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PROCES–VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 29 noiembrie 2022 
 
 
 

            Ședința ordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 563 din 23 noiembrie 2022 și a fost 
publicată în ziarul „Viața liberă” Galați şi în ziarul „Monitorul de Galați” – edițiile         
on–line din 23 noiembrie 2022, respectiv în edițiile tipărite din 24 noiembrie 2022 și 
afișată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de Regulament și de Codul administrativ, 
având următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” interpretei de 
muzică populară Mioara VELICU; 

Inițiator: Costel Fotea 
2. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” blogger–ului 

culinar Gina BRADEA; 
Inițiator: Costel Fotea 

3. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
4. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 144/30.06.2021 privind 

aprobarea reorganizării Centrului de  zi pentru persoane adulte cu handicap 
„Luceafărul” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Galați în Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Luceafărul”; 

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

bun imobil (clădiri și teren aferent), situat în municipiul Galați, str. Alexandru cel Bun 
nr. 27C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean 
Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al 
municipiului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
6. Prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, încheiat 

între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” 
Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016; 

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

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Facultatea de Medicină și Farmacie în 
vederea susținerii și promovării reciproce a activităților comune pentru realizarea unor 
obiective academice respectiv organizarea de congrese, conferințe, programe, campanii 
și proiecte; 

Inițiator: Costel Fotea 
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8. Trecerea unui activ corporal (construcție) din domeniul public al județului 

Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului 
Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, în vederea scoaterii din 
funcțiune și desființării; 

Inițiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 

1413/23.01.2019, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Școala 
Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 285 din 19 decembrie 2018 cu modificările și completările ulterioare; 

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

realizarea obiectivului de investiție: „Lucrări tehnico–edilitare și Sistematizare 
verticală, aferente  investiției locuințe pentru tineri destinate închirierii specialiștilor 
din sănătate, județul Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI (Documentație 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului amplasat pe strada Eroilor nr. 16 – Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
12. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 54/28.02.2022 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiție: Realizare lucrări nestructurale și de instalații aferente Secției 
de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
13. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223/28.10.2021 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiție: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în valoare a 
Casei Memoriale „Costache Negri”; 

Inițiator: Costel Fotea 
14. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 110/28.04.2022 privind 

actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de 
investiție „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție «Extindere, modernizare și 
dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»; 

Inițiator: Costel Fotea 
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16. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 109/28.04.2022 privind 
actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de 
investiție „Muzeu de Artă Vizuală Galați”; 

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

realizarea obiectivului de investiție: „Panou siglă luminoasă Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate din  Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico–economici prevăzuți în Proiectul 

Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție: 
„Reabilitare și modernizare drumuri județene”; 

Inițiator: Costel Fotea 
19. 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 
20. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 

Galați, prin Consiliul Județean Galați și Club Sportiv United Galați în vederea participării 
Echipei Futsal Seniori United Galați la Competiția Europeană Elite Round – UEFA Futsal 
Champions League 2022–2023; 

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

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

Inițiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea Proiectului tehnic și a Documentației de Execuție, Documentația 

tehnică pentru obținerea Autorizației de construire și Documentația tehnică pentru 
organizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico–economici privind realizarea 
obiectivului de investiție „Stație de transfer și stație de compostare Tecuci” componentă 
a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea Protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați și Institutul Național al Patrimoniului, pentru asigurarea 
finanțării lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare a 
monumentului istoric Casa Memorială „Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, 
județul Galați, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice; 

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

           A participat în virtutea obligaţiilor de serviciu doamna Nicoleta Macri – şef 
serviciu, Serviciul investiţii şi urmăriri contracte din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Galați.  
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 A participat ca invitat domnul Ciprian Manea – subprefect al judeţului Galaţi. 
 

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

          Domnul Pres edinte, î nainte de a î ncepe s edint a, ment iona nd ca  acest subiect a mai 
fost discutat, dar cu toata  dragostea, cu toata  prietenia, cu toata  solicitarea, roaga  sa  se  
î nt eleaga  ca  nu a fost dorita  introducerea anumitor proiecte suplimentare pe ordinea de 
zi. Dar, din pa cate, s-a î nta mplat datorita  unor conjuncturi, informa nd ca  numa rul 
proiectelor de acest fel se ridica  la paisprezece. Precizeaza  ca  nu sunt proiecte care vor 
fi depuse pe ultima suta  de metri sau pe ultimii doi metri, ci sunt conjuncturi, situat ii, 
depindem de unii proiectant i, depindem de anumite programe de finant are s i, atunci, s i 
aceste proiecte vin la pachet. A subliniat ca  aceasta  ment iune a fost fa cuta  deoarece nu 
este o chestie de orgoliu sau altceva, ci reprezinta  doar un lucru care apare nepreva zut.  
         I n continuare, adresa ndu-se doamnelor s i domnilor consilieri, a salutat prezent a la  
aceasta  s edint a  a domnului subprefect Ciprian Manea. 
          I-a dat cuvântul Secretarului general al județului Coca Ionel care a făcut apelul 
nominal pentru a stabili prezența la ședință. 
          Domnul Coca Ionel a făcut apelul nominal. 
          Domnul Președinte a informat că, dintr-un număr de 34 consilieri județeni în 
funcție + Președintele Consiliului Județean Galați sunt prezenți 32 consilieri județeni în 
funcție + Președintele Consiliului Județean, deci ședința poate începe, fiind întrunite 
condițiile regulamentare pentru desfășurarea acesteia. 
          În sală, au fost prezenţi Președintele Consiliului Județean Galați, Fotea Costel 
și următorii consilieri județeni: Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru Adrian–
Dănuț, Buțurcă Octav, Cambanache Liliana, Constandachi Constantina, Drăgan 
Ana–Raluca, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu 
Elena, Iosif Iulian, Istudor Gigel, Mănăilă Valeriu, Mocanu Georgia–Cornelia, 
Polinschi Mihai, Popa Octavian, Porumb Cătălin–Nicolae, Rusu Georgiana–Iuliana, 
Sandu Mitică şi Vasiliu Doina. 
          În sistem on-line, au fost prezenți următorii consilieri județeni: Antofi 
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Cucu Doina, Diaconu 
Vasile, Ișfan Dumitru, Manoliu Tiberiu–Codruț, Nechifor Alexandru, Oprea Radu–
Adrian, Radu Valentin, Stanciu Silvius şi Șapira Violeta. 
          Au lipsit următorii consilieri județeni: Moroșan Cătălin și Stan Ionel. 
 Domnul consilier judeţean Stan Ionel s-a conectat la sesiunea video înaintea 
supunerii la vot a completării ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind 
«Aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 
4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, urmare a Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017». 
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         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 14 noiembrie 2022. 
         A întrebat dacă sunt observații în legătură cu procesul–verbal. 
         Nefiind observații, a supus la vot procesul–verbal. 
         S-a aprobat cu 33 de voturi „pentru”. 
 

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

– Aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 
4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, urmare a Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017; 

– Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al 
UAT Tg. Bujor în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

–  Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 369 din 31 octombrie 
2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea 
obiectivului de investiție „Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”; 

–  Actualizarea indicatorilor tehnico–economici și aprobarea devizului general 
actualizat pentru realizarea obiectivelor de investiții „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa–Rogojeni (DJ 
242D)”, „Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 
240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”; 

–  Aprobarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli pentru 
realizarea obiectivelor de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe drumul județean DJ 240”, „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa–Rogojeni (DJ 242D)”, 
„Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, 
DJ 252 G și DJ 251 A”; 

– Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul 
Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați, în vederea organizării evenimentului 
„Târgul Sfântului Apostol Andrei”; 

– Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 
2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE 
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”; 

–  Aprobarea proiectului «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic 
Județean de urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» și a cheltuielilor legate de proiect; 
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–  Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., 
încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea 
documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 
Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între 
DN 25 și DX Brăila–Focșani»”; 

–  Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul 
Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei”», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect; 

–  Aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI (Documentație 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiție 
«Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate 
al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»; 

–  Repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumei de 3.840 mii lei din 
cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2022; 

–  Alocarea sumei de 2.660 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Galați către unități administrativ–teritoriale, în vederea 
suplimentării bugetelor locale;  

– Rectificarea bugetului local al județului Galați, bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și repartizarea 
sumei de 5.605,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Galați 
pentru suplimentarea cheltuielilor de personal și a transferurilor către unități 
administrativ–teritoriale. 
 

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

Domnul consilier judeţean Stan Ionel s-a conectat la sesiunea video. 
 

Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 
4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, urmare a Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017». 
             S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a 
unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea 
Consiliului Local al UAT Tg. Bujor în domeniul public al Judeţului Galaţi și în 
administrarea Consiliului Județean Galați». 
 S-a aprobat cu 34 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 Judeţean Galaţi nr. 369 din 31 
octombrie  2022 privind actualizarea  Proiectului Tehnic şi rest de executat pentru 
finalizarea obiectivului de investiţie “Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”». 
 S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Actualizarea indicatorilor tehnico–economici și aprobarea devizului 
general actualizat pentru realizarea obiectivelor de investiţii ”Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, 
”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-
Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, 
DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”». 
             S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Aprobarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli 
pentru realizarea obiectivelor de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
de transport regional pe drumul județean DJ 240”, ”Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)”, 
”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, 
DJ 252 G și DJ 251 A”». 
 S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Unitatea Administrativ Teritorială 
Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați, în vederea organizării 
evenimentului „Târgul Sfântului Apostol Andrei”». 
 S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 
septembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE 
COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL 
GALAȚI”». 
 S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Aprobarea proiectului «Extindere, modernizare și dotare Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» și a cheltuielilor legate de 
proiect». 
 S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
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Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin 
Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea 
documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 
Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum  de legătură între 
DN 25 și DX Brăila – Focșani»” ». 

S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre privind «Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale din 
cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență 
„Sf. Apostol Andrei”», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect». 

S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI 
(Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de 
investiție «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» ». 

S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre privind «Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 3.840 mii 
lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 
2022». 

S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre privind «Alocarea sumei de 2.660 mii lei din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Consiliului Județean Galați către unităţi administrativ teritoriale, în vederea 
suplimentării bugetelor locale». 

S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre privind «Rectificarea bugetului local al Județului Galați, bugetului instituțiilor 
publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii precum și 
repartizarea sumei de 5.605,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului 
Județean Galați pentru suplimentarea cheltuielilor de personal și a transferurilor către 
unități administrativ – teritoriale». 

S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
 

           Domnul Președinte a întrebat 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. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” interpretei de 
muzică populară Mioara VELICU; 

Inițiator: Costel Fotea 
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2. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” blogger–ului 
culinar Gina BRADEA; 

Inițiator: Costel Fotea 
3. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

4. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 144/30.06.2021 privind 
aprobarea reorganizării Centrului de  zi pentru persoane adulte cu handicap 
„Luceafărul” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Galați în Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Luceafărul”; 

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

bun imobil (clădiri și teren aferent), situat în municipiul Galați, str. Alexandru cel Bun 
nr. 27C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean 
Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al 
municipiului Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
6. Prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, încheiat 

între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” 
Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016; 

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

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Facultatea de Medicină și Farmacie în 
vederea susținerii și promovării reciproce a activităților comune pentru realizarea unor 
obiective academice respectiv organizarea de congrese, conferințe, programe, campanii 
și proiecte; 

Inițiator: Costel Fotea 
8. Trecerea unui activ corporal (construcție) din domeniul public al județului 

Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului 
Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, în vederea scoaterii din 
funcțiune și desființării; 

Inițiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 

1413/23.01.2019, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Școala 
Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 285 din 19 decembrie 2018 cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 

4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, urmare a Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017; 

Inițiator: Costel Fotea 
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11. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al 
UAT Tg. Bujor în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

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

realizarea obiectivului de investiție: „Lucrări tehnico–edilitare și Sistematizare 
verticală, aferente  investiției locuințe pentru tineri destinate închirierii specialiștilor 
din sănătate, județul Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
13. Aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI (Documentație 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului amplasat pe strada Eroilor nr. 16 – Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
14. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 54/28.02.2022 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiție: Realizare lucrări nestructurale și de instalații aferente Secției 
de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223/28.10.2021 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiție: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în valoare a 
Casei Memoriale „Costache Negri”; 

Inițiator: Costel Fotea 
16. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 110/28.04.2022 privind 

actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de 
investiție „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
17. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție «Extindere, modernizare și 
dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»; 

Inițiator: Costel Fotea 
18. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 109/28.04.2022 privind 

actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de 
investiție „Muzeu de Artă Vizuală Galați”; 

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

realizarea obiectivului de investiție: „Panou siglă luminoasă Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate din  Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
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20. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 369 din 31 octombrie 
2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea 
obiectivului de investiție „Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”; 

Inițiator: Costel Fotea 
21. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico–economici prevăzuți în Proiectul 

Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție: 
„Reabilitare și modernizare drumuri județene”; 

Inițiator: Costel Fotea 
22. Actualizarea indicatorilor tehnico–economici și aprobarea devizului general 

actualizat pentru realizarea obiectivelor de investiții „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa–Rogojeni (DJ 
242D)”, „Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 
240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”; 

Inițiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli pentru 

realizarea obiectivelor de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe drumul județean DJ 240”, „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa–Rogojeni (DJ 242D)”, 
„Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, 
DJ 252 G și DJ 251 A”; 

Inițiator: Costel Fotea 
24. 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 
25. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 

Galați, prin Consiliul Județean Galați și Club Sportiv United Galați în vederea participării 
Echipei Futsal Seniori United Galați la Competiția Europeană Elite Round – UEFA Futsal 
Champions League 2022–2023; 

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

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

Inițiator: Costel Fotea 
27. Aprobarea Proiectului tehnic și a Documentației de Execuție, Documentația 

tehnică pentru obținerea Autorizației de construire și Documentația tehnică pentru 
organizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico–economici privind realizarea 
obiectivului de investiție „Stație de transfer și stație de compostare Tecuci” componentă 
a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
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28. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul 
Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați, în vederea organizării evenimentului 
„Târgul Sfântului Apostol Andrei”; 

Inițiator: Costel Fotea 
29. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 

2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE 
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”; 

Inițiator: Costel Fotea 
30. Aprobarea proiectului «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic 

Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» și a cheltuielilor legate de proiect; 
Inițiator: Costel Fotea 

31. Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., 
încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea 
documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 
Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum  de legătură între 
DN 25 și DX Brăila – Focșani »”; 

Inițiator: Costel Fotea 
32. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul 

Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei”», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
            33. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI (Documentație 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiție 
«Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate 
al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»; 

  Inițiator: Costel Fotea 
           34. Aprobarea Protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Institutul Național al Patrimoniului, pentru asigurarea finanțării 
lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare a monumentului 
istoric Casa Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna Costache Negri, județul Galați, 
prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice; 

  Inițiator: Costel Fotea 
35. Repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumei de 3.840 mii lei din 

cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2022; 
  Inițiator: Costel Fotea 

36. Alocarea sumei de 2.660 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Galați către unități administrativ–teritoriale, în vederea 
suplimentării bugetelor locale; 

  Inițiator: Costel Fotea 
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37. Rectificarea bugetului local al județului Galați, bugetului instituțiilor publice 
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și repartizarea 
sumei de 5.605,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Galați 
pentru suplimentarea cheltuielilor de personal și a transferurilor către unități 
administrativ–teritoriale; 

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

 

           S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.    
 

S-a trecut la punctul 1 din ordinea de zi: 
Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” interpretei de muzică 

populară Mioara VELICU 
                                                                                                                            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 34 de voturi „pentru”.   
 

Domnul Președinte a afirmat: „Sunt sigur că fiecare, dintre cei de la masă şi cei 
care sunt acasă, şi-ar dori să facă acest expozeu pentru această mare doamnă a muzicii 
populare româneşti, un om deosebit, un om care face cinste judeţului Galaţi, un om care 
face cinste României – aş putea spune, din punctul meu de vedere, un  tezaur folcloric. 
Aşa cum bine ştiţi, doamna  Mioara Velicu este cetăţean al comunei Gohor, mai exact din 
satul Ireasca”. Înainte de a expune cele pregătite în acest sens și, bineînțeles, dacă 
cineva din sală sau de acasă ar dori să intervină, a rugat-o pe doamna Mioara Velicu să 
le adreseze câteva cuvinte și să îi încânte cu cântecul popular.  

Astfel, prezintă: 
«Una dintre cele mai apreciate personalități în galeria purtătorilor de cântec 

popular moldovenesc – Mioara Velicu este originară din satul Ireasca, comuna Gohor, 
județul Galați. Provine dintr-o familie în care cântecul tradițional era cultivat în mod 
permanent, mama sa numărându-se printre cele câteva interprete recunoscute ale 
localității. Manifestând de timpuriu aptitudini muzicale excepţionale, dublate și de o 
voce remarcabilă, la vârsta de 20 de ani devine solistă a ansamblului folcloric „Rapsodia 
Dunării” din Galați, în cadrul căruia a activat un an. Ascensiunea sa artistică a continuat 
în cadrul orchestrei „Trandafir de la Moldova” din Vaslui, a cărui solistă a fost între anii 
1964 și 1980. În această perioadă, turneele în țară, înregistrările de radio și televiziune, 
îi aduc, odată cu consacrarea pe plan național și colaborarea între anii 1980 și 1996, cu 
unul dintre ansamblurile de primă mărime ale țarii, ansamblul „Ciocârlia” din 
București. Performanța artistei se realizează pe de o parte în plan repertorial, prin 
abordarea unei game tot mai bogate de registre expresive ale cântecului popular, pe de 
altă parte în plan vocal și tehnico-interpretativ, această voce, de excepțională frumusețe 
și cu totul originală prin culoarea sa bogată în rezonanțe grave, fiind pusă în valoare de 
către interpretă cu o deosebită virtuozitate și agilitate. Stăpânirea deplină a tehnicilor 
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vocale și a resurselor expresive specifice cântării populare și libertatea deplină de 
exprimare pe care i-o dă ea interpretei, favorizează cu atât de multă împlinire a artei 
sale în plan emoțional, forța comunicării prin care Mioara Velicu reușește să dezvăluie 
un tip de sensibilitate cu totul aparte, atinge toate extremele trăirilor sufletești, de la 
expresiv sau nostalgic și până la exuberant, găsind inflexiuni vocale potrivite atât 
pentru cântecul în străinătate, cât și pentru debordanta strigătură de joc ori pentru 
versul plin de umor al cântecului de lume și petrecere. Artista a lansat melodii 
nemuritoare, cuprinse în fonoteca de aur a radioului, celebre între acestea fiind: „Hai, 
Catrină, și-mi arată”, „Așa-i hora pe la noi”, „Hai la joc, bădiță”, „M-a făcut mama 
frumoasă”, „Douăzeci de primăveri”. 

În semn de recunoştinţă şi prețuire pentru prestigioasa şi bogata contribuţie în 
ceea ce priveşte promovarea şi perpetuarea culturii gălăţene şi naționale, se propune 
acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” interpretei de muzică 
populară Mioara Velicu».  

 

În continuare, adresându-se stimatei doamne, a susținut: „cred că cuvintele sunt 
prea puţine sau ceea ce am spus eu este prea puţin pentru ceea ce aţi făcut şi ce faceţi 
dumneavoastră pentru România, pentru portul popular, pentru cântul popular, pentru 
noi, ca oameni, pentru că ne mândrim că sunteţi gălăţeancă. Ne mândrim să spunem că 
Mioara Velicu este a noastră, dar Mioara Velicu nu este doar a noastră a gălăţenilor, 
Mioara Velicu este a românilor, Mioara Velicu este a diasporei, Mioara Velicu este unul 
dintre cei mai buni ambasadori pe care îi are România peste hotare. Vă mulţumim, 
stimată doamnă, că ne faceţi onoarea, că ne faceţi mândri, de fiecare dată, când păşiţi în 
afara graniţelor ţării şi România se mândreşte cu dumneavoastră. Vă mulţumesc enorm 
de mult! Credeţi-mă că sunt extrem de emoţionat să vorbesc despre dumneavoastră, nu 
cred că reuşesc să am atât de multe cuvinte de laudă şi apreciere pe cât meritaţi, dar 
sunt sigur că sunt mândru că sunt gălăţean ca Mioara Velicu! Mulțumim, stimată 
doamnă!” 
          A mulțumit şi colegilor consilieri judeţeni care au fost de acord și acordă:  

«Titlul de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” doamnei Mioara VELICU, 
interpretă de muzică populară, personalitate marcantă a vieţii culturale judeţene, 
naţionale și internaționale, în semn de recunoaştere şi prețuire pentru prestigioasa şi 
bogata contribuţie în ceea ce priveşte promovarea şi perpetuarea culturii gălăţene şi 
naționale». 

Totodată, i-a adresat următoarele: „Mulţumim! Să vă dea Bunul Dumnezeu 
sănătate şi Îi mulţumim că v-a lăsat şi sunteţi gălăţeancă!” 

 

          Îi înmânează Diploma. 
 

Doamna Velicu Mioara i-a mulțumit. 
Domnul Președinte i-a dat cuvântul doamnei Velicu Mioara, fiind convins că toată 

lumea de abia așteaptă să o audă. 
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Doamna Velicu Mioara a afirmat: «Sunt foarte emoţionată şi vă mulţumesc pentru 
toate cuvintele frumoase care le-aţi spus despre mine. Într-adevăr, încununează cei 
şaizeci de ani de cântec pe care i-am împlinit. Şi am fost făcută cetăţean de onoare al 
Bârladului, al Tecuciului, al comunei mele Gohor – de unde sunt. Şi mă bucur, din suflet, 
să fiu apreciată de dumneavoastră şi să fiu cetăţean de onoare al Galaţiului. Am auzit… 
nu am participat în viaţa mea la o asemenea şedinţă, dar m-am bucurat, din suflet, să 
aud câte proiecte aveţi dumneavoastră pentru judeţul Galaţi şi că au fost toţi de acord – 
nu a fost nimeni împotrivă, nu s-a abţinut nimeni; mă gândeam că la mine se abţine 
cineva... Atâta vă trebuia… Eu mă gândesc că am început în 1963 la ansamblul 
„Rapsodia Dunării” din Galați şi am să cânt, pentru dumneavoastră, o baladă pe care din 
suflet vi-o dau, vi-o dăruiesc, pentru că dumneavoastră sunteţi juriul şi îmi dau seama 
că, atunci, acum şaizeci de ani, eram tot lângă un juriu. Am să cânt pentru 
dumneavoastră. Înainte de asta, vă mulţumesc din suflet! Domnule preşedinte, să vă 
dea Dumnezeu sănătate, să vă ţină năravul pentru că în judeţul Galaţi sunt personalităţi 
extraordinare şi dumneavoastră ţineţi cont de aşa ceva! Vă mulţumesc din suflet! Sunt 
onorată şi am să îl pun la loc de cinste acest premiu pentru că, zic eu, că îl merit. Şi dacă 
îl merit, trebuie să dau mult mai mult decât am dat până acum. Şi, de fiecare dată, aduc 
cântece noi pentru că nu vreau să trăiesc din amintiri, chiar dacă eu am şaptezeci şi opt 
de ani, să ştiţi că mă simt – nu m-am uitat niciodată în buletin, m-am uitat în sufletul 
meu. Şi să ştiţi că mai am de cântat pentru că buletinul meu expiră în 2077. De fiecare 
dată când am să merg undeva,  într-un spectacol sau să mi se ia un interviu, am să spun 
că sunt cetăţean de onoare al Galaţiului şi că mă simt mândră pentru asta şi obligată în 
același timp!» Referindu-se la faptul că Dumnezeu i-a dat voce la vârsta aceasta să poată 
cânta live şi că se bucură din suflet pentru aceasta, a urmat un program muzical ce a 
fost aplaudat. În continuare, mulțumind din suflet, a spus: „Vă rog să-mi scuzaţi 
emoţiile, pentru că sunteţi numai personalităţi aici şi, sigur, când mă duc undeva,      
într-un spectacol, sunt pe scenă, sunt mai departe – aşa că îmi vine mai uşor. Eu, de 
fiecare dată, când se vorbeşte urât despre moldoveni, mă doare sufletul şi mai ales de 
Galaţi. Gândiţi-vă ce nume frumos este Galaţiul! Numai când zici: Galaţi – atât este de 
frumos! Şi sunt mândră pentru asta!” A menționat apariția unui nou cântec: „Acum mă 
mândresc că-s moldoveancă!”, din care a cântat următoarea strofă:  

„Bate vântul prin poieni, multe aud de moldoveni, măi, măi,  
Cine n-are altă treabă, de-ai mei moldoveni se leagă, măi, măi, 
Eu tot stau şi îi ascult, tare aş vrea să le răspund, măi, măi, 
Ia priviţi cu toţii roată, râde hârb de oală spartă, măi, măi, 
Chiar dacă Banatul-i fruntea şi Ardealul este mintea, 
Mai întâi Moldova mea, sufletul-i şi inima, măi, măi, 
Dacă am sta şi am socoti, moldovenii bine ar fi, măi, 
Chiar şi numai jumătate, s-ar lăsa ţara într-o parte!”  

          Doamna Velicu Mioara, mulțumind din suflet, a susținut: «Sunt mândră, m-am 
încărcat cu energie. Mâine am spectacol la Sfântu Gheorghe, poimâine am la Sibiu, pe 
urmă la Sala Palatului cu Fuego, pe urmă Irlanda, pe urmă Madrid. Şi sunt aşa încărcată 
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cu energie şi o să cânt extraordinar de bine. Îmi pare rău că nu pot să arăt de fiecare 
dată această diplomă că... Eu vă mulţumesc din suflet! Să vă dea Dumnezeu sănătate şi 
să aveţi sărbători fericite, cu bucate tradiţionale pe masă! Şi să dea Dumnezeu să fie 
bine şi pace! Spunea, când s-a făcut Pământul, la toată lumea a împărţit câte o ţară, şi a 
ajuns târziu un om în vârstă, cu plete lungi, şi a spus: „Doamne, eu am venit târziu. Eu 
cum o să fac acum? Mie cine… eu unde o să mă duc?” Şi îl cheamă Dumnezeu pe Sfântul 
Petru şi îi spune: „unde, unde vrei să… vezi, mai este ceva?” Şi Sfântul Petru a spus: „nu 
mai este Doamne nimic, pentru că toţi au venit şi au luat. Nu mai este nimic”. „Ei! Dacă 
nu mai este nimic, dă-i ce am păstrat pentru noi”. Şi a dat România care este 
extraordinar de frumoasă, care are cele mai frumoase forme de relief şi mă mândresc că 
sunt româncă şi, mai ales, moldoveancă. Vă mulţumesc din suflet!»  
          Domnul Președinte, menționându-i că este chiar foarte greu de vorbit în urma 
celor expuse, i-a mulțumit foarte mult și afirmat: „Să știți că onoarea este de partea 
noastră, pentru că aţi reuşit să ajungeţi astăzi la Galaţi pentru că, aşa cum ne-aţi spus, 
programul dumneavoastră încărcat nu este încărcat pentru că vreţi dumneavoastră, ci 
pentru că vor ceilalţi. Pentru că ceilalţi au nevoie de dumneavoastră, pentru că vor să vă 
vadă, să vă asculte şi să îi încântaţi, de fiecare dată, şi foarte bine spus: să le ungeţi 
sufletul!”  
          În continuare, a invitat-o pe doamna Velicu Mioara, dacă timpul îi mai permite, să 
mai rămână în sală, lucru care ne-ar onora. 
          Doamna  Velicu Mioara a spus: „Mi-ar fi plăcut să stau, mi-ar fi plăcut să ridic și eu 
mâna de fiecare dată că sunt de acord şi tot ce se întâmplă aici. Vă mulţumesc! Să fiţi 
sănătoşi! Să aveţi sărbători cu bine! Şi vă mulţumesc din suflet, domnule preşedinte!” 
         Domnul Președinte i-a comunicat: „O să considerăm că sunteţi alături de noi şi 
mâna dumneavoastră este ridicată pentru lucrurile bune şi frumoase pentru județul 
Galați!” 
         Doamna Velicu Mioara i-a mulțumit și a adresat urări de sănătate, numai de bine și 
Sărbători fericite! 
         Domnul Președinte, mulţumindu-i, a subliniat: „Suntem onorați că sunteți a 
noastră!”  

S-a trecut la punctul 2 din ordinea de zi: 
Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” blogger–ului culinar 

Gina BRADEA 
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 34 de voturi „pentru”.   
 

Domnul Președinte a afirmat: «Ne bucurăm că doamna Bradea este gălăţeancă, că 
foarte multe doamne din România sau majoritatea doamnelor din România de abia 
aşteaptă să mai vadă o emisiune sau să o urmărească pe gălăţeanca Gina Bradea, să le 
ajute să îşi încânte familiile şi papilele gustative cu reţetele bune pe care le face 
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dumneaei. Practic, a depăşit graniţele judeţului Galaţi, a depăşit graniţele României. Şi, 
astăzi, când vorbim de Gina Bradea, nu vorbim doar despre o persoană care face reţete 
culinare, vorbim despre un brand. Şi vă mulţumim, stimată doamnă, că aţi acceptat 
astăzi să fiţi alături de noi. Vă mulţumim că, acum, câteva zile, aţi fost alături de Galaţi şi 
aţi reprezentat Galaţiul la Bucureşti la emisiunea „Cu drag despre Galați, despre 
România”».  

Astfel, prezintă: 
«Gina Bradea este născută în Galați. Muncind cu sârg, iubind tradițiile și mâncarea 

gustoasă, Gina Bradea a reușit să popularizeze în mediul online arta culinară 
tradiţională românească. A fost stabilită câțiva ani în Italia și în acest context și-a potolit 
dorul de casă gătind meniuri tradiționale românești, promovând obiceiurile și rețetele 
bucătăriei românești. Doamna Gina Bradea încurajează gătitul în casă, mâncărurile 
simple, tradiționale, fiind astfel un ambasador al bucătăriei românești în diaspora şi 
peste hotare. În scopul păstrării şi promovării artei culinare tradiționale românești, a 
înfiinţat un blog pentru publicarea reţetelor culese. Blogul poftă-buna.com. unde sunt 
publicate imagini, reţete video, sfaturi culinare interactive a avut un succes deosebit în 
toată ţara şi peste hotare. Datorită interacţiunii speciale cu cititorii, audiența blogului a 
crescut tot mai mult, astfel că astăzi sunt câteva sute de mii de oameni care urmăresc 
ceea ce face Gina Bradea şi, din câte ştiu, cred că deja a depăşit câteva milioane de 
persoane care urmăresc acest blog. Cum succesul rețetelor sale se datorează tocmai 
faptului că le-a păstrat simplitatea ancestrală, în 2016 a publicat cartea „Poftă bună! – 
Rețete simple, de mare efect”, o carte foarte lăudată de critici și care a avut mare priză 
la public. Succesul cărții se datorează mai ales faptului că nu este o simplă carte de 
rețete, ci este o poveste frumoasă, plină de amintiri din cotlonul bunicii sale. Ulterior, a 
publicat a doua sa carte intitulată „50 de rețete de post”, în condiții grafice excelente, 
care a fost prezentată la Târgul de Carte „Gaudeamus” din București.   

În semn de recunoaștere și prețuire pentru prestigioasa și bogata activitate pusă 
în slujba promovării artei culinare tradiționale româneşti, atât în țară, cât și peste 
hotare, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” 
doamnei Gina Bradea».  

În continuare, i-a adresat: «Felicitări, stimată doamnă! Felicitări că, prin ceea ce 
faceţi, păstraţi gustul autentic românesc atât de iubit de noi, în ţară, cât şi peste hotare! 
Şi, sincer, vă invidiez că reuşiţi să aveţi atât de multe persoane care vă iubesc, care vă 
urmăresc – foarte puţini oameni reuşesc să ajungă să comunice cu milioane de oameni. 
Felicitări! Şi mă bucur şi vă felicit şi vă mulţumim că, atunci când aveţi posibilitatea sau 
ocazia la târgurile naționale sau internaționale, vorbiți despre România și despre Galați! 
Vă mulţumesc şi sunt onorat că astăzi… suntem onoraţi că astăzi vă înaintăm titlul de 
„Cetăţean de Onoare al județului Galați” şi să fiţi, în continuare, o voce pentru 
milioanele de oameni care vă urmăresc, o voce care vorbeşte despre Galaţi, despre 
judeţul Galaţi, despre frumuseţile Galaţiului şi despre gustul autentic al Galaţiului. 
Felicitări şi mult succes!» 
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Consiliul Judeţean Galaţi acordă:  
«Titlul de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” doamnei Gina BRADEA, în semn 

de recunoaștere și prețuire pentru prestigioasa și bogata activitate pusă în slujba 
promovării artei culinare tradiționale româneşti, atât în țară, cât și peste hotare».  

În continuare, mulțumindu-i stimatei doamne, i-a transmis:  „Şi, sincer, vi-o cerem 
noi, gălăţenii, să vorbiţi în continuare despre Galaţi, despre frumuseţile Galaţiului şi, aşa 
cum spuneam, despre gustul autentic gălăţean! Mulţumesc pentru ceea ce faceţi şi 
felicitări! Felicitări, Gina Bradea!”  
 

           Îi  înmânează Diploma. 
 

Domnul Președinte i-a dat cuvântul doamnei Bradea Gina. 
Doamna Bradea Gina i-a comunicat: „Mulţumesc din tot sufletul! Aţi făcut-o pe 

madam Bradea să tacă şi nu vă iert pentru asta! Promit că o să vă fiu prietenă. De 
bunăvoie şi nesilit de nimeni să îmi acceptaţi prietenia, pentru că o dau foarte rar”. A 
precizat că se află la a patra carte publicată. Anul acesta a publicat două cărţi: „Gustul 
unic de acasă” care este un abc pentru orice gospodar sau gospodină; acum, de curând, 
„Preparate din carne şi afumături”, pentru că noi iubim lebărul şi caltaboşii şi cârnaţii… 
În 1870 s-a publicat, la Galaţi, o carte de bucate – una dintre cele mai vechi. Înaintea 
arhicunoscutei Sanda Marin, doamna Ecaterina Comşa – amintind că provine din 
familia Malaxa,  a publicat o carte de bucate foarte cunoscută care se numește „Buna 
menajeră”. În acest context, a spus că, acum, publică şi dânsa patru cărţi de bucate şi nu 
se va opri aici. A subliniat: «Da, într-adevăr, eu aduc gustul nostru gălăţean pentru că 
am publicat foarte multe reţete pe care le-am învăţat aici, în zona noastră. Avem o 
bucătărie extrem de bogată. Noi, moldovenii, avem o bucătărie savuroasă – ştim să dăm 
gust mâncărurilor; să nu uităm de borşurile noastre moldoveneşti, sarmalele 
moldoveneşti, cozonacul moldovenesc – cel care ne face cinste, pentru că, da, atât de 
frumos arată cozonacul nostru moldovenesc! Pentru că noi, moldovencele, avem suflet 
de aluat fraged şi inimă de cozonac moldovenesc! Moldovenii sunt aprigi, sunt drepţi ca 
bradul, frumoşi. Ne plac şi sârbele şi horele, dar ne place şi mâncarea bună. Iar aceste 
lucruri le ducem mai departe, pentru că şi eu sar în sus când sunt dispreţuiţi 
moldovenii. Şi vă mulţumesc pentru faptul că, în sfârşit, m-aţi băgat în seamă şi pe mine 
– ca să fiu şi rea puţin. Pentru că sunt unul dintre oamenii care a pus Galaţiul pe harta 
gastronomică a României. Este un lucru bun pentru că pic cu pic se face marea, pentru 
că o echipă face mult mai mult decât un singur om, pentru că mai multe piuliţe fac 
motorul să fie şi mai puternic şi pentru că putem face enorm de multe lucruri împreună. 
Sunt emoţionată, mă bâlbâi – lucru care mi se întâmplă foarte rar. Da… Sper că, de 
acum, mă veţi implica în mai multe proiecte. Am milioane de cititori în România şi în 
străinătate. Eu vorbesc fluent franceză şi italiană, citesc şi în engleză. Următoarea mea 
carte se va traduce în engleză, pentru că o cer ambasadele – adică aceasta „Gustul unic 
de acasă” vi-o recomand să o aveţi cu toţii acasă. Şi dacă vreţi să faceţi cadouri cuiva – 
gândiţi-vă la nişte cărţi de bucate ale unei gălăţence, pentru că acestea sunt foarte 
apreciate, se vând foarte bine şi în străinătate, sunt bestseller-uri – ca să mă laud eu 
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până la capăt. Pentru că, din fiecare exemplar… am vândut peste zece mii de cărţi din 
fiecare, ceea ce, la nivel de România, care nu citeşte şi nu cumpără cărţi, este super 
wow! Este… inclusiv aceasta, abia apărută! Şi, în curând, voi începe nişte proiecte cu 
Universitatea „Dunărea de Jos”, cu domnul Stanciu, pentru că avem multe de făcut…» 

Domnul Președinte i-a transmis: „Stimată doamnă, aveți obligația să nu vă opriţi 
aici. Abia acum îmi dau seama de ce când vin străinii sau când vin cei de peste hotare în 
România, iubesc atât de mult sarmalele şi, în special, cozonacul: că este făcut din inima 
fragedă a doamnelor…” 

Doamna Bradea Gina a replicat: „Sunt o doamnă, sunt moldoveancă aprigă şi nu 
pot fi obligată. Doar dacă vreau fac!” 

Domnul Președinte i-a spus: „Ei, acum sunt sigur că o să vreţi!... Felicitări, Gina 
Bradea! Şi să o ţii tot aşa, pentru că avem nevoie! Avem nevoie ca aceste produse bune, 
ca gustul autentic gălăţean să fie dus mai departe, prezentat afară. Şi bine spus 
ambasadelor, pentru că aici, la Galaţi, chiar dacă suntem la graniţa de est a Uniunii 
Europene, sunt oameni extraordinari, cu obiceiuri extraordinare şi cu un viitor, zic eu, 
pe cinste! Mulţumim, Gina Bradea!” 

S-a trecut la punctul 3 din ordinea de zi: 
Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al  

Consiliului Județean 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 cu 34 de voturi „pentru”.    
S-a trecut la punctul 4 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 144/30.06.2021 privind 
aprobarea reorganizării Centrului de  zi pentru persoane adulte cu handicap 

„Luceafărul” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați în Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Luceafărul” 

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 34 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 5 din ordinea de zi: 

Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun 
imobil (clădiri și teren aferent), situat în municipiul Galați, str. Alexandru cel Bun 

nr. 27C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului 
Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea 

Consiliului Local al municipiului Galați 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 
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           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 34 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 6 din ordinea de zi: 

Prelungirea duratei Contractului de comodat nr. 9591/13.12.2016, încheiat între 
U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Fundația „Inimă de Copil” 

Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 193/31.10.2016   
                                                                                                  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 34 de voturi „pentru”.      
S-a trecut la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Facultatea de Medicină și Farmacie în 

vederea susținerii și promovării reciproce a activităților comune pentru realizarea 
unor obiective academice respectiv organizarea de congrese, conferințe, programe, 

campanii și proiecte 
                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 8 din ordinea de zi: 

Trecerea unui activ corporal (construcție) din domeniul public al județului Galați și 
administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor în domeniul privat al județului 

Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, în vederea scoaterii din 
funcțiune și desființării 

                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”.       
S-a trecut la punctul 9 din ordinea de zi: 

Aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 
1413/23.01.2019, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați, urmare a Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 285 din 19 decembrie 2018 cu modificările și 

completările ulterioare  
                                                                                                   Inițiator: Costel Fotea 
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           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 34 de voturi „pentru”.       
S-a trecut la punctul 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 
4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, urmare a Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 

                                                                                                   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 34 de voturi „pentru”.       
S-a trecut la punctul 11 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al 

UAT Tg. Bujor în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean 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 cu 34 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 12 din ordinea de zi: 

Aprobarea Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea 
obiectivului de investiție: „Lucrări tehnico–edilitare și Sistematizare verticală, 
aferente investiției locuințe pentru tineri destinate închirierii specialiștilor din 

sănătate, 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 cu 34 de voturi „pentru”.      
S-a trecut la punctul 13 din ordinea de zi: 

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

„Creșterea eficienței energetice a imobilului amplasat  
pe strada Eroilor nr. 16 – 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 cu 34 de voturi „pentru”.     

S-a trecut la punctul 14 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 54/28.02.2022 privind 

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

Secției de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați 

                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 
           Domnul Președinte 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 34 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 15 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223/28.10.2021 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico–economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 

obiectivului de investiție: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în valoare 
a Casei Memoriale „Costache Negri” 

                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 34 de voturi „pentru”.       
S-a trecut la punctul 16 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 110/28.04.2022 privind 
actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului 

de investiție „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc” 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 cu 34 de voturi „pentru”.      
S-a trecut la punctul 17 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 
privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din SF (Studiu de 

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție «Extindere, modernizare 
și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» 

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

A informat că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe 
doamna Nicoleta Macri, şef serviciu să îl prezinte. 
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Doamna Macri Nicoleta a prezentat:  
 

«AMENDAMENT 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din SF (Studiu de 
Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție «Extindere, 

modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galați» 

 

(înregistrat la Consiliul Județean Galați sub nr. 14.175/28.11.2022) 
 

        Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, formulez următorul  
 

AMENDAMENT: 
 

         Valoarea totală a investiţiei rezultată după revizuirea listelor pentru dotări 
medicale în urma discuțiilor și propunerilor reprezentanților Spitalului Județean de 
Urgență Sf. Apostol Andrei este de 882.004.555,60 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 
de 489.118.532,24 lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind asigurată prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență și cofinanțare din fondurile Consiliului Județean Galați. 

 

Semnează:  
                 Președinte, Costel Fotea» 
 
 

Domnul Președinte i-a mulțumit doamnei Macri Nicoleta pentru cele expuse. 
În continuare, a făcut precizarea că amendamentul este însoţit de raportul de 

specialitate al compartimentelor de resort şi de avizele comisiilor de specialitate. 
A supus la vot amendamentul. 
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.      
Domnul Președinte a supus la vot proiectul de hotărâre în întregime, cu 

amendamentul aprobat anterior. 
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.       

S-a trecut la punctul 18 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 109/28.04.2022 privind 

actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului 
de investiție „Muzeu de Artă Vizuală 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 cu 34 de voturi „pentru”.         
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S-a trecut la punctul 19 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico–economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 

obiectivului de investiție: „Panou siglă luminoasă Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei 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 cu 34 de voturi „pentru”.         
S-a trecut la punctul 20 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 369 din 31 octombrie 2022 
privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea 

obiectivului de investiție „Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 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 cu 34 de voturi „pentru”.         
S-a trecut la punctul 21 din ordinea de zi: 

Aprobarea modificării indicatorilor tehnico–economici prevăzuți în Proiectul 
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție: 

„Reabilitare și modernizare drumuri județene” 
                                                                                                                            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 34 de voturi „pentru”.        
S-a trecut la punctul 22 din ordinea de zi: 

Actualizarea indicatorilor tehnico–economici și aprobarea devizului general 
actualizat pentru realizarea obiectivelor de investiții „Reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 

Băneasa–Rogojeni (DJ 242D)”, „Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 
253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 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 cu 34 de voturi „pentru”.     
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S-a trecut la punctul 23 din ordinea de zi: 
Aprobarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli pentru 

realizarea obiectivelor de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
de transport regional pe drumul județean DJ 240”, „Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa–Rogojeni (DJ 242D)”, 
„Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 

A, DJ 252 G și DJ 251 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 cu 34 de voturi „pentru”.        
S-a trecut la punctul 24 din ordinea de zi: 

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

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

                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 
           Domnul Președinte 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 34 de voturi „pentru”.        
S-a trecut la punctul 25 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați și Club Sportiv United Galați în vederea 

participării Echipei Futsal Seniori United Galați la Competiția Europeană Elite 
Round – UEFA Futsal Champions League 2022–2023        
                                                                                            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 34 de voturi „pentru”.         
S-a trecut la punctul 26 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 161/29 august 2019 privind 
aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a 

cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

           Domnul Președinte 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 34 de voturi „pentru”.      
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S-a trecut la punctul 27 din ordinea de zi: 
Aprobarea Proiectului tehnic și a Documentației de Execuție, Documentația tehnică 

pentru obținerea Autorizației de construire și Documentația tehnică pentru 
organizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico–economici privind realizarea 

obiectivului de investiție „Stație de transfer și stație de compostare Tecuci” 
componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor 

în județul Galați” 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

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

Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului preşedinte, a dorit să ia cuvântul. 
Domnul Președinte i-a dat cuvântul domnului consilier judeţean. 

          Domnul Diaconu Vasile, cunoscând că staţia aceasta de transfer și stația de sortare 
trebuia să fie inițial în proiectul mare – cu depozitul de deşeuri de la Valea Mărului, a 
întrebat ce preconizează: „când se va deschide depozitul de la Valea Mărului şi dacă de 
exemplu de la Tecuci se poate duce gunoiul direct sau aşteptăm să se deschidă şi staţia 
de sortare de la Tecuci?” 

Domnul Președinte a informat că acum un an şi ceva de zile, când s-a licitat, au fost 
trei licitaţii. A arătat: „Una pentru depozitul de deşeuri menajere de la Valea Mărului cu 
o capacitate de un milion de metri cubi – ceea ce, în momentul de faţă, este finalizat, s-a 
făcut acum câteva zile recepţia lucrărilor. În momentul de faţă, lucrează colegii – după 
ce a fost aprobat de ADI ECOSERV – se lucrează la scoaterea la licitaţie a operatorului 
pentru depozitul de la Valea Mărului. Deci, tot ce înseamnă depozit la Valea Mărului, în 
momentul de faţă, este gata, este funcţional, este racordat la energie electrică. La Tecuci, 
în cadrul aceluiaşi proiect, la Tecuci, trebuia să închidem groapa de gunoi de la Tecuci şi 
să facem o staţie de compostare pentru deşeurile vegetale. Ceea ce am aprobat noi 
astăzi: sunt aprobaţi indicatorii tehnico–economici pentru staţia de compostare de 
lângă groapa de gunoi de la Tecuci. Este licitată, este adjudecată, este desemnat 
constructorul – câştigătorul. După această aprobare de astăzi, va fi emis ordinul de 
începere pentru constructor ca să construiască şi staţia de compostare de lângă groapa 
de gunoi de la Tecuci. În cadrul aceluiaşi proiect este staţia de transfer de la Târgu 
Bujor care, în momentul de faţă, este gata în proporţie de 95%, unde s-a retehnologizat 
staţia de compostare de la Târgu Bujor, inclusiv cu staţia de transfer. Adică, ceea ce am 
aprobat noi astăzi, este staţia de compostare de deşeuri vegetale de lângă groapa de 
gunoi de la Tecuci, groapă de gunoi care a fost închisă. Iar depozitul de deşeuri 
menajere astăzi, acum, când vorbim, este funcţional. Iar imediat, după ce vom desemna 
operatorul pentru depozitul de la Valea Mărului, și Tecuciul și absolut tot județul Galați 
vor putea să ducă deşeurile menajere la Valea Mărului”. 

Domnul Diaconu Vasile a întrebat dacă cele sortate. 
Domnul Președinte i-a răspuns că depozitul de deşeuri menajere de la Valea 

Mărului este prevăzut şi cu o linie de sortare și a precizat că linia de sortare va fi 
funcţională. 
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Domnul Diaconu Vasile i-a mulţumit pentru cele expuse. 
Domnul Președinte a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.           

S-a trecut la punctul 28 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 

Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Unitatea Administrativ Teritorială 
Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați, în vederea organizării 

evenimentului „Târgul Sfântului Apostol Andrei” 
                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 29 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022 
privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE 
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 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 cu 34 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 30 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean 
de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» și a cheltuielilor legate de proiect 

                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 31 din ordinea de zi: 

Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., 
încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea 

documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 
Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură 

între DN 25 și DX Brăila – Focșani»” 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

Domnul Președinte a precizat este vorba despre drumul naţional care face 
legătura între Hanu Conachi până pe partea cealaltă de Siret, la Năneşti – ce reprezintă 
legătura cu drumul expres dintre pod şi Focşani. 
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           În continuare, 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 34 de voturi „pentru”.   
S-a trecut la punctul 32 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul 
Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. 

Apostol Andrei”», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect 
                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”.      
S-a trecut la punctul 33 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiție 

«Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» 

                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”.    
S-a trecut la punctul 34 din ordinea de zi: 

Aprobarea Protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Institutul Național al Patrimoniului, pentru asigurarea 

finanțării lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și punere în valoare a 
monumentului istoric Casa Memorială „Costache Negri”, sat/comuna Costache 
Negri, județul Galați, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor 

Istorice 
                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”.      
S-a trecut la punctul 35 din ordinea de zi: 

Repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumei de 3.840 mii lei din cota 
de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat 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. 
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S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.      
S-a trecut la punctul 36 din ordinea de zi: 

Alocarea sumei de 2.660 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Galați către unități administrativ–teritoriale, în vederea 

suplimentării bugetelor locale 
                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”.      
S-a trecut la punctul 37 din ordinea de zi: 

Rectificarea bugetului local al județului Galați, bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și 
repartizarea sumei de 5.605,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția 

Consiliului Județean Galați pentru suplimentarea cheltuielilor de personal și a 
transferurilor către unități administrativ–teritoriale 

                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 
Domnul Președinte a întrebat 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. 
 A supus la vot art. 1 din proiectul de hotărâre. 
          S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.        
          A supus la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  

S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.        
A supus la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.        
A supus la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.       
A supus la vot art. 5 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.       
A supus la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.        

S-a trecut la punctul 38 din ordinea de zi: 
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse    

         Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la informările sau 
rapoartele ce au fost prezentate la mape? 
 S-a luat act de Decizia Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Galați nr. 
55647/24.06.2022 de prelungire a termenelor pentru realizarea măsurilor dispuse, 
precum şi de Raportul Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Galați nr. 
48334/27.05.2022 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, 
referitoare la S.C. Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați. 
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 S-a luat act de Raportul Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Galați 
privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse  prin decizie (Raport de 
follow-up), referitor la Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați, înregistrat 
la entitatea verificată sub nr. 5099/15.11.2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Județean de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al județului Galați pe luna octombrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
octombrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galați pentru luna 
octombrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galați la data de 31 octombrie 2022 și, respectiv, de Raportul 
înregistrat sub nr. 13.277/25.11.2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați pentru luna octombrie 2022. 
  S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați pe 
luna octombrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență 
„Sfântul Apostol Andrei” Galați pentru luna octombrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Galați pentru luna octombrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați 
pe luna octombrie 2022. 
 

         Domnul Președinte, nefiind observaţii, în închiderea ședinței, le-a mulțumit pentru 
prezenţă şi le-a dorit tuturor sănătate. 
  
          Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 30 (treizeci) pagini și 
a fost prezentat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați, convocată de 
îndată, din data de 08 decembrie 2022.     
 

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


