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PROCES–VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 31 octombrie 2022 
 
 
 

            Ședința ordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 492 din 25 octombrie 2022 și a fost publicată 
în ziarul „Viața liberă” Galați – ediția on–line din 25 octombrie 2022, respectiv în ediția 
tipărită din 26 octombrie 2022, în ziarul „Monitorul de Galați” – ediția tipărită din 26 
octombrie 2022 și afișată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de Regulament și de 
Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi: 

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

Inițiator: Costel Fotea 
2. Modificarea statului de funcții al Muzeului de Artă Vizuală Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Direcției Județene 

de Evidență a Persoanelor Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

4. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
5. Modificarea anexei 2 și anexei 3 la Acordul de Parteneriat aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 224 din 28 octombrie 2021 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 100 din 17 mai 2018 privind aprobarea 
parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional 
Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați și Primăria 
Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova și asumarea unor obligații 
ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS 
A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage 
in Galați, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova”; 

Inițiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Galați, prin Consiliul Județean 

Galați și Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca din Republica Moldova; 
Inițiator: Costel Fotea 

7. Aprobarea parteneriatului dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 
și Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galați, Complexul 
Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galați și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” 
Galați în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii 
copiilor”; 

Inițiator: Costel Fotea 
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8. Aprobarea cooperării dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Inspectoratul Școlar Județean Galați și asumarea unor obligații ce revin Consiliului 
Județean Galați  în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”; 

Inițiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean 

Galați, UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al comunei Băneasa și Muzeul de Istorie 
”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru 
consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan 
Vodă cel Viteaz”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului; 

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

și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Drept și Științe 
Administrative; 

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

și Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați în scopul realizării 
proiectului cultural Gala Scriitorilor; 

Inițiator: Costel Fotea 
12. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr. 
13 A”, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
13. 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 
14. Aprobarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea 

implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galați” pentru anul 2023; 
Inițiator: Costel Fotea 

15. Aprobarea plății cotizației anuale a Județului Galați către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în 
zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița pentru anul 2022; 

Inițiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din 

cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale», a parteneriatului și a cheltuielilor 
legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
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17. Aprobarea proiectului «Achiziționarea de echipamente destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galați», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din 

cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați prin achiziționarea de echipamente 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale», a parteneriatului și a cheltuielilor 
legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din 

cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de 
proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
20. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 

din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente 
pentru infrastructura ambulatorie», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
21. Aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 

din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente pentru 
infrastructura ambulatorie”, a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
22. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Renovare energetică a Unității Medico–Sociale Gănești – Pavilion Central, Pavilion I și 
Pavilion II”, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
23. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ–Teritorială Județul 

Galați, prin Consiliul Județean Galați și Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, 
în vederea înființării unui birou județean în municipiul Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
24. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în CF 

nr. 103050 Târgu Bujor, nr. cadastral 103050; 
Inițiator: Costel Fotea 

25. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în CF 
nr. 108481 Umbrărești, nr. cadastral 108481; 

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

Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 
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27. Aprobarea indicatorilor tehnico–economici finali ai obiectivului de investiție 
„EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE 
al SPITALULUI de PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI”; 

Inițiator: Costel Fotea 
28. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 130/29.04.2020 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiție ,,Creșterea Eficienței Energetice pentru Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Sf. Apostol Andrei” Galați; 

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

de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: 
“Renovare energetică a Unității Medico–Sociale Gănești – Pavilion Central, Pavilion I și 
Pavilion II”; 

Inițiator: Costel Fotea 
30. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 

280/29.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI 
(Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de 
investiție: “Renovare energetică a Bibliotecii Județene V.A. Urechia Galați – Corp A”; 

Inițiator: Costel Fotea 
31. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 309/21.09.2022 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: “Renovare 
energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați – Corp 1”; 

Inițiator: Costel Fotea 
32. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 308/21.09.2022 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: “Renovare 
energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor, nr. 13 A”; 

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

obiectivului de investiție: “Extindere, reabilitare și dotare ambulatoriu de specialitate al 
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor – județul Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
34. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 214/29.09.2021 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiție: Spațiu expozițional permanent Zona Pescărească  Prut–
Dunăre; 

Inițiator: Costel Fotea 
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35. Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
216/29.06.2022 privind  aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 
interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
36. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează 

cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Galați pentru 
anul școlar 2022–2023; 

Inițiator: Costel Fotea 
37. Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ 

din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul școlar 2022–2023; 
Inițiator: Costel Fotea 

38. Aprobarea contului de execuție al Județului Galați și al instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2022; 

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

 

           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 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 33 consilieri județeni în 
funcție + Președintele Consiliului Județean, deci ședința poate începe, fiind întrunite 
condițiile regulamentare pentru desfășurarea acesteia. 
          În sală, a fost prezent Președintele Consiliului Județean Galați, Fotea Costel și 
următorii consilieri județeni: Adumitroaiei Răzvan–Ionuț, Alexandru Adrian–
Dănuț, Buțurcă Octav, Cambanache Liliana, Căluean Anghel–Costel, Constandachi 
Constantina, Cucu Doina, Drăgan Ana–Raluca, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–
Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Iosif Iulian, Istudor Gigel, Ișfan Dumitru, 
Mănăilă Valeriu, Mocanu Georgia–Cornelia, Nechifor Alexandru, Oprea Radu–
Adrian, Polinschi Mihai, Popa Octavian, Porumb Cătălin–Nicolae, Rusu Georgiana–
Iuliana, Sandu Mitică, Stan Ionel, Stanciu Silvius și Vasiliu Doina. 
          În sistem on-line, au fost prezenți următorii consilieri județeni: Antofi 
Eugenia–Simona, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Manoliu Tiberiu–Codruț, 
Moroșan Cătălin și Șapira Violeta. 
          A lipsit domnul consilier județean Radu Valentin. 
          Domnul consilier județean Radu Valentin s-a conectat la sesiunea video după 
votarea punctului 6 de pe ordinea de zi și a fost deconectat de la sesiunea video la 
votarea punctului 9 de pe ordinea de zi. Domnul consilier județean Radu Valentin 
a intrat în sală înainte de votarea punctului 10 de pe ordinea de zi. 
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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 19 octombrie 2022. 
         A întrebat dacă sunt observații în legătură cu procesul–verbal. 
         Nefiind observații, a supus la vot procesul–verbal. 
         S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
 

          Domnul Președinte, în calitate de inițiator, a retras de pe ordinea de zi următorul 
proiect de hotărâre: 
             –  Aprobarea  Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea 
obiectivului de investiție: “Extindere, reabilitare și dotare ambulatoriu de specialitate al 
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor – județul Galați”. 
 

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

– Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 112 din 31 mai 2018 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»; 

– Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
275/29.08.2022 privind 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 și 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”; 

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

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

– Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 164 din 30 iunie 2021 
privind aprobarea Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea 
obiectivului de investiție “Extindere, reabilitare și dotare ambulatoriu de specialitate al 
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor – județul Galați”; 

– Modificarea Hotărârii nr. 179 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Proiectului 
Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiție “Bază de 
agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a Hotărârii nr. 112 din 28 aprilie 2022 privind 
actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de 
investiție “Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”;  
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– Rectificarea bugetului local al Județului Galați, bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului din fonduri 
nerambursabile pe anul 2022 și estimările pe anii 2023–2025, precum și repartizarea 
sumei de 5.000,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Galați 
pentru suplimentarea cheltuielilor de personal. 
 
 

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

Domnul Președinte, menționând că în cadrul acestei ședințe a mai fost un proiect 
de hotărâre care trebuia introdus pe ordinea de zi, le-a mulțumit tuturor colegilor 
consilieri județeni pentru promptitudinea cu care au emis avizele. 
 
 

Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 112 din 31 mai 
2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu 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 «Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
275/29.08.2022 privind 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 și 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”». 
            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 Berești–Meria de trecere 
a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Berești–Meria și administrarea 
Consiliului Local al UAT Berești–Meria în domeniul public al Județului Galați și în 
administrarea Consiliului Județean Galați». 
            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 Brăhășești de trecere a 
unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Brăhășești și administrarea 
Consiliului Local al UAT Brăhășești în domeniul public al Județului Galați 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 Județean Galați nr. 164 din 30 iunie 
2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind 
realizarea obiectivului de investiție “Extindere, reabilitare și dotare ambulatoriu de 
specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor – 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 «Modificarea Hotărârii nr. 179 din 30 iulie 2020 privind aprobarea 
Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de 
investiție “Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a Hotărârii nr. 112 din 28 
aprilie 2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea 
obiectivului de investiție “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 «Rectificarea bugetului local al Județului Galați, bugetului instituțiilor 
publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului din 
fonduri nerambursabile pe anul 2022 și estimările pe anii 2023–2025, precum și 
repartizarea sumei de 5.000,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului 
Județean Galați pentru suplimentarea cheltuielilor de personal». 
            S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
 
 

           Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la ordinea de zi așa 
cum a fost transmisă la mape și publicată în presa locală. 
           Nefiind observații, a supus la vot ordinea de zi cu modificările solicitate: 

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

Inițiator: Costel Fotea 
2. Modificarea statului de funcții al Muzeului de Artă Vizuală Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
3. Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Direcției Județene 

de Evidență a Persoanelor Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

4. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
5. Modificarea anexei 2 și anexei 3 la Acordul de Parteneriat aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 224 din 28 octombrie 2021 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 100 din 17 mai 2018 privind aprobarea 
parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional 
Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați și Primăria 
Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova și asumarea unor obligații 
ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS 
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A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage 
in Galați, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova”; 

Inițiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Galați, prin Consiliul Județean 

Galați și Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca din Republica Moldova; 
Inițiator: Costel Fotea 

7. Aprobarea parteneriatului dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 
și Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galați, Complexul 
Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galați și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” 
Galați în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii 
copiilor”; 

Inițiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea cooperării dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Inspectoratul Școlar Județean Galați și asumarea unor obligații ce revin Consiliului 
Județean Galați  în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”; 

Inițiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean 

Galați, UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al comunei Băneasa și Muzeul de Istorie 
”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru 
consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan 
Vodă cel Viteaz”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului; 

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

și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Drept și Științe 
Administrative; 

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

și Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați în scopul realizării 
proiectului cultural Gala Scriitorilor; 

Inițiator: Costel Fotea 
12. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr. 
13 A”, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
13. 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 
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14. Aprobarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea 
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galați” pentru anul 2023; 

Inițiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea plății cotizației anuale a Județului Galați către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în 
zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița pentru anul 2022; 

Inițiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din 

cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale», a parteneriatului și a cheltuielilor 
legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea proiectului «Achiziționarea de echipamente destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galați», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din 

cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați prin achiziționarea de echipamente 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale», a parteneriatului și a cheltuielilor 
legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din 

cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de 
proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
20. Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 

din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente 
pentru infrastructura ambulatorie», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
21. Aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 

din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente pentru 
infrastructura ambulatorie”, a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
22. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
„Renovare energetică a Unității Medico–Sociale Gănești – Pavilion Central, Pavilion I și 
Pavilion II”, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Costel Fotea 
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23. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 112 din 31 mai 2018 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 
Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»; 

Inițiator: Costel Fotea 
24. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 

275/29.08.2022 privind 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 și 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 
25. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ–Teritorială Județul 

Galați, prin Consiliul Județean Galați și Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, 
în vederea înființării unui birou județean în municipiul Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
26. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în CF 

nr. 103050 Târgu Bujor, nr. cadastral 103050; 
Inițiator: Costel Fotea 

27. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în CF 
nr. 108481 Umbrărești, nr. cadastral 108481; 

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

Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

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

Inițiator: Costel Fotea 
30. Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Brăhășești de trecere a unui bun 

imobil (teren) din domeniul public al UAT Brăhășești și administrarea Consiliului Local 
al UAT Brăhășești în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
31. Aprobarea indicatorilor tehnico–economici finali ai obiectivului de investiție 

„EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE 
al SPITALULUI de PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI”; 

Inițiator: Costel Fotea 
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32. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 130/29.04.2020 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico–economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiție ,,Creșterea Eficienței Energetice pentru Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Sf. Apostol Andrei” Galați; 

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

de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: 
“Renovare energetică a Unității Medico–Sociale Gănești – Pavilion Central, Pavilion I și 
Pavilion II”; 

Inițiator: Costel Fotea 
34. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 

280/29.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI 
(Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de 
investiție: “Renovare energetică a Bibliotecii Județene V.A. Urechia Galați – Corp A”; 

Inițiator: Costel Fotea 
35. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 309/21.09.2022 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: “Renovare 
energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați – Corp 1”; 

Inițiator: Costel Fotea 
36. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 308/21.09.2022 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: “Renovare 
energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor, nr. 13 A”; 

Inițiator: Costel Fotea 
37. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 164 din 30 iunie 2021 

privind aprobarea Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea 
obiectivului de investiție “Extindere, reabilitare și dotare ambulatoriu de specialitate al 
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor – județul Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
38.  Modificarea Hotărârii nr. 179 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Proiectului 

Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiție “Bază de 
agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a Hotărârii nr. 112 din 28 aprilie 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 
39. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 214/29.09.2021 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiție: Spațiu expozițional permanent Zona Pescărească  Prut–
Dunăre; 

Inițiator: Costel Fotea 
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40. Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
216/29.06.2022 privind  aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 
interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
41. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează 

cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Galați pentru 
anul școlar 2022–2023; 

Inițiator: Costel Fotea 
42. Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ 

din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul școlar 2022–2023; 
Inițiator: Costel Fotea 

43. Aprobarea contului de execuție al Județului Galați și al instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2022; 

Inițiator: Costel Fotea 
44. Rectificarea bugetului local al Județului Galați, bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului din fonduri 
nerambursabile pe anul 2022 și estimările pe anii 2023–2025, precum și repartizarea 
sumei de 5.000,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Galați 
pentru suplimentarea cheltuielilor de personal; 

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

 
 

           S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 1 din ordinea de zi: 

Modificarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. 
Apostol Andrei” Galați, spital din rețeaua 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 2 din ordinea de zi: 
Modificarea statului de funcții al Muzeului 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”.   
S-a trecut la punctul 3 din ordinea de zi: 

Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Direcției Județene 
de Evidență a Persoanelor 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 4 din ordinea de zi: 

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor 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 5 din ordinea de zi: 

Modificarea anexei 2 și anexei 3 la Acordul de Parteneriat aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Galați nr. 224 din 28 octombrie 2021 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 100 din 17 mai 2018 privind aprobarea 
parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul 
Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați și 

Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova și asumarea 
unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării 

proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the 
valorization of the cultural heritage in Galați, Romania and Hinceşti, Republic of 

Moldova”  
                                                                                                    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 6 din ordinea de zi: 

Aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați și Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca din Republica Moldova 

                                                                                                    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 consilier județean Radu Valentin s-a conectat la sesiunea video. 
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S-a trecut la punctul 7 din ordinea de zi: 

Aprobarea parteneriatului dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galați, Complexul 
Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galați și Centrul Cultural “Dunărea 
de Jos” Galați în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin 

ochii copiilor” 
                                                                                                    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 35 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 8 din ordinea de zi: 

Aprobarea cooperării dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Inspectoratul Școlar Județean Galați și asumarea unor obligații ce revin Consiliului 

Județean Galați în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor” 
                                                                                                    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 35 de voturi „pentru”.     
 

 Domnul consilier județean Radu Valentin s-a deconectat de la sesiunea video. 
 

S-a trecut la punctul 9 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, 
UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al comunei Băneasa și Muzeul de Istorie 

”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru 
consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia 
lui Ioan Vodă cel Viteaz”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean 

Galați, în vederea implementării proiectului 
                                                                                                    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 consilier județean Radu Valentin a intrat în sală. 
 

S-a trecut la punctul 10 din ordinea de zi: 
Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Drept și Științe 
Administrative 

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

Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați în scopul realizării 

proiectului cultural Gala Scriitorilor                            
                                                       Inițiator: Costel Fotea 

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

Domnul Oprea Radu–Adrian, adresându-se domnului președinte, a dorit să ia 
cuvântul. 

Domnul Președinte i-a dat cuvântul domnului consilier județean. 
Domnul Oprea Radu –Adrian a făcut următoarea precizare: „Exact astfel de proiect 

putea să participe la concursul de proiecte; este vorba despre proiect cultural. Noi am 
mai spus și la ședința trecută – probabil ar trebui să ne hotărâm: ori menținem acel 
concurs de proiecte ori renunțăm la el, pentru că anumite O.N.G.-uri o iau pe scurtătură, 
să zic așa, și obțin sprijin sau finanțare fără să mai participe prin acel filtru sau acele 
criterii de selecție specifice unui concurs de proiecte unde ne asigurăm că impactul în 
comunitate este maxim”. A conchis că, din acest motiv, consilierii P.N.L. se vor abține la 
acest vot.  

Domnul Președinte a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat cu 23 de voturi „pentru”, 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 12 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în 
Strada Eroilor, nr. 13 A”, 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 35 de voturi „pentru”.   
S-a trecut la punctul 13 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 
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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 35 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 14 din ordinea de zi: 

Aprobarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea 
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galați” pentru anul 

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 35 de voturi „pentru”.   
S-a trecut la punctul 15 din ordinea de zi: 

Aprobarea plății cotizației anuale a Județului Galați către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona 

de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița pentru anul 2022  
                                                                                                                            Inițiator: Costel Fotea 
           Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentația de fundamentare. 

Domnul Oprea Radu –Adrian, adresându-se domnului președinte, a dorit să facă o 
observație. 

Domnul Președinte i-a dat cuvântul domnului consilier județean. 
Domnul Oprea Radu –Adrian a comunicat: „Am fi vrut să vedem și noi o propunere 

de cheltuieli, o previziune a cheltuielilor la această asociație, ca să înțelegem mai bine pe 
ce vor fi folosiți banii. Este vorba de salarii, de cofinanțări la diverse proiecte? Pentru că 
nu știm… aprobăm o sumă care se duce, ca venit, la această asociație, dar nu știm efectiv 
pe ce va fi cheltuită.  Sau poate puteți să ne explicați dumneavoastră, că în documente nu 
s-a regăsit”. 

Domnul Președinte a precizat că este vorba despre proiectul, despre studiul de 
fezabilitate, expertize și toate expertizele rezultate din studiul de fezabilitate pentru 
aeroport. A conchis: „Ceea ce, zic eu, că până pe data de 15 noiembrie vom semna, se va 
finaliza procedura de licitație și vom finaliza și vom semna contractul cu cel care va face 
proiectarea pentru aeroport”. În altă ordine de idei, a afirmat: „Sper eu ca, până la 
sfârșitul lunii noiembrie, să finalizeze procedura pentru drumul TransRegio Galați-
Brăila-Ialomița-Călărași-Autostrada A2 Chiciu-Trecerea bac spre bulgari, unde și acolo 
este într-un stadiu foarte avansat și vom încheia contract și acolo de proiectare. Și acestea 
sunt cele două proiecte mari. Ceea ce vreau să vă spun aici este că încercăm să ne mișcăm 
foarte repede pentru că pe drumul TransRegio de la Galați până la autostradă să putem 
să finalizăm partea de proiectare foarte repede, pentru că dorim, în primă etapă, se va 
face plata proiectării din bugetele celor patru consilii județene asociate, urmând ca apoi, 
până la sfârșitul anului 2023, acești bani să fie recuperați din Programul Operațional de 
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Infrastructură Mare – sumă rămasă necheltuită din exercițiul financiar 2014-2020. Iar, 
pe partea de aeroport, unde există parteneriat între Consiliul Județean Galați și Brăila, 
acolo, partea de cheltuieli pentru proiectare va fi susținută, în primă etapă, jumătate și 
jumătate, urmând să vedem soluția pentru a recupera acești bani ori de la bugetul de stat 
sau dacă poate reușim dintr-un alt fond de investiții”.  

Domnul Oprea Radu –Adrian i-a mulțumit pentru cele expuse. 
Domnul Președinte a supus la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
S-a aprobat cu 35 de voturi „pentru”.    
 
 

Domnul Președinte, înainte de a trece la următorul punct din ordinea de zi, a 
menționat: „Și aici nu este în cadrul asociației, dar, în momentul de față, deja au fost 
desemnați proiectanții pentru că se lucrează, în momentul de față, la ceea ce înseamnă 
expertize și proiectare pentru drumul național DN 25 de la intersecția cu Drumul Expres 
până la Hanu Conachi, până la pod acolo. Încercăm și încearcă proiectantul să găsească 
soluție tehnică pentru ca drumul să fie lățit și făcut, proiectat la patru benzi. Iar, în 
momentul de față, cred că săptămâna trecută, vineri, proiectantul împreună cu colegi din 
cadrul consiliului județean au participat la o comisie tehnică de evaluare din cadrul 
Ministerului Transporturilor la C.N.A.I.R. pentru varianta și pentru proiectul de 
prelungire a Drumului Expres până în centura ocolitoare a Galațiului – adică este vorba 
de nouă kilometri”. 

S-a trecut la punctul 16 din ordinea de zi: 
Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul 

Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale», 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 35 de voturi „pentru”.   
S-a trecut la punctul 17 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului «Achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului 
de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa 

Parascheva” Galați», 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 35 de voturi „pentru”.   
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S-a trecut la punctul 18 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul 
Spitalului de Pneumoftiziologie Galați prin achiziționarea de echipamente 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale», 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 35 de voturi „pentru”.   
S-a trecut la punctul 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul 
Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale», 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 35 de voturi „pentru”.   
S-a trecut la punctul 20 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din 
cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de 
echipamente pentru infrastructura ambulatorie», 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 35 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 21 din ordinea de zi: 

Aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din 
cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente pentru 
infrastructura ambulatorie”, 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 35 de voturi „pentru”.   
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S-a trecut la punctul 22 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico–Sociale Gănești – Pavilion 
Central, Pavilion I și Pavilion II”, 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 35 de voturi „pentru”.     
S-a trecut la punctul 23 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 112 din 31 mai 2018 privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 

obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu 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 35 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 24 din ordinea de zi: 

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
275/29.08.2022 privind 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 și 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 cu 35 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 Organizația pentru Apărarea Drepturilor 

Omului, în vederea înființării unui birou județean în municipiul 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 35 de voturi „pentru”.     

S-a trecut la punctul 26 din ordinea de zi: 
Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în CF nr. 

103050 Târgu Bujor, nr. cadastral 103050 
                                                                                                    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 35 de voturi „pentru”.       
S-a trecut la punctul 27 din ordinea de zi: 

Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în CF nr. 
108481 Umbrărești, nr. cadastral 108481 

                                                                                                    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 35 de voturi „pentru”.   
S-a trecut la punctul 28 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 cu 35 de voturi „pentru”.   
S-a trecut la punctul 29 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești–Meria de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Berești–Meria și administrarea 

Consiliului Local al UAT Berești–Meria 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 35 de voturi „pentru”.   
S-a trecut la punctul 30 din ordinea de zi: 

Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Brăhășești de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al UAT Brăhășești și administrarea Consiliului 
Local al UAT Brăhășești în domeniul public al Județului Galați și în administrarea 

Consiliului Județean 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 35 de voturi „pentru”.   
S-a trecut la punctul 31 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico–economici finali ai obiectivului de investiție 
„EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de 

SPECIALITATE al SPITALULUI de PNEUMOFTIZIOLOGIE 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 35 de voturi „pentru”.   
S-a trecut la punctul 32 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 130/29.04.2020 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico–economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 

obiectivului de investiție ,,Creșterea Eficienței Energetice pentru 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 35 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 Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: 

“Renovare energetică a Unității Medico–Sociale Gănești – Pavilion Central, Pavilion 
I și Pavilion II” 

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

Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 280/29.08.2022 
privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI 

(Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea 
obiectivului de investiție: “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. 



Ședința din 31 octombrie 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 JUDEŢULUI, 
 

                        Costel Fotea                                                                                   Ionel Coca  
 

 
 

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

S-a trecut la punctul 35 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 309/21.09.2022 privind 

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

“Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță 
Galați – Corp 1” 

                                                                                                    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 35 de voturi „pentru”.   
S-a trecut la punctul 36 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 308/21.09.2022 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiție: 

“Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada 
Eroilor, nr. 13 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 35 de voturi „pentru”.   

S-a trecut la punctul 37 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 164 din 30 iunie 2021 privind 

aprobarea Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea 
obiectivului de investiție “Extindere, reabilitare și dotare ambulatoriu de 

specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor – 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 35 de voturi „pentru”.     

S-a trecut la punctul 38 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii nr. 179 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Proiectului 

Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiție 
“Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a Hotărârii nr. 112 din 28 
aprilie 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 
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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 35 de voturi „pentru”.   

S-a trecut la punctul 39 din ordinea de zi: 
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 214/29.09.2021 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico–economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiție: Spațiu expozițional permanent Zona Pescărească  Prut–

Dunăre 
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 35 de voturi „pentru”.   

S-a trecut la punctul 40 din ordinea de zi: 
Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 216/29.06.2022 

privind aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a 
imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 
interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului 

Galați”      
                                                                                               Inițiator: Costel Fotea 

            Domnul Președinte 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 35 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 41 din ordinea de zi: 

Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile 
instituțiilor de învățământ special  finanțate de Consiliul Județean Galați pentru 

anul școlar 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 35 de voturi „pentru”. 

S-a trecut la punctul 42 din ordinea de zi: 
Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din 

mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul școlar 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 35 de voturi „pentru”. 
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S-a trecut la punctul 43 din ordinea de zi: 

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

30.09.2022 
                                                                                                                            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 35 de voturi „pentru”. 

S-a trecut la punctul 44 din ordinea de zi: 
Rectificarea bugetului local al Județului Galați, bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului din 

fonduri nerambursabile pe anul 2022 și estimările pe anii 2023–2025, precum și 
repartizarea sumei de 5.000,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția 

Consiliului Județean Galați pentru suplimentarea cheltuielilor de personal 
                                                                                                                            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 35 de voturi „pentru”.        
A supus la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat cu 35 de voturi „pentru”.        
A supus la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat cu 35 de voturi „pentru”.        
A supus la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat cu 35 de voturi „pentru”.       
A supus la vot art. 5 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat cu 35 de voturi „pentru”.       
A supus la vot art. 6 din proiectul de hotărâre.  
S-a aprobat cu 35 de voturi „pentru”.       
A supus la vot proiectul de hotărâre în întregime. 
S-a aprobat cu 35 de voturi „pentru”.        

S-a trecut la punctul 45 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 Raportul de activitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul 
Apostol Andrei” Galați pe luna septembrie 2022.  
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 S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galați la data de 30 septembrie 2022, și, respectiv, de raportul 
înregistrat sub nr. 11.838/18.10.2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați pe luna septembrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Galați pe luna septembrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați pe 
luna septembrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați pe 
luna septembrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galați pe luna 
septembrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați pe 
luna septembrie 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 septembrie 2022. 
 

         Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului președinte, a avut o întrebare.  
         Domnul Președinte i-a dat cuvântul domnului consilier județean. 
         Domnul Diaconu Vasile, referindu-se la faptul că a fost, săptămâna trecută, pe DJ 240, 
unde a văzut că se fac unele lucrări, peticiri, reabilitări ușoare, așa, pe raza comunei 
Munteni și, din câte cunoaște, când a mai întrebat, i s-a spus că acest drum o să fie finanțat 
pe „Anghel Saligny”, a întrebat: „Dacă ne-ați putea spune, acum, după aprobările, după 
aprobarea proiectelor și a sumelor, dacă există perspective și în ce stadiu sunt 
proiectările sau care este situația?” A menționat acestea fiind un drum destul de circulat 
și, totuși, într-o stare foarte proastă pe toată zona până la Ghidigeni și ieșire în drumul 
european.  
         Domnul Președinte a informat că au fost depuse trei proiecte mari pe „Anghel 
Saligny”. Suma, după cum se cunoaște foarte bine, este cea de o sută patruzeci de milioane 
de lei alocată pentru consiliul județean. Acel drum județean 240 va intra și el în 
reabilitare. Nu toată suma, alocată prin Programul „Anghel Saligny”, este acoperită sau 
este acoperitoare pentru a realiza și acel proiect. A arătat: «În momentul de față, ne 
străduim să găsim și o altă sursă de finanțare complementară, astfel încât să asigurăm 
finanțarea pentru drumul de acolo. Dar, în proporție de 99%, drumul respectiv va fi făcut, 
va fi modernizat, va fi reabilitat. Ce pot să vă anunț este că, pentru toate proiectele de pe 
„Anghel Saligny”, consiliul județean a făcut licitație cu clauză suspensivă. Este desemnat 
sau este desemnată asocierea de firme care va face execuția. Imediat ce vom semna 
contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, vom emite și ordinul de începere a 
lucrărilor atât pe 240, cât și pe alte drumuri care au fost prinse în acest program, în acest 
proiect; este vorba de aproape nouăzeci de kilometri de drum județean».  
         Domnul Diaconu Vasile i-a mulțumit pentru cele prezentate. 
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         Domnul Președinte, nemaifiind alte întrebări, în închiderea ședinței, le-a mulțumit 
tuturor, încă o dată, pentru că au acceptat introducerea pe ordinea de zi, cu doar două 
ore înainte de începerea ședinței, a acelui proiect cu finanțare europeană. A adresat 
rugămintea de a se da curs invitației de a fi prezenți la o ședință extraordinară ce se s-ar 
putea organiza săptămâna viitoare, având ca obiect câteva proiecte cu finanțare 
europeană. În continuare, le-a adresat  invitația de a-i întâmpina și premia pe elevii din 
mediul rural care au avut rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul școlar         
2022–2023, în conformitate cu prevederile hotărârii adoptate în plenul ședinței. 
  
          NOTĂ: După încheierea ședinței, s-a desfășurat, într-un cadru festiv, pe esplanada 
instituției din strada Eroilor nr. 7B, premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la 
unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul 
școlar 2022–2023. 
 

          Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 27 (douăzecișișapte) 
pagini și a fost prezentat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați, convocată 
de îndată, din data de 03 noiembrie 2022.     
 

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


