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PROCES–VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Galați 

din data de 20 decembrie 2022 
 

             Ședința ordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 564 din 14 decembrie 2022, a fost publicată 
în ziarele „Viața liberă” Galați și „Monitorul de Galați” – edițiile on–line din 14 decembrie 
2022 și, respectiv, în edițiile tipărite din 15 decembrie 2022 – și a fost afișată la sediu, 
potrivit procedurii prevăzute de Regulament și de Codul administrativ, având următorul 
proiect al ordinii de zi: 
   1. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălășești (U.A.T. a 
comunei Bălășești); 

Inițiator: Costel Fotea 
2. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

Inițiator: Costel Fotea 
3. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

Inițiator: Costel Fotea 
4. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

Inițiator: Costel Fotea 
5. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

Inițiator: Costel Fotea 
6. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

Inițiator: Costel Fotea 
7. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

Inițiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea modificării statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 
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9. Darea în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparținând 
domeniului privat al județului Galați, către Inspectoratul de Jandarmi Județean „Dunărea 
de Jos” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului (teren) înscris în CF 

nr. 110818 Tulucești, nr. cadastral 110818; 
Inițiator: Costel Fotea 

11. Aprobarea indicatorilor tehnico–economici finali ai obiectivului de investiție: 
„EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE 
al SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” GALAȚI; 

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

Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție: „Construire 
Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor”; 

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

Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție: 
„EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI”; 

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

Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție: 
„REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE 
DRUMUL DJ 242A”; 

Inițiator: Costel Fotea 
15. Aprobarea propunerii „Sitului arheologic de la Poiana punct Piroboridava” în 

vederea includerii acestuia ca obiectiv pentru promovare și restaurare în „Ruta cetăților” 
finanțate în cadrul PNRR și asumarea unor obligații ce revin Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, în calitate de titular de 
propunere; 

Inițiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din SF (Studiu de 

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție „CONSTRUIRE CORP NOU 
SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI”; 

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

„STAȚIE DE TRANSFER TÂRGU BUJOR”, componentă a proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea unei cotizații suplimentare 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 
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19. Continuarea, în anul 2023, a prestării serviciilor de asistență, consultanță și  
reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, 
potrivit contractului în derulare, și aprobarea achiziționării de servicii juridice de 
consultanță, asistență și reprezentare pentru Județul Galați, în anul 2023; 

Inițiator: Costel Fotea 
20. Aprobarea taxelor și tarifelor la nivelul Consiliului județean Galați pentru anul 

fiscal 2023; 
Inițiator: Costel Fotea 

21. Aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului 
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2023, în județul Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
22. Stabilirea prețului mediu/tonă de masă verde obținută de pe pajiști, pentru 

anul fiscal 2023, în județul Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

23. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind  
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 
24. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 
            A participat în virtutea obligațiilor de serviciu doamna Laura-Delia Angheluţă – 
Director executiv, Direcţia de dezvoltare regională. 
            Au participat ca invitați: domnul Gabriel-Aurelian Panaitescu – Prefectul județului 
Galați; domnul Vasile Cristea – președinte, Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting 
Club” Galaţi. 
 
 

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

Domnul Pres edinte, î n deschiderea s edint ei, a subliniat ca  ne apropriem de finalul 
anului 2022, un an cu multe î ncerca ri, cu multe probleme, cu multe realiza ri, cu multe 
proiecte î ncepute, cu multe proiecte ga ndite, cu strategii de dezvoltare, dar toate acestea 
vor face obiectul s edint ei de lucru. A dorit ca acest moment al s edint ei sa  fie marcat de 
spiritului Cra ciunului, de Sfa nta Sa rba toare a Nas terii Domnului. Astfel, au fost prega tite 
colinde s i a invitat grupul de copii ai S colii „Nanny” Galat i – clasa prega titoare, î nsot it i de 
doamna Mihaela Ciocan, î nva t a toare s i de domnul Ca ta lin Fa lcaru, profesor la chitara  s i, 
apoi, Grupul „Voces”, î nsot it de doamna profesor î ndruma tor. I n sala de s edint a  sunt 
expuse lucra ri ale copiilor, sub forma unei expozit ii, tema acesteia fiind î ngeri, icoane, 
grafica , peisaje, sub î ndrumarea doamnei profesor S tefana Olimpia. Apoi, sunt invitat i 
treisprezece copii ai S colii de Arte, clasa canto, muzica  populara  care au ca ntat î n spiritul 
sa rba torilor de iarna . I n acest context, a mult umit profesorilor, conducerii Centrului 
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Cultural pentru ca  anul 2022 a fost un an plin de evenimente – cu festival folcloric, cu 
festival de film, cu festivalul de datini s i obiceiuri, cu alte festivaluri s i evenimente; iar, 
pa na  la sfa rs itul anului, vor mai avea loc s i alte evenimente pentru ceta t enii din judet ul 
Galat i, precum s i colinde la Teatrul Muzical. I n continuare, i-a invitat pe cei care vor sa -i 
vada  pe copiii care au realizat tablourile expuse, cu participa ri la expozit ii î n t ara , unde 
au luat s i premii. Cu aceasta  ocazie, felicita  copiii s i profesorii s i le mult umes te pa rint ilor 
pentru î ncrederea acordata  Centrului Cultural „Duna rea de Jos” s i concluzioneaza  ca  
trebuie sa  î i sust inem î n continuare pentru ca  aces ti copii minunat i ne fac ma ndri acolo 
unde merg î n t ara , de fiecare data , de ca te ori participa  la ca te un concurs.  

Domnul Pres edinte i-a dat cuva ntul domnului Cristea Vasile – președintele 
Asociaţiei Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, un partener al consiliului 
județean, pentru a adresa câteva cuvinte în pragul sfintelor sărbători, la sfârșit de an.  

Domnul Cristea Vasile, adresa ndu-se domnului pres edinte, doamnelor s i domnilor 
consilieri, transmite mult umiri î n numele persoanelor cu handicap s i nu numai 
locomotor din Galat i s i chiar la nivel nat ional pentru modul î n care le sunt sust inute 
proiectele s i activita t ile. Precizeaza  ca  la Cupa „Danubius” – proiectul care a impresionat 
multa  lume –  la ultima edit ie, au fost o suta  cincizeci de persoane din majoritatea 
judet elor t a rii care au ra mas pla cut impresionate de Baza de agrement Za tun, de 
condit iile de cazare, de masa  s i de premiere. Apreciind parteneriatul cu institut ia noastra , 
evident iaza  ca , de unii singuri, le-ar fi fost foarte greu. S i, la diferite î nta lniri la care a 
participat la nivel nat ional s i nu au fost foarte put ine, î n permanent a , a ment ionat buna 
colaborare s i sust inerea proiectelor de ca tre pres edintele Consiliului Judet ean Galat i, 
domnul Fotea Costel s i de ca tre consilierii judet eni. Totodata , a amintit de trofeul care a 
fost ca s tigat anul acesta, ment iona nd ca  au instituit un Premiu „Fairplay”, la nivelul 
Galat iului, î n memoria unui om deosebit, care nu mai este printre noi s i un foarte bun 
prieten al da nsului din Timis oara. A reiterat ca  Premiul „Fairplay” este da ruit tinerelor 
cupluri. I n final, a mult umit s i spera , î n continuare, la o buna  colaborare s i sust inere a 
proiectelor, transmit a nd totodata  ura ri de sa na tate s i un An Nou cu î mpliniri. Apoi a oferit 
felicita ri s i un rezumat al proiectelor s i activita t ilor asociat iei. S i, ca o concluzie, este 
convins de continuarea proiectelor s i investit iilor î n sistemul infrastructura rutiera , î n 
sistemul de sa na tate, î n cultura  s i tot ceea ce se face la nivelul judet ului Galat i.  

Domnul Pres edinte i-a adresat mult umiri pentru tot ceea ce face s i î l asigura  ca , 
ata t domnia sa, ca t s i consilierii judet eni le vor fi ala turi pentru ca  fac lucruri bune, pentru 
ca  oamenii din asociat ie sunt extraordinari, afirma nd: „de fiecare data , de ca te ori ne 
î nta lnim, de fiecare data , primesc ca te o lect ie adeva rata  de viat a . Este î nta lnirea la care 
nu am va zut pe nimeni sa  se pla nga  niciodata ; deci, oamenii aces tia fac ata t de multe 
lucruri frumoase s i nu se pla ng; nu se pla ng nici cei care sunt neva za tori, nici persoanele 
care au o problema  locomotorie nu se pla ng ata t de mult cum se pla ng cei care, din 
fericire, au tot ceea ce le trebuie. Mult umim, domnule Cristea! Sa  va  dea Dumnezeu 
sa na tate dumneavoastra , transmitet i ga ndurile noastre curate s i sincere ca tre tot i 
prietenii din Asociat ia Persoanelor cu Handicap s i multa  sa na tate î n continuare!” 
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Adresa ndu-se doamnelor s i domnilor consilieri judet eni, a salutat prezent a la 
aceasta  s edint a  a domnului prefect Gabriel-Aurelian Panaitescu. 
             I n continuare, i-a dat cuva ntul secretarului general al judet ului Coca Ionel care a 
fa cut apelul nominal pentru a stabili prezent a la s edint a .   

Domnul Coca Ionel a făcut apelul nominal. 
Domnul Președinte a informat că, dintr-un număr de 34 de consilieri județeni în 

funcție + Președintele Consiliului Județean Galați au fost prezenți 33 de consilieri 
județeni în funcție + Președintele Consiliului Județean, deci ședința a început, fiind 
întrunite condițiile regulamentare pentru desfășurarea acesteia. 
 În sală, au fost prezenți: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Fotea 
Costel și consilierii județeni: Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru Adrian–
Dănuț, Buțurcă Octav, Cambanache Liliana, Căluean Anghel–Costel, Constandachi 
Constantina, Cucu Doina, Drăgan Ana–Raluca, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–
Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Iosif Iulian, Istudor Gigel, 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, Șapira Violeta și Vasiliu Doina. 
           În sistem online, au fost prezenți consilierii județeni: Antofi Eugenia–
Simona, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Ișfan Dumitru, Manoliu Tiberiu–Codruț și 
Radu Valentin. 
           A lipsit domnul consilier județean Moroșan Cătălin. 
 

          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 16 decembrie 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, cu privire la ordinea de zi, a solicitat completarea acesteia cu 
următoarele proiecte de hotărâri: 

- Îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 359 din 31 octombrie 2022;                 

- Aprobarea proiectului „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»” și a cheltuielilor legate de proiect; 

-  Aprobarea contului de execuție al Județului Galați și al instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.11.2022; 

-  Rectificarea bugetului local al Județului Galați, bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii precum și repartizarea 
sumei de 4.395,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Galați 
pentru suplimentarea cheltuielilor de personal; 
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- Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în Consiliile de 
Administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Galați și în Consiliul 
Consultativ al Unității Medico – Sociale Gănești. 
 

A făcut precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de specialitate. 
 

Domnul Președinte a supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 
hotărâre privind «Îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 359 din 31 octombrie 2022». 

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 „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»” 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 contului de execuție al Județului Galați și al instituțiilor 
publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 
30.11.2022». 

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 4.395,00 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 supus la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de 

hotărâre privind «Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în Consiliile 
de Administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Galați și în 
Consiliul Consultativ al Unității Medico – Sociale Gănești». 

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. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălășești (U.A.T. a 
comunei Bălășești); 

Inițiator: Costel Fotea 
2. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

Inițiator: Costel Fotea 
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3. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmești (U.A.T. a 
comunei Cosmești); 

Inițiator: Costel Fotea 
4. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

Inițiator: Costel Fotea 
5. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

Inițiator: Costel Fotea 
6. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

Inițiator: Costel Fotea 
7. Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

Inițiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea modificării statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

9. Darea în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparținând 
domeniului privat al județului Galați, către Inspectoratul de Jandarmi Județean „Dunărea 
de Jos” Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului (teren) înscris în CF 

nr. 110818 Tulucești, nr. cadastral 110818; 
Inițiator: Costel Fotea 

             11. Îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 359 din 31 octombrie 2022;  

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

„EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE 
al SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” GALAȚI; 

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

Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție: „Construire 
Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor”; 

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

Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție: 
„EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI”; 

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

Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție: 
„REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE 
DRUMUL DJ 242A”; 

Inițiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea propunerii „Sitului arheologic de la Poiana punct Piroboridava” în 

vederea includerii acestuia ca obiectiv pentru promovare și restaurare în „Ruta cetăților” 
finanțate în cadrul PNRR și asumarea unor obligații ce revin Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, în calitate de titular de 
propunere; 

Inițiator: Costel Fotea 
17. Aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din SF (Studiu de 

Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție „CONSTRUIRE CORP NOU 
SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI”; 

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

„STAȚIE DE TRANSFER TÂRGU BUJOR”, componentă a proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Galați”; 

Inițiator: Costel Fotea 
19. Aprobarea unei cotizații suplimentare 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 
             20. Aprobarea proiectului „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»” și a cheltuielilor legate de proiect; 

Inițiator: Costel Fotea 
21. Continuarea, în anul 2023, a prestării serviciilor de asistență, consultanță și  

reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, 
potrivit contractului în derulare, și aprobarea achiziționării de servicii juridice de 
consultanță, asistență și reprezentare pentru Județul Galați, în anul 2023; 

Inițiator: Costel Fotea 
22. Aprobarea taxelor și tarifelor la nivelul Consiliului județean Galați pentru anul 

fiscal 2023; 
Inițiator: Costel Fotea 
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23. Aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului 
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2023, în județul Galați; 

Inițiator: Costel Fotea 
24. Stabilirea prețului mediu/tonă de masă verde obținută de pe pajiști, pentru 

anul fiscal 2023, în județul Galați; 
Inițiator: Costel Fotea 

25. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind  
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 
            26. Aprobarea contului de execuție al Județului Galați și al instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.11.2022; 

Inițiator: Costel Fotea 
           27. Rectificarea bugetului local al Județului Galați, bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii precum și repartizarea 
sumei de 4.395,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Galați 
pentru suplimentarea cheltuielilor de personal; 

Inițiator: Costel Fotea 
            28. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în Consiliile de 
Administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Galați și în 
Consiliul Consultativ al Unității Medico – Sociale Gănești; 

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

 

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

S-a trecut la punctul 1 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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: 
Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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 3 din ordinea de zi: 
Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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: 
Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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: 
Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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: 
Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 

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

                                                                                                    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 7 din ordinea de zi: 

Avizarea Planului de acțiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădești (U.A.T. a 

comunei Vlădești) 
                                                                                                    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: 
Aprobarea modificării statului de funcții al 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 9 din ordinea de zi: 

Darea în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri,  
aparținând domeniului privat al județului Galați,  

către Inspectoratul de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” 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 10 din ordinea de zi: 

Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului (teren) înscris în CF nr. 
110818 Tulucești, nr. cadastral 110818 

                                                                                                    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: 

Îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 359 din 31 octombrie 2022 

                                                                                                    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 12 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico–economici finali ai obiectivului de investiție: 

„EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al 
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 13 din ordinea de zi: 

Aprobarea modificării indicatorilor tehnico–economici prevăzuți în Proiectul 
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:  
„Construire Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor” 

                                                                                                    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 14 din ordinea de zi: 

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

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

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

„REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL 
PE DRUMUL DJ 242A” 

                                                                                                    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 16 din ordinea de zi: 
Aprobarea propunerii „Sitului arheologic de la Poiana punct Piroboridava” în 

vederea includerii acestuia ca obiectiv pentru promovare și restaurare în „Ruta 
cetăților” finanțate în cadrul PNRR și asumarea unor obligații ce revin Unității 

Administrativ–Teritoriale Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, în calitate 
de titular de propunere 

                                                                                                    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 și o roagă pe 

doamna director executiv Laura-Delia Angheluță să îl prezinte. 
Doamna Angheluță Laura-Delia a prezentat: 
 

«A M E N D A M E N T  
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea 
propunerii „Sitului arheologic de la Poiana punct Piroboridava” în vederea 

includerii acestuia ca obiectiv pentru promovare și restaurare în „Ruta cetăților” 
finanțate în cadrul PNRR și asumarea unor obligații ce revin Unității 

Administrativ Teritoriale Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, în calitate 
de titular de propunere 

(înregistrat la Consiliul Județean Galați sub nr. 15185/20.12.2022) 
 

Față de forma inițială a proiectului de hotărâre, formulez următorul  
 

A M E N D A M E N T: 
 

Lista partenerilor propuși pentru implementarea proiectului, în cazul aprobării 
obiectivului în Ruta Cetăților și obținerii finanțării prin PNRR, se completează cu Muzeul 
de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci. 

Astfel, se propune aprobarea parteneriatului cu Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Poiana, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați și Muzeul de Istorie 
„Teodor Cincu” Tecuci în vederea implementării proiectului în cazul aprobării 
obiectivului în Ruta Cetăților și obținerii finanțării prin PNRR. Obligațiile concrete ale 
partenerilor vor fi stabilite printr-un Acord de parteneriat, ce va fi supus aprobării 
Consiliului Județean Galați la momentul elaborării cererii de finanțare și condiționat de 
includerea sitului arheologic de la Poiana în Lista de obiective pentru Ruta cetăților. 

 

                                                     Semnează: Președinte, Costel Fotea» 
 

Domnul Președinte i-a mulțumit doamnei director pentru cele expuse. 
A făcut precizarea că amendamentul este însoțit de raportul de specialitate al 

compartimentelor de resort și de avizele comisiilor de specialitate. 
Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului președinte, a solicitat să ia 

cuvântul referitor la acest amendament. 
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Domnul Președinte i-a dat cuvântul domnului consilier județean. 
Domnul Diaconu Vasile a apreciat ca fiind un lucru bun acest amendament ca să 

fie inclus și Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci ca și partener. Din discuțiile avute 
cu directorul muzeului, solicită celor care lucrează la acest proiect să pună la dispoziție  
ghidurile turistice care au fost elaborate cu această ocazie – pentru că ei nu au mai primit 
niciun ghid și muzeul din Tecuci ar vrea să aibă aceste ghiduri pe care să le prezinte celor 
care îl vizitează – dacă nu mai sunt în formă fizică, editate, atunci măcar modelul în sistem 
electronic. De asemenea, ca o sugestie și ca o propunere pe care o face domnul director, 
ar fi să introducă și muzeul din Tecuci în proiectul cu vizitele la muzee pentru cei din 
nordul județului pentru a putea vizita și acest muzeu ca parte din program, mai ales că 
este gratuit. 

Domnul Președinte i-a răspuns că, din acest punct de vedere, nu crede că ar fi vreo 
problemă. Colegii noștri, împreună cu directorul muzeului din Tecuci, probabil vor stabili 
exact fiecare și se va stabili aportul fiecărui partener, respectiv ce înseamnă 
documentația pusă la dispoziție de muzeul din Tecuci, ce documentații sau ce trebuie să 
mai facă Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați și restul face consiliul județean. 
Referitor la programul „Muzeele prin ochii copiilor”, se va analiza dacă poate fi integrat și 
muzeul din Tecuci în program, în proiect, și atunci, dacă se poate integra, cu mare drag, 
fără nicio problemă pentru copiii din zona de nord a județului. Oricum este un program 
care se numește „Noaptea muzeelor” unde toate muzeele din județul Galați sunt deschise 
și toată lumea vizitează.  

Domnul Diaconu Vasile i-a mulțumit. 
Domnul Președinte 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 17 din ordinea de zi: 
Aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) 

privind realizarea obiectivului de investiție „CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL 
MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI, 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 18 din ordinea de zi: 

Aprobarea indicatorilor tehnico–economici finali ai obiectivului de investiție  
„STAȚIE DE TRANSFER TÂRGU BUJOR”, componentă a proiectului  
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați” 

                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 



Ședința din 20 decembrie 2022 
 Pag. nr. 15  

 

 

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  
 

 
 

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 19 din ordinea de zi: 

Aprobarea unei cotizații suplimentare 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. 
           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: 

Aprobarea proiectului „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»” 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 21 din ordinea de zi: 

Continuarea, în anul 2023, a prestării serviciilor de asistență, consultanță și  
reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de 

soluționare, potrivit contractului în derulare, și aprobarea achiziționării de servicii 
juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru Județul Galați, în 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 34 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 22 din ordinea de zi: 

Aprobarea taxelor și tarifelor la nivelul Consiliului județean Galați  
pentru anul fiscal 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. 
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S-a aprobat cu 34 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 23 din ordinea de zi: 

Aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului 
brut din arendă pentru anul fiscal 2023, 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 24 din ordinea de zi: 

Stabilirea prețului mediu/tonă de masă verde obținută de pe pajiști,  
pentru anul fiscal 2023, 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 25 din ordinea de zi: 

Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind  
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 34 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 26 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 

30.11.2022 
                                                                                                    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 34 de voturi „pentru”. 
S-a trecut la punctul 27 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 4.395,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția 

Consiliului Județean Galați pentru suplimentarea cheltuielilor de personal 
                                                                                                    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 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 28 din ordinea de zi: 

Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în Consiliile de 
Administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Galați și în 

Consiliul Consultativ al Unității Medico – Sociale Gănești 
                                                                                                    Inițiator: Costel Fotea 

Domnul Președinte a întrebat dacă sunt observații cu privire la proiectul de 
hotărâre sau la documentația de fundamentare. 
 Domnul Președinte a arătat că hotărârea are o componentă cu privire la persoane, 
iar aprobarea acesteia se face cu vot secret. A invitat în continuare la o scurtă pauză 
pentru întocmirea buletinelor de vot şi predarea acestora Comisiei de numărare a 
voturilor, odată cu procesele–verbale.  
          A rugat Comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuțiuni. 
 

             Pauză. 
...................................................................................................................................................................................... 
           S-au reluat lucrările. 
 

Doamna Constandachi Constantina a făcut apelul nominal în vederea înmânării 
buletinelor de vot: 

 

1.  Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ 
2.  Alexandru Adrian–Dănuț 
3.  Buțurcă Octav 
4.  Cambanache Liliana 
5.  Căluean Anghel–Costel 
6.  Constandachi Constantina 
7.  Cucu Doina 
8.  Drăgan Ana-Raluca 
9.  Enache Mioara 
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10.  Fotea Costel 
11.  Gasparotti Florinel–Petru 
12.  Grosu Constantin 
13.  Grosu Elena 
14.  Iosif Iulian 
15.  Istudor Gigel 
16.  Mănăilă Valeriu 
17.  Mocanu Georgia–Cornelia 
18.  Nechifor Alexandru 
19.  Oprea Radu–Adrian 
20.  Polinschi Mihai 
21.  Popa Octavian 
22.  Porumb Cătălin–Nicolae 
23.  Rusu Georgiana–Iuliana 
24.  Sandu Mitică 
25.  Stan Ionel 
26.  Stanciu Silvius 
27.  Șapira Violeta 
28.  Vasiliu Doina. 

 

            NOTĂ: Conform art. 65 alin. (22) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr.  173 din 30 iulie 2020, cu 
modificările și completările ulterioare, consilierii județeni care au fost prezenți la ședință prin 
utilizarea unor mijloace electronice de comunicare simultană de la distanță nu au putut participa la 
procedura de vot secret (Antofi Eugenia–Simona, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Ișfan Dumitru, 
Manoliu Tiberiu–Codruț și Radu Valentin). 
 

S-a votat. 
 

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

S-au reluat lucrările. 
 

Domnul Președinte l-a invitat pe domnul Sandu Mitică să dea citire procesului–
verbal.  
 Domnul Sandu Mitică a dat citire: 

 Proces–verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind 
«DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI ÎN CONSILIILE 
DE ADMINISTRAŢIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN REŢEAUA CONSILIULUI 
JUDEŢEAN GALAŢI ŞI ÎN CONSILIUL CONSULTATIV AL UNITĂŢII MEDICO – SOCIALE 
GĂNEŞTI». 1. Numărul membrilor în funcție ai Consiliului Județean Galați = 35;                    
2. Numărul membrilor în funcție ai Consiliului Județean Galați prezenți la ședință 
(ședința este convocată la sediul autorității, iar persoanele care au participat on-line la 
ședință nu se iau în calcul la această numărătoare): 28; 3. Cvorumul necesar: 
majoritatea simplă = 15 

 



Ședința din 20 decembrie 2022 
 Pag. nr. 19  

 

 

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  
 

 
 

 

Art. 1 din proiectul de hotărâre: 
Numele și prenumele 

candidaților 
Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

Stoica George 27 1 7 – 

Pecheanu Liliana 27 1 7 – 

Zaharia Mihai 27 1 7 – 

Lărgeanu Marcela 27 1 7 – 

Mititelu Mihaela 27 1 7 – 

Zaharia Cristina 27 1 7 – 

 

Art. 2 din proiectul de hotărâre: 
Numele și prenumele 

candidaților 
Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

Alupoae Aida Flavia 27 1 7 – 

Ion Cosma Adrian 27 1 7 – 

Zaharia Mihai 27 1 7 – 

Sevastre Tecla 27 1 7 – 

Mititelu Mihaela 27 1 7 – 

Crăiniciuc Silvia 27 1 7 – 

 

Art. 3 din proiectul de hotărâre: 
Numele și prenumele 

candidaților 
Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

Stoica George 27 1 7 – 

Lărgeanu Marcela 27 1 7 – 

Gheorghiţă Mihaela 27 1 7 – 

Zaharia Mihai 27 1 7 – 

Zaharia Cristina 27 1 7 – 

Ion Cosma Adrian 27 1 7 – 
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Art. 4 din proiectul de hotărâre: 

Numele și prenumele 
candidaților 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

Alupoae Aida Flavia 27 1 7 – 

Ion Cosma Adrian 27 1 7 – 

Zaharia Mihai 27 1 7 – 

Sevastre Tecla 27 1 7 – 

Mititelu Mihaela 27 1 7 – 

Lărgeanu Marcela 27 1 7 – 

 

Art. 5 din proiectul de hotărâre: 
Numele și prenumele 

candidaților 
Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

Stoica George 27 1 7 – 

Pecheanu Liliana 27 1 7 – 

Zaharia Mihai 27 1 7 – 

Lărgeanu Marcela 27 1 7 – 

Mititelu Mihaela 27 1 7 – 

Zaharia Cristina 27 1 7 – 

 

Art. 6 din proiectul de hotărâre: 
Numele și prenumele 

candidaților 
Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

Coca Ionel 27 1 7 – 

Stoica George 27 1 7 – 

 

Art. 7 şi art. 8 din proiectul de hotărâre: 
Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

27 1 7 – 
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CONCLUZIE: 
S-au aprobat următoarele:  
– Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 
următoarele persoane: Stoica George, Pecheanu Liliana, Zaharia Mihai, Lărgeanu 
Marcela, Mititelu Mihaela şi Zaharia Cristina (art. 1); 
– Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, 
următoarele persoane: Alupoae Aida Flavia, Ion Cosma Adrian, Zaharia Mihai, Sevastre 
Tecla, Mititelu Mihaela, Crăiniciuc Silvia (art. 2); 
– Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, următoarele persoane: Stoica 
George, Lărgeanu Marcela, Gheorghiţă Mihaela, Zaharia Mihai, Zaharia Cristina şi Ion 
Cosma Adrian (art. 3); 
– Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, următoarele persoane: Alupoae Aida 
Flavia, Ion Cosma Adrian, Zaharia Mihai, Sevastre Tecla, Mititelu Mihaela şi Lărgeanu 
Marcela (art. 4); 
– Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, următoarele persoane: Stoica 
George, Pecheanu Liliana, Zaharia Mihai, Lărgeanu Marcela, Mititelu Mihaela şi Zaharia 
Cristina (art. 5); 
– Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul Consultativ 
al Unităţii Medico – Sociale Găneşti, următoarele persoane: Coca Ionel şi Stoica George 
(art. 6); 
– Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea prevederilor 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 459/2010 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județului Galați în Consiliile de Administrație ale spitalelor publice din 
rețeaua Consiliului Județului Galați și completarea acestora, cu modificările şi 
completările ulterioare (art. 7); 
– Prezenta hotărâre se va comunica: spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, 
Unităţii Medico–Sociale Găneşti şi persoanelor nominalizate (art. 8). 
 

            Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Sandu Mitică, președinte; Stanciu 
Silvius, membru; Oprea Radu–Adrian, membru; Constandachi Constantina, membru; 
Gasparotti Florinel–Petru, membru». 
 

Domnul Președinte i-a mulțumit domnului Sandu Mitică pentru cele expuse. 
 

S-a trecut la punctul 29 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. 



Ședința din 20 decembrie 2022 
 Pag. nr. 22  

 

 

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  
 

 
 

S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Județean de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al județului Galați pe luna noiembrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna 
noiembrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galați pentru luna 
noiembrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta 
Cuvioasa Parascheva” Galați la data de 30 noiembrie 2022 și, respectiv, de raportul 
înregistrat sub nr. 14.079/15.12.2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați pentru luna noiembrie 2022. 
  S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați pe 
luna noiembrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență 
„Sfântul Apostol Andrei” Galați pentru luna noiembrie 2022. 
 S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Galați pentru luna noiembrie 2022. 
 

            Domnul Președinte, nefiind observații, în închiderea ședinței, le-a mulțumit 
tuturor pentru activitatea din anul 2022. Pornim cu speranța ca anul 2023 să fie un an la 
fel de fructuos pentru consiliul județean, cu proiecte multe, cu realizări, dar, în primul 
rând, să fie cu sănătate și să fie pace.  
 
 

            Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 22 (douăzecișidouă) 
pagini și a fost prezentat în ședința ordinară a Consiliului Județean Galați din data de       
26 ianuarie 2023.     
 
 

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


