiator: Costel Fotea 
 8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii 
sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 9. Aprobarea reorganizării Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor 
„Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi în Complexul de servicii sociale „Casa David Austin”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii 
sociale „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 11. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 12. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 13. Aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați în vederea în derulării 
programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, protejarea 
proprietăților publice și private și asigurarea siguranței echipajelor de pompieri din cadrul 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați”; 

    Inițiatori: Costel Fotea, Răzvan–Ionuț Adumitroaiei,  
Adrian–Dănuț Alexandru, Constantina Constandachi, Iulian Iosif 

 14. Aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Galați în vederea derulării programului „Creșterea siguranței structurilor de 
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aplicare a legii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, a 
proprietății publice și private din județul Galați și asigurarea protecției structurilor, în 
vederea eficientizării misiunilor de ordine publică și pentru creșterea siguranței 
cetățeanului”; 

    Inițiatori: Costel Fotea, Răzvan–Ionuț Adumitroaiei,  
Adrian–Dănuț Alexandru, Constantina Constandachi, Iulian Iosif 

 15. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Speciale 
„Constantin Pufan” Galați asupra bunului imobil (construcție, teren aferent și cale de acces) 
situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, municipiul Galați, județul Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 16. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 285/19.12.2018 privind 
aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate 
în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale 
„Constantin Pufan” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 17. Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 
Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 18. Aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Județean Galați, Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați și 
Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, în vederea asigurării continuității activității 
Centrului de sprijin social pentru romi (cod serviciu social 8899 CZ – PN – III); 

Inițiator: Costel Fotea 
 19. Acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru 
Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați în vederea implementării proiectului „Servicii socio-
medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați – SOS 
Vârstnicii”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 20. Acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru 
Fundația Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice în 
mediul rural!”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 21. Aprobarea Studiului de fezabilitate revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Galați – etapa 2”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 22. Aprobarea cofinanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Galați – etapa 2“; 

Inițiator: Costel Fotea 
 23. Aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor 
de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi; 

Inițiator: Costel Fotea 
 24. Aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT 
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AL DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI” componentă a proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 25. 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 şi completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
 26. Aprobarea participării în cadrul „Programului privind îmbunătățirea calității aerului și 
reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în 
transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea 
cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a 
elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 27. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, 
Processor Tech SRL, Universitatea „Danubius” și Holder Ideea SRL pentru organizarea 
festivalului internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 28. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 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 
 29. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 232/28.07.2022 privind 
aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenția 
Națională Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 
Galați în scopul prevenirii consumului și traficului ilicit de droguri; 

Inițiator: Costel Fotea 
 30.  Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi 
Fundația Culturală „Nae Leonard” Galați, în vederea organizării la Galați a Festivalului 
Inimii; 

Inițiator: Costel Fotea 
 31. Aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din DALI (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: „Renovare 
energetică a Bibliotecii Județene V.A. Urechia Galați – Corp A”; 

Inițiator: Costel Fotea 
 32. Decontarea cheltuielilor cu transportul (naveta) cadrelor medicale din cadrul 
Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 33. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 2.792 mii lei 
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile 
județene pe anul 2022; 

Inițiator: Costel Fotea 
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 34. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe 
anii 2023–2025; 

Inițiator: Costel Fotea 
 35. Aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii 
activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare 
Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire 
precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
 36. Desemnarea şi validarea desemnării nominale a doamnei Liliana CAMBANACHE și 
a doamnei Elena GROSU, consilieri judeţeni, ca membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi; 

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

 
Domnul Iosif Iulian a solicitat o scurtă intervenție. 
Domnul Președinte i-a dat cuvântul domnului consilier. 
Domnul Iosif Iulian a anunțat că, consilierii județeni ai Partidului Național Liberal 

solicită scoaterea de pe ordinea de zi a următoarelor proiecte:  
– „Aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii 
activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare 
Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire 
precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați” – opinând că 
acesta generează anumite probleme administrative pentru conducătorii unităților locale și 
solicită amânarea acestui proiect de hotărâre până când va fi făcută o întâlnire la nivelul 
A.D.I. ECOSERV.  
– De asemenea, a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre 
privind „Repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumei de 2.792 mii lei 
reprezentând sume defalcate din T.V.A. în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile 
județene pe anul 2022”, deoarece în spatele proiectului de hotărâre nu există o anexă 
referitoare la sectoarele de drumuri județene ce vor fi finanțate. 
– Și, nu în ultimul rând, a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de 
hotărâre privind „Aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalităţii de 
atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria 
teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Galaţi; Modalităţii de 
atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 
regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Galaţi; 
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, în judeţul Galaţi; Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean 
de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi și a Documentaţiei de atribuire a 
Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin 
curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul 
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Galaţi” subliniind că la acest proiect de hotărâre sunt probleme pe anumite segmente de 
transport public, reamintind astfel de solicitarea transmisă de un consilier local din comuna 
Independența, referitoare la această chestiune.  

În concluzie, a reiterat solicitarea de retragere de pe ordinea zi a celor trei proiecte 
de hotărâre până vor fi găsite soluții în rezolvarea lor. 

Domnul Președinte i-a comunicat domnului consilier că, în legătură cu S.M.I.D. și 
ședința A.D.I. ECOSERV, pe 6 sau 7 septembrie a.c. este programată o ședință cu toți membrii 
din A.D.I. ECOSERV în legătură cu depozitul de deșeuri menajere de la Valea Mărului. 
Totodată l-a informat că proiectul va rămâne pe ordinea de zi, iar cei care doresc îl votează, 
cei care nu doresc, nu votează.  

În legătură cu repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumei de 2.792 mii 
lei, domnul președinte a precizat că suma respectivă este pentru covoare asfaltice, 
reamintind că în județul Galați se derulează un proiect de 60–70 milioane de lei din bugetul 
consiliului județean, ceea ce înseamnă covoare pentru 50 k.m. de drumuri județene în 
județul Galați. 

Referitor la transportul public, a informat că problemele cetățenilor vor fi rezolvate 
cu atât mai repede, cu cât va fi implementat mai rapid programul pentru transportul public, 
pentru că prin acest program de transport se încearcă completarea cu ceea ce nu este 
acoperit, și, cu atât mai mult de atât, să existe posibilitatea ca atunci când un transportator 
nu își respectă programul, să poată fi luate măsuri. Reamintește că, în prezent, consiliul 
județean nu are nici o pârghie pentru a putea interveni în cazul în care un transportator nu 
își respectă graficul de transport. Conchide că se impune aprobarea planului cât mai repede 
pentru a putea asigura un grafic de transport pe care fiecare cetățean din județul Galați, care 
circulă cu mijloace de transport în comun, să îl cunoască. 

Domnul Iosif Iulian i-a mulțumit domnului președinte, dar a ținut să precizeze că nu 
știe punctual pe ce drumuri județene se vor duce banii pentru asfaltări.  

Domnul Președinte i-a dat ca exemplu o porțiune de drum de 3 kilometri, cuprinsă  
între Nicorești și Poiana – DJ 252, adică un milion de lei per kilometru, însumând peste trei 
milioane de lei doar acel segment de drum județean. Un alt exemplu este porțiunea de drum 
județean de la DN 2B până la Balta Zătun unde sunt 3–4 kilometri unde se lucrează, care 
presupun costuri de 4–5 milioane. În concluzie, domnul președinte menționează că dacă ar 
primi de la Guvernul României măcar 10 milioane de Euro, tot nu ar acoperi toate proiectele 
aflate în derulare în momentul de față în județul Galați. 

Domnul Iosif Iulian a subscris la punctul de vedere al domnului președinte, dar a 
subliniat că puteau fi adăugate sub forma unei anexe la proiectul de hotărâre. Referitor la 
S.M.I.D. și la delegarea gestiunii, a adăugat faptul că, după ședința din luna septembrie a 
A.D.I. ECOSERV în care vor fi dezbătute problemele administrative pe care le generează 
proiectul de hotărâre, să se ia ulterior o decizie în plenul consiliului județean.  

Domnul Președinte a subliniat faptul că proiectul de management integrat al 
deșeurilor în județul Galați, fiind un proiect peste 50 milioane de Euro, a fost aprobat de 
către Comisia Europeană, ceea ce înseamnă că a fost verificat de comisia pe care o are 
Comisia Europeană în România – JASPERS, a fost verificat de Banca Europeană de Investiții. 
Totodată, a anunțat că atât primarii din județ, cât și consilierii locali, au avut acces la 
documentație de cel puțin 3–4 ani. În contextul pandemiei din ultimii doi ani nu s-au făcut 
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ședințe în format fizic, dar domnia sa s-a întâlnit cu toți primarii din județ, cu excepția a doi–
trei primari.  

 
S-a trecut la punctul 1 din ordinea de zi: 

Aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalităţii de atribuire a 
serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Galaţi; 
Modalităţii de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport judeţean 

de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unităţii 
Administrativ–Teritoriale Judeţul Galaţi; Regulamentului pentru efectuarea serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi; 
Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate, în judeţul Galaţi și a Documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în 
aria teritorială de competenţă a Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Galaţi 

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

sau la documentația de fundamentare. 
Domnul Radu Valentin a solicitat să ia cuvântul. 
Domnul Președinte i-a dat cuvântul domnului consilier. 
Domnul Radu Valentin a precizat că intervenția domniei sale se referă la faptul că ar fi 

dorit ca în cuprinsul proiectului să se regăsească o strategie a transportului care să vizeze 
mediul de afaceri. Ulterior, a evidențiat că sunt foarte multe firme care, din lipsa 
transportului în comun, a celui județean, și-au achiziționat microbuze pentru a transporta 
proprii angajați la locul de muncă. Mai mult, a exemplificat faptul că dacă un microbuz 
ajunge la cinci dimineața în Galați, practic acel angajat nu are posibilitatea să ajungă în 
zonele industriale. Nefiind multe zone în Galați care trebuie acoperite, a considerat că ar 
putea exista o echilibrare a orelor și cu Transurb–ul; deși în program a găsit o echilibrare cu 
cursele interjudețene, nu a găsit nimic de orele Transurb–ului. A precizat că sunt trasee în 
Galați acoperite de două autobuze, dacă în acel grafic înseamnă 30–40 minute o cursă și apoi 
a venit cursa interjudețeană, înseamnă cel puțin 1 oră lipsă la locul de muncă.  

În intervenția domniei sale a menționat că și-ar fi dorit să nu mai găsească COVID–ul 
introdus în studiile făcute pentru că nu va ține o veșnice, și a considerat că nu este 
principalul motiv pentru care a scăzut numărul de călători și de curse. Totodată a apreciat că 
mobilitatea urbană are un rol foarte important în dezvoltarea unui județ și dacă se reușește 
aducerea cetățenilor în oraș cât mai comod, cât mai sigur la toate orele la care trebuie aduși, 
atunci va crește și calitatea vieții lor – referindu-se aici la găsirea unui loc de muncă.  

În continuare, cea de-a doua problemă ridicată se referă la cursele care au fost sistate 
sau oprite din motive economice, mai exact dacă a fost gândită o compensare și dacă legea ar 
permite acest lucru. Presupune că dacă acele trasee nu au fost rentabile din punct de vedere 
economic, nu vor fi nici în continuare. În aceste condiții a lansat propunerea ca acolo unde 
permite legea, să se asigure o compensare a pierderilor firmelor. A considerat că trebuie 
făcută o discuție și cu mediul de afaceri și acolo, în zonele unde este nevoie, să poată fi duse 
capetele de traseu, pe anumite ore, cât mai aproape de locul de muncă, așa cum se întâmplă 
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în județul Brașov sau alte județe, unde sunt amenajate hub–uri de preluare, zone de unde 
pleacă transportul local și tot acolo vine și cel județean. În încheiere i-a mulțumit domnului 
președinte. 

Domnul Președinte i-a reamintit domnului consilier că program de transport la nivelul 
județului Galați a fost pus în dezbatere publică aproximativ două luni de zile, timp în care    
s-au făcut întâlniri cu operatorii și cu toți cei care au dorit să participe la aceste întâlniri. Au 
fost gândite aceste trasee pe grupe de trasee, nu pe trasee individuale, astfel încât o 
persoană sau un agent economic sau o asociere care își va licita un traseu să aibă un traseu 
foarte bun, dar să aibă și un traseu care să compenseze. De aceea, a considerat că programul 
actual este unul foarte bine gândit și este pentru toți cetățenii. De asemenea, a subliniat un 
alt aspect: agenții economici, mediul privat trebuie susținuți, dar rolul consiliului județean 
este de a asigura interfața dintre cetățeanul din județul Galați care nu are acces să-și spună 
un punct de vedere referitor la un transport civilizat în Galați și agentul economic. Prin acest 
demers se încearcă găsirea unei soluții de echilibru, astfel încât agentul economic să 
presteze aceste servicii din care să obțină un profit, dar în același timp și toți cetățenii din 
județul Galați să poată să beneficieze de un transport civilizat. Cetățenii județului Galați 
trebuie să beneficieze de un transport așa cum este gândit conform planului – la ore fixe și  
și să poată să beneficieze și de tarife rezonabile. În legătură cu agenții economici, a precizat 
că sunt societăți comerciale, instituții care au cerut de-a lungul timpului autorizații, 
certificate pentru curse regulate special pentru agenții economici, societăți precum Șantierul 
Naval Damen Galați sau Combinatul Siderurgic Galați care au dorit să își aducă angajații din 
județ la anumite ore. A mai arătat că, în noul program de transport s-a dorit să se 
completeze cursele – începând cu cinci dimineața până la ultima cursă de la ora 23.00–24.00 
– și să fie satisfăcute și nevoile agenților economici. Dacă agenții, transportatorii respectă 
acest caiet de sarcini, respectă traseele și traficul și orarul așa cum este el, vor fi avantajați și 
cetățenii, dar și agenții economici. Scopul este ca împreună să găsească soluțiile cele mai 
bune, să fie o chestiune de echilibru și între agentul economic și între beneficiar – cetățeanul 
din Galați. 

Domnul Iosif Iulian a solicitat o scurtă completare. 
Domnul Președinte i-a dat cuvântul domnului consilier. 
Domnul Iosif Iulian a reamintit situația care i-a fost prezentată domnului președinte 

recent referitoare la solicitarea formulată de un consilier local al Partidului Național Liberal 
în care se preciza faptul că, dimineața, persoanele care fac naveta dinspre Independența 
spre Galați, nu au cu se deplasa deoarece mijloacele de transport care pleacă din Tecuci nu 
mai opresc în Independența, având toate locurile ocupate. Totodată a menționat că a 
prezentat o soluție prin care să se prelungească traseul Galați–Vasile Alecsandri care este 
despărțit de doar trei kilometri de comuna Independența pentru a putea prelua  persoanele 
din Independența spre Galați. A apreciat că ar fi fost o soluție simplă, i-ar fi putut ajuta pe 
navetiștii care pleacă la lucru, spre Galați – cel puțin la orele de vârf. În încheiere, i-a 
mulțumit domnului președinte. 

Domnul Președinte, în concluzie a mulțumit, și a întărit ideea că fiecare operator 
trebuie să-și respecte programul. Totodată a precizat că dacă operatorul ar pleca la oră fixă, 
nu ar sta în Tecuci să se umple microbuzul și apoi să plece, garantează că și cetățenii din 
Independența, Braniștea, Tudor Vladimirescu sau din Umbrărești vor beneficia de locuri la 
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fiecare cursă. Doar că, strategia unor transportatori a fost să aștepte să se umple microbuzul 
în Tecuci și apoi să plece. Pentru că unul este prețul biletului de la Tecuci la Galați și altul 
este prețul biletului de Braniștea sau Tudor Vladimirescu la Galați. Concluzionează că acesta 
este și scopul de a avea un program, un orar fix și atunci, dacă îl respectă fiecare, inclusiv 
domnul consilier de la Independența – probabil candidatul de la P.N.L., ar fi satisfăcut și ar 
ajunge la Galați.      
 Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentația de fundamentare. 
 Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 S-a aprobat cu 23 de voturi „pentru” (Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Fotea 
Costel, și: Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru Adrian–Dănuț, Buțurcă Octav, Cambanache 
Liliana, Constandachi Constantina, Cucu Doina, Drăgan Ana–Raluca, Enache Mioara, 
Gasparotti Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Istudor Gigel, Ișfan Dumitru, 
Mănăilă Valeriu, Nechifor Alexandru, Polinschi Mihai, Porumb Cătălin–Nicolae, Rusu 
Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică, Stan Ionel, Stanciu Silvius și Șapira Violeta), 0 voturi 
„împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, 
Diaconu Vasile, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan 
Cătălin, Oprea Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).   
 
 

S-a trecut la punctul 2 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind 

stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu 
modificările şi completările ulterioare   

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

sau la documentația de fundamentare. 
Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 

S-a trecut la punctul 3 din ordinea de zi: 
Aprobarea reorganizării Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative 

speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi în Complexul de servicii sociale „Iris” 

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

sau la documentația de fundamentare. 
Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.  
    

 S-a trecut la punctul 4 din ordinea de zi: 
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale 

„Iris” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre sau 
la documentația de fundamentare. 
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Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea reorganizării Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de 
servicii sociale Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Galaţi în Casa de tip familial Tecuci 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial Tecuci 
din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.       
  

S-a trecut la punctul 7 din ordinea de zi: 
Aprobarea reorganizării Centrului de plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru 
copii cu dizabilităţi „Alin” 

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

sau la documentația de fundamentare. 
Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii 
sociale pentru copii cu dizabilităţi „Alin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        
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S-a trecut la punctul 9 din ordinea de zi: 
Aprobarea reorganizării Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa 

David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi în Complexul de servicii sociale „Casa David Austin” 

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

sau la documentația de fundamentare. 
Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii 
sociale „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 11 din ordinea de zi: 

Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi 

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

sau la documentația de fundamentare. 
Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

  
S-a trecut la punctul 12 din ordinea de zi: 

Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie 
Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 

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

sau la documentația de fundamentare. 
Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați în vederea în 
derulării programului „Creșterea eficienței misiunilor de salvare de vieți omenești, 
protejarea proprietăților publice și private și asigurarea siguranței echipajelor de 
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pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia 
Grigorescu” al Județului Galați” 

                                                    Inițiatori: Costel Fotea, Răzvan–Ionuț Adumitroaiei,  
                                                                                                       Adrian–Dănuț Alexandru,  
                                                                              Constantina Constandachi, Iulian Iosif 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați și Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Galați în vederea derulării programului „Creșterea siguranței 
structurilor de aplicare a legii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean 

„Dunărea de Jos” Galați, a proprietății publice și private din județul Galați și asigurarea 
protecției structurilor, în vederea eficientizării misiunilor de ordine publică și pentru 

creșterea siguranței cetățeanului” 
                                                      Inițiatori: Costel Fotea, Răzvan–Ionuț Adumitroaiei,  
                                                                                                         Adrian–Dănuț Alexandru,  
                                                                                Constantina Constandachi, Iulian Iosif 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.     
    

S-a trecut la punctul 15 din ordinea de zi: 
Constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Speciale 

„Constantin Pufan” Galați asupra bunului imobil (construcție, teren aferent și cale de 
acces) situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, municipiul Galați, județul Galați 

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

sau la documentația de fundamentare. 
Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.       

 
S-a trecut la punctul 16 din ordinea de zi: 

Completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 285/19.12.2018 privind 
aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) 

aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Școlii Gimnaziale 
Speciale „Constantin Pufan” Galați 

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

sau la documentația de fundamentare. 
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Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 17 din ordinea de zi: 

Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 18 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin 
Consiliul Județean Galați, Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați și 
Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, în vederea asigurării continuității 

activității Centrului de sprijin social pentru romi  
(cod serviciu social 8899 CZ – PN – III)    

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

sau la documentația de fundamentare. 
Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 19 din ordinea de zi: 

Acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația 
de Sprijin a Vârstnicilor Galați în vederea implementării proiectului „Servicii socio-

medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați – 
SOS Vârstnicii” 

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

sau la documentația de fundamentare. 
Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.     

 
S-a trecut la punctul 20 din ordinea de zi: 

Acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația 
Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice în mediul 

rural!” 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        
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S-a trecut la punctul 21 din ordinea de zi: 
Aprobarea Studiului de fezabilitate revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați – 
etapa 2“ 

                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 
Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre sau 

la documentația de fundamentare. 
Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 

S-a trecut la punctul 22 din ordinea de zi: 
Aprobarea cofinanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Galați – etapa 2“ 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 

S-a trecut la punctul 23 din ordinea de zi: 
Aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de 

investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 

S-a trecut la punctul 24 din ordinea de zi: 
Aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului 

de investiţie „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI’’ componentă a proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI” 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 

S-a trecut la punctul 25 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 şi completările ulterioare 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre 
sau la documentația de fundamentare. 
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Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 

S-a trecut la punctul 26 din ordinea de zi: 
Aprobarea participării în cadrul „Programului privind îmbunătățirea calității aerului 

și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai puțin 
poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi 

asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului 
„Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de 

microbuze școlare mai puțin poluante” 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 

S-a trecut la punctul 27 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Processor 
Tech SRL, Universitatea „Danubius” și Holder Ideea SRL pentru organizarea festivalului 

internațional de jazz „RO DANUBE JAZZ FESTIVAL” 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 

S-a trecut la punctul 28 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 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 a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre 

sau la documentația de fundamentare. 
Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 

S-a trecut la punctul 29 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 232/28.07.2022  

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

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

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

sau la documentația de fundamentare. 
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Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 30 din ordinea de zi: 

Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați  
şi Fundația Culturală „Nae Leonard” Galați, în vederea organizării la Galați  

a Festivalului Inimii  
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 31 din ordinea de zi: 

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

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

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

 
S-a trecut la punctul 32 din ordinea de zi: 

Decontarea cheltuielilor cu transportul (naveta) cadrelor medicale din cadrul 
Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați 

                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 
Domnul Preşedinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre 

sau la documentația de fundamentare. 
Domnul Diaconu Vasile a solicitat o scurtă intervenţie. 
Domnul Președinte i-a dat cuvântul domnului consilier. 
Domnul Diaconu Vasile a evidenţiat utilitatea proiectului, apreciind că o asemenea 

măsură va fi de ajutor pentru deplasarea medicilor de la Galaţi la Tecuci. 
Domnul Preşedinte a subliniat că acesta este scopul: medicii care, în momentul de 

faţă, fac naveta de la Galaţi la Tecuci, la Focşani, la Bârlad, la Brăila, pe viitor vor putea fi 
ajutaţi prin asigurarea cheltuielilor de decontare a transportului. În acelaşi timp, dacă vor 
exista mai mulţi medici din Galaţi care vor face naveta din Galaţi la Tecuci, s-a decis ca – aşa 
cum s-a procedat la Târgu Bujor – să se achiziţioneze şi pentru Tecuci un microbuz, astfel 
încât un microbuz cu şofer să ia medicii din Galaţi, să îi ducă la Tecuci şi apoi să-i aducă 
după–amiază de la Tecuci la Galaţi, în situaţia în care o să avem mai mult de 4–5 medici care 
o să facă naveta de la Galaţi la Tecuci. Totul pentru a ajuta, a susţine, a încuraja ca medicii să 
meargă şi la Tecuci.   

Domnul Diaconu Vasile a apreciat ideea şi a subliniat că există un deficit destul de 
mare de medici. 
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Domnul Preşedinte a încuviinţat, adăugând că trebuie căutate soluţii astfel încât să-i 
atragem şi să le oferim şi altceva în afară de salariile pe care le au în momentul de faţă; un 
medic care face naveta de la Galaţi la Tecuci pierde două ore şi jumătate, chiar aproape trei 
cu transportul şi, în acelaşi timp, şi cheltuielile de transport sunt suportate tot de către 
acesta, şi atunci nu mai este atât de atractiv ca să mergi să fii medic la Tecuci, în condiţiile în 
care pierzi şi două ore şi jumătate–trei pe drum şi plăteşti şi naveta.  
 Nemaifiind alte observaţii, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        
 

S-a trecut la punctul 33 din ordinea de zi: 
Repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumei de 2.792 mii lei reprezentând 
sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene pe 

anul 2022 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 S-a aprobat cu 23 de voturi „pentru” (Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Fotea 
Costel, și: Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru Adrian–Dănuț, Buțurcă Octav, Cambanache 
Liliana, Constandachi Constantina, Cucu Doina, Drăgan Ana–Raluca, Enache Mioara, 
Gasparotti Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Istudor Gigel, Ișfan Dumitru, 
Mănăilă Valeriu, Nechifor Alexandru, Polinschi Mihai, Porumb Cătălin–Nicolae, Rusu 
Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică, Stan Ionel, Stanciu Silvius şi Șapira Violeta), 0 voturi 
„împotrivă” şi 12 „abţineri” (Antofi Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, 
Diaconu Vasile, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan 
Cătălin, Oprea Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin şi Vasiliu Doina). 
 

S-a trecut la punctul 34 din ordinea de zi: 
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice  
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022  

şi estimările pe anii 2023-2025 
                                                                                                 Inițiator: Costel Fotea 

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

Nefiind observații, a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 A supus la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 

S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        
A supus la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        
A supus la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        
A supus la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        
 



Şedința din 29 august 2022 
Pag. nr. 23  

 

 

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței. 
 

 

                    P R E Ş E D I N T E,                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
 

                        Costel Fotea                                                                                   Ionel Coca  
 

 
 

A supus la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        

           
Domnul Președinte a informat că, în continuarea ordinii de zi, se regăsesc două 

proiecte de hotărâri pentru a căror aprobare este necesară procedura de vot secret şi a 
propus organizarea unei singure proceduri de vot secret, supunând la vot această 
propunere. 

S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        
Domnul Președinte a prezentat succint proiectele de hotărâri, astfel: 

 
La punctul 35 din ordinea de zi: 

Aprobarea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii 
activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de 

Sortare Valea Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, 
documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru 

reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galați 

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

sau la documentația de fundamentare. 
 
 

La punctul 36 din ordinea de zi: 
Desemnarea şi validarea desemnării nominale a doamnei Liliana CAMBANACHE și a 

doamnei Elena GROSU, consilieri judeţeni, ca membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi 

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

sau la documentația de fundamentare. 
 Domnul Președinte, având în vedere componenţa Comisiei de numărare a voturilor, a 
propus înlocuirea domnului Sandu Mitică cu domnul Nechifor Alexandru şi a supus la vor 
propunerea. 

S-a aprobat în unanimitate, cu 35 de voturi „pentru”.        
Domnul Președinte a invitat în continuare la o scurtă pauză pentru întocmirea 

buletinelor de vot şi predarea acestora Comisiei de numărare a voturilor, odată cu 
procesele–verbale.  
          A rugat Comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuțiuni. 
        
          Pauză. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
           S-au reluat lucrările. 
 

Doamna Constandachi Constantina a făcut apelul nominal în vederea înmânării 
buletinelor de vot: 
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1. Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ 
2. Alexandru Adrian–Dănuţ 
3. Buţurcă Octav 
4. Cambanache Liliana  
5. Constandachi Constantina  
6. Cucu Doina 
7. Diaconu Vasile  
8. Drăgan Ana–Raluca 
9. Enache Mioara 
10. Fotea Costel 
11. Gasparotti Florinel–Petru 
12. Grosu Constantin  
13. Grosu Elena 
14. Iosif Iulian  
15. Istudor Gigel 
16. Mănăilă Valeriu 
17. Nechifor Alexandru 
18. Oprea Radu–Adrian 
19. Polinschi Mihai 
20. Popa Octavian 
21. Porumb Cătălin–Nicolae 
22. Radu Valentin  
23. Rusu Georgiana–Iuliana 
24. Sandu Mitică 
25. Stanciu Silvius 
26. Vasiliu Doina. 
 
             NOTĂ: Conform art. 65 alin. (22) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 173 din 30 iulie 2020, cu 
modificările și completările ulterioare, consilierii județeni care au fost prezenţi la ședință prin 
utilizarea unor mijloace electronice de comunicare simultană de la distanță nu au putut participa la 
procedura de vot secret (Antofi Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Ișfan 
Dumitru, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Stan Ionel şi Șapira 
Violeta). 
 

S-a votat. 
S-a luat o pauză pentru numărarea voturilor. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
S-au reluat lucrările. 

           Domnul Sandu Mitică, înainte de a se da cuvântul pentru citirea proceselor–verbale, a 
cerut permisiunea să anunţe abţinerea la votul secret referitor la A.T.O.P.  

Domnul Președinte l-a invitat pe domnul Nechifor Alexandru să dea citire 
proceselor–verbale.  
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 Domnul Nechifor Alexandru: 
 Proces–verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «aprobarea 

Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de 
operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea 
Mărului din județul Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire, 
precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT județul Galați în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați». 1). 
Numărul membrilor în funcție ai Consiliului Județean Galați – 35; 2). Numărul membrilor 
în funcție ai Consiliului Județean Galați care au fost prezenți la ședință (ședința a fost 
convocată la sediul autorității, iar persoanele care au participat on-line la ședință nu au 
fost luate în calcul la această numărătoare) – 26 [cu precizarea că proiectul de hotărâre 
sus-arătat s-a supus la vot cu respectarea condiţiilor art. 228 alin. (3) din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, adică domnul Preşedinte al Consiliului Judeţean 
Galaţi, Fotea Costel, nu a fost luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării proiectului 
şi, în aceeaşi ordine de idei, nu a avut drept de vot cu privire la acesta] – 25; 3). Cvorumul 
necesar: majoritatea absolută – 18. 
Voturi „pentru” 18, voturi „împotrivă” 1, buletine de vot anulate 10, buletine de vot nule 
6. 
CONCLUZIE: S-au aprobat toate prevederile proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de operare a 
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului din județul 
Galați, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire, precum și acordarea unui 
mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, astfel cum au fost acestea reglementate în 
cuprinsul articolelor nr. 1—5. 

Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Nechifor Alexandru, președinte; Stanciu 
Silvius, membru; Oprea Radu–Adrian, membru; Constandachi Constantina, membru; 
Gasparotti Florinel–Petru, membru». 
 
 Proces–verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Desemnarea şi 

validarea desemnării nominale a doamnelor Cambanache Liliana şi Grosu Elena, 
consilieri judeţeni, ca membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi». 
1. Numărul membrilor în funcție ai Consiliului Județean Galați – 35; 2. Numărul 
membrilor în funcție ai Consiliului Județean Galați care au fost prezenți la ședință 
(ședința a fost convocată la sediul autorității, iar persoanele care au participat on-line la 
ședință nu au fost luate în calcul la această numărătoare) – 26 [cu precizarea că proiectul 
de hotărâre sus-arătat s-a supus la vot cu respectarea condiţiilor art. 228 alin. (3) din 
Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, adică domnul vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Galaţi, Sandu Mitică, precum şi consilierii judeţeni Cambanache Liliana şi Grosu 
Elena nu au fost luaţi în calcul pentru cvorumul necesar adoptării proiectului şi, în 
aceeaşi ordine de idei, nu au avut drept de vot cu privire la acesta] – 23; 3. Cvorumul 
necesar: majoritatea simplă – 12. 
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      Art. 1. din proiectul de hotărâre: voturi „pentru” 23, voturi „împotrivă” 0, buletine de vot 
anulate 12, buletine de vot nule 0. 
      Art. 2. din proiectul de hotărâre: voturi „pentru” 23, voturi „împotrivă” 0, buletine de vot 
anulate 12, buletine de vot nule 0. 
      Art. 3. din proiectul de hotărâre: numele şi prenumele candidatului – Cambanache Liliana 
– voturi „pentru” 22, voturi „împotrivă” 1, buletine de vot anulate 12, buletine de vot nule 0; 
numele şi prenumele candidatului – Grosu Elena – voturi „pentru” 17, voturi „împotrivă” 5, 
buletine de vot anulate 12, buletine de vot nule 1. 
      Art. 4. din proiectul de hotărâre: numele şi prenumele candidatului – Cambanache Liliana 
– voturi „pentru” 22, voturi „împotrivă” 0, buletine de vot anulate 12, buletine de vot nule 1; 
numele şi prenumele candidatului – Grosu Elena – voturi „pentru” 17, voturi „împotrivă” 5, 
buletine de vot anulate 12, buletine de vot nule 1. 
      Art. 5. din proiectul de hotărâre: voturi „pentru” 22, voturi „împotrivă” 1, buletine de vot 
anulate 12, buletine de vot nule 0. 
      Art. 6. din proiectul de hotărâre: voturi „pentru” 22, voturi „împotrivă” 1, buletine de vot 
anulate 12, buletine de vot nule 0. 
 CONCLUZII: 1) Se ia act de încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi a doamnei Andreea–Anamaria Naggar; 2) Se ia act de încetarea calităţii 
de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi a domnului Mitică Sandu; 3) Se 
desemnează doamnele Cambanache Liliana şi Grosu Elena, consilieri județeni în cadrul 
Consiliului Judeţean Galaţi,  ca membri  în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi; 4) 
Se validează desemnarea nominală a doamnelor Cambanache Liliana şi Grosu Elena, consilieri 
județeni în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică Galaţi; 5) Se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
324 din 21 decembrie 2021 privind validarea desemnării nominale a membrilor ai Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 6) Se comunică hotărârea Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Galaţi. 
 Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Nechifor Alexandru, președinte; Stanciu 
Silvius, membru; Oprea Radu–Adrian, membru; Constandachi Constantina, membru; 
Gasparotti Florinel–Petru, membru». 

Domnul Președinte i-a mulţumit domnului Nechifor Alexandru pentru cele expuse, 
constatând că cele două proiecte au trecut. Totodată, singura menţiune pe care a dorit să o 
facă în continuare este aceea că, din fair play, colegii dânsului de la P.S.D., de la P.M.P., de la 
A.L.D.E. au votat membrul în A.T.O.P. de la P.N.L. Astăzi, colegii de la P.N.L. nu au mai votat 
membri în A.T.O.P. de la P.S.D. şi reiterează că nu a fost fair play; se ştie că a fost vot secret, 
dar nu a fost greu să se deducă, fiind vorba de o matematică simplă. 

 
S-a trecut la punctul 37 din ordinea de zi: 

Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse 
Domnul Președinte a întrebat dacă au fost observații cu privire la informările sau 

rapoartele ce au fost prezentate la mape. 
S-a luat act de adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” 

Galați nr. 18.057/19.07.2022 ca urmare a Notei nr. 8.299/11.07.2022 privind problemele 
ridicate în ședința ordinară a Consiliului Județean Galați din data de 29 iunie 2022. 
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S-a luat act de adresa Societății APĂ CANAL S.A. Galați nr. 21.708/12.08.2022 ca 
urmare a Notei nr. 9.197/02.08.2022 privind problemele ridicate în ședința ordinară a 
Consiliului Județean Galați din data de 28 iulie 2022. 

S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați pe 
luna iulie 2022. 

S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
iulie 2022. 

S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați pentru luna iulie 2022.  

S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Galați pentru luna iulie 2022. 

S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galați pentru luna 
iulie 2022. 

S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați pe 
luna iulie 2022. 

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galați la data de 31 iulie 2022 și, respectiv, de raportul înregistrat sub 
nr. 9.447/10.08.2022. 

S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul 
Apostol Andrei” Galați pentru luna iulie 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 iulie 2022. 

 
Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului Preşedinte, a dorit să ia cuvântul. 
Domnul Preşedinte i-a dat cuvântul. 
Domnul Diaconu Vasile s-a referit pe scurt la răspunsurile primite în legătură cu 

firma care execută lucrări la Centură – firma din Satu Mare care urma să plătească la 
consiliul judeţean nu ştiu câte milioane –, aflată în reorganizare judiciară sau ceva de genul 
acesta, exprimându-şi îndoiala în legătură cu recuperarea acestei sume de bani. În 
continuare, a insistat pe răspunsul primit de la societatea Apă Canal S.A. Galaţi în legătură cu 
solicitarea sa despre durata contractului pe care îl are firma Rotary la Tecuci. A arătat că 
progresul fizic este de 75% după multe, multe amânări, opinând că domnul director ar ţine 
mai mult cu firma şi că, în general, toată lumea o protejează, deşi lucrează foarte prost şi la 
Tecuci sunt foarte multe probleme şi o să fie şi mai multe probleme după ce o să se dea în 
funcţiune, rămânând de văzut dacă sistemul o să funcţioneze. A mai arătat că şi contractul 
care a fost până în 26.08.2022 a expirat, aflându-se acum la consultantul de supervizare 
privind extinderea duratei de execuţie a acestuia. Aşa fiind, nu ar mai face apel la autorităţi, 
ci la presă: să vină să constate, fiind „a patra putere în stat”, să facă nişte fotografii, să vadă 
ce fel lucrează Rotary în Tecuci şi să se sesizeze, afirmând că lucrurile deja l-au depăşit. 

Domnul Președinte, în legătură cu prima chestiune, a precizat că tot ce a ţinut de 
consiliul judeţean s-a făcut ad litteram şi milimetric, atât din punct de vedere legal, cât şi 
procedural. Legat de al doilea subiect, a arătat că nu este vorba despre a face fotografii prin 
Tecuci, cât despre o problemă de care nu îşi doreşte nimeni să aibă parte, indiferent de 
funcţia pe care o deţine, şi anume să muncească pentru a obţine o finanţare europeană de 
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două sute patruzeci de milioane de Euro şi să vină o firmă care să îşi bată joc de lucrări. Aşa 
ceva este imposibil. Din punctul dânsului de vedere trebuie găsite soluţiile şi pârghiile 
legislative pentru că, într-adevăr, presa este „a patra putere în stat” şi, dacă rezolvă 
problema, toţi îşi pot lua câte o cameră de luat vederi trimiţându-le firmei să vadă că nu au 
făcut lucrările în proporţie de 100%. A reiterat că pe acest subiect, după ştiinţa sa, cei de la 
societatea Apă Canal S.A. Galaţi au făcut n–solicitări, ca şi dânsul, de altfel, în calitate de 
preşedinte al A.D.I. Apă. Şi-a amintit şi de faptul că în 2019, ca să se câştige alegerile, nu era o 
problemă că firma Rotary nu se mişca bine în Tecuci. Astăzi, părerea s-a schimbat: atunci nu 
se făceau lucrările din cauza primarului din Tecuci, astăzi nu mai este vina primarului din 
Tecuci, ci este vina societăţii Apă Canal S.A. Galaţi. În continuare, şi-a exprimat părerea că 
antevorbitorul are dreptate până la un punct: firma trebuie să vină să-şi facă treaba, de 
aceea au câştigat licitaţia, că au participat la licitaţie şi poate au fost alte firme care ar fi 
putut să câştige, firme serioase, şi a câştigat aceasta. Ar trebui găsită soluţia ca astfel de 
firme, de indivizi, să nu mai participe la licitaţii publice pentru că în spatele unui proiect cu 
finanţare europeană este foarte multă muncă a unei echipe până la obţinerea unei finanţări 
de două sute şi ceva de milioane de Euro… pentru că astfel de situaţii nu trebuie să mai 
apară. A conchis, subliniind că, dacă se rezolvă problema, este întru totul de acord cu o astfel 
de soluţie; mai are şi consiliul judeţean două firme cu care se află în instanţă şi dacă se 
rezolvă problema aşa, roagă presa să vină şi să rezolve şi problema pe care o are instituţia cu 
firmele respective.   

 Domnul Diaconu Vasile a reluat discuţia, arătând că a acordat firmei Rotary n–şanse, 
dar este o firmă în faliment, în insolvenţă, care nu mai are nimic: nici oameni, nici materiale. 

Domnul Președinte a încuviinţat. 
Domnul Diaconu Vasile a întrebat de ce, în asemenea circumstanţe, le prelungim încă 

o dată şi încă o dată? A arătat în continuare că acum firma trebuie „să spargă” două axe 
importante ale Tecuci–ului, două străzi principale. Este de înţeles, a discutat şi cu primarul, 
că trebuie să cupleze şi pompierii şi stadionul şi şcoala nr. 10 care sunt în zonă acolo dar, 
dacă ei nu sunt în stare decât să spargă şi nu mai pun la loc, ce se va întâmpla? 

Domnul Președinte şi-a exprimat părerea că ar trebui discutată chestiunea. 
Domnul Diaconu Vasile a mai arătat că şi din informarea primită rezultă că primarul 

i-a rugat să închidă lucrările pe străzile pe care le-au început. Lucrările nu au fost închise ba, 
mai mult, inclusiv în faţă la primar se lucrează de şase luni. În aceste condiţii, ce ar mai fi de 
spus? 

Domnul Președinte a subliniat că astfel de firme nu trebuie să mai ajungă să îşi bată 
joc nici de cetăţenii din Galaţi, nici de banii pe care ar trebui să îi absoarbă U.A.T.-urile sau 
instituţiile care au făcut aceste proiecte. Şi-a manifestat în continuare dorinţa de a discuta cu 
cei de la societatea Apă Canal S.A. Galaţi întrucât, din ce cunoaşte, datele pe care le are la 
dispoziţie sunt puţin diferite. A atras atenţia asupra celor două aspecte, pentru că niciodată 
nu trebuie să se ocolească adevărul: aspectul în care îl constrângi până rezolvă problema sau 
aspectul în care reziliezi contractul, acesta pleacă acasă şi pierzi finanţarea. Lucrurile trebuie 
spuse tot timpul pe nume pentru că, dacă ne vom feri de adevăr, oamenii în afară de faptul 
că nu ştiu ce să mai creadă, nici nu se rezolvă problemele. Noi trebuie să ne gândim cum 
rezolvăm problema. Dacă acesta, forţat şi împins de la spate – pentru că toată lumea ştie că 
are probleme această firmă –, dacă reuşeşte să finalizeze lucrarea, este un lucru bun. Dacă 
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nu reuşeşte, nu are capacitatea, asta este, doar că pe toţi ne interesează să nu se piardă 
finanţarea, căci despre aceasta este vorba.   

Domnul Diaconu Vasile a aprobat. 
Domnul Președinte a readus în atenţie cât de bine şi eficient ar fi fost, dacă această 

firmă şi-ar fi făcut treaba şi şi-ar fi onorat toate obligaţiile contractuale aşa cum trebuie, ar fi 
fost gata şi instalaţia la Tecuci acum un an sau doi de zile, ar fi fost gata instalaţia şi la 
Bereşti, la Tudor Vladimirescu, la Fundeni, Şendreni. Din păcate, a fost această situaţie şi 
trebuie găsită soluţia legală pentru că şi aici ţine totul de legalitate.     

Domnul Diaconu Vasile i-a mulţumit. 
Domnul Președinte, în închiderea şedinţei, le-a mulţumit pentru prezenţă dorind 

tuturor o după–amiază plăcută, sănătate multă şi o vară plăcută cât a mai rămas din ea! 
 
 Prezentul proces–verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 29 (douăzeci și nouă) de 
pagini și a fost prezentat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați, convocată de 
îndată, din data de 13 septembrie 2022.     
 
 
                   P R E Ş E D I N T E,                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
 
                            Costel Fotea                                      Ionel Coca 


