PROCES–VERBAL
al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi
din data de 29 noiembrie 2016
ŞedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi a fost convocată prin DispoziŃia
Preşedintelui Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 524 din 24 noiembrie 2016 şi a fost
publicată în ziarul „ViaŃa liberă” GalaŃi din 25 noiembrie 2016 şi în ziarul „Monitorul de
GalaŃi” din 25 noiembrie 2016, şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de
zi:
1. Aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru Spitalul Orăşenesc Tg.
Bujor, spital din reŃeaua Consiliului JudeŃean GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
2. Aprobarea închiderii Centrului de asistenŃă pentru copilul cu deficienŃe
neuromotorii din cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
3. Aprobarea reorganizării Centrului de asistenŃă pentru copilul cu cerinŃe
educative speciale din cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi în Centrul de plasament Tecuci;
IniŃiator: Costel Fotea
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de zi
Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de AsistenŃă
Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de
plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
6. Modificarea organigramei şi a statelor de funcŃii ale DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
7. Transformarea unor posturi din statul de funcŃii al aparatului de specialitate al
Consiliului JudeŃean GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
8. Modificarea statului de funcŃii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuŃie pentru obiectivul de
investiŃie „ReparaŃii capitale la conductele purtătoare de fluide, Spitalul clinic judeŃean
de urgenŃă <Sf. Apostol Andrei> GalaŃi”;
IniŃiator: Costel Fotea
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10. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici
aferenŃi „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul
GalaŃi, în perioada 2014—2020”;
IniŃiator: Costel Fotea
11. Modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 407 din 29 octombrie
2013 privind aprobarea Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de
investiŃii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeŃul GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
12. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru
al AsociaŃiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul
2016;
IniŃiator: Costel Fotea
13. Aprobarea preluării în domeniul public al judeŃului GalaŃi a bunurilor de retur
– mijloace fixe – rezultate din Proiectul „InvestiŃii pentru exploatarea şi întreŃinerea
sistemelor de apă şi canalizare în aria de operare a Operatorului Regional Apă Canal
S.A. GalaŃi” Cod SMIS 56169 şi predarea în concesiune către operatorul Apă Canal a
bunurilor aflate în domeniul public al judeŃului GalaŃi;
IniŃiatori: Costel Fotea
Florinel–Petru Gasparotti
14. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaŃiilor de serviciu: Doina Cucu – administrator public
la nivelul Consiliului JudeŃean GalaŃi; George Stoica – director executiv, DirecŃia
economie şi finanŃe; Carmen Chirnoagă – director executiv adjunct, DirecŃia economie
şi finanŃe; Camelia Epure – director executiv interimar, DirecŃia de dezvoltare regională;
Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, DirecŃia de dezvoltare regională;
Aurelia DomniŃeanu – director executiv adjunct, DirecŃia de dezvoltare regională;
Constantin Cristea – director executiv, DirecŃia patrimoniu; Elena Mocanu – auditor,
Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul de management al
resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităŃii; Mărioara
Dumitrescu – arhitect şef, DirecŃia arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet
preşedinte; Daniela TecuŃă – consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaŃi: Gabriel Aurelian Panaitescu – prefectul judeŃului GalaŃi;
Marian Vicleanu – propus pentru validare în funcŃia de consilier judeŃean; Aurica
Vîrgolici – trezorier şef, DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice GalaŃi; Florina
Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” GalaŃi; Ilie Zanfir –
manager, Biblioteca „V. A. Urechia” GalaŃi; Cristian Dragoş Căldăraru – director, Muzeul
de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi; Ciprian Groza – director general adjunct, DirecŃia
Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi; Mihaela Debita – manager,
Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf. Apostol Andrei” GalaŃi; Victoria Gheonea –
manager, Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor.
De asemenea, au mai participat reprezentanŃi de la următoarele instituŃii de
presă: S.C. MAJOR GALA MEDIA S.R.L. GalaŃi; ziarul „ViaŃa liberă” GalaŃi; ziarul
„MONITORUL DE GALAłI”; TV GalaŃi; RTV GalaŃi-Brăila.
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Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinŃei, adresându-se doamnelor şi domnilor
consilieri, stimaŃilor invitaŃi, doreşte să salute prezenŃa la această şedinŃă a domnului
prefect Gabriel Aurelian Panaitescu.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeŃului Puşcaş Paul pentru a
face apelul nominal în vederea stabilirii prezenŃei la şedinŃă.
Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 32 consilieri judeŃeni în
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean GalaŃi sunt prezenŃi 30 consilieri judeŃeni în
funcŃie + Preşedintele Consiliului JudeŃean, deci şedinŃa poate începe, fiind întrunite
condiŃiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeŃeni: Cristovici Viorel şi Radu Valentin.
A sosit în sală, după votarea punctului unsprezece de pe ordinea de zi,
domnul consilier judeŃean Radu Valentin.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare şi FuncŃionare al Consiliului JudeŃean GalaŃi, a fost prezentat la mapă
procesul-verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean GalaŃi din 31 octombrie 2016.
Întreabă dacă sunt observaŃii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaŃii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, în legătură cu ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri:
 validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Vicleanu Marian;
 aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuŃie pentru obiectivul de
investiŃie „Proiect tehnic instalaŃii încălzire centrală termică”;
 aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a cotizaŃiei de membru al
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă GalaŃi”, pentru
anul 2016;
 aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru al
AsociaŃiei „SMURD” GalaŃi pentru anul 2016;
 modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi nr.
80/23.05.2016 privind aprobarea preluării în domeniul public al judeŃului GalaŃi a
bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi
de apă uzată în judeŃul GalaŃi”;
 rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016;
 alocarea pe unităŃi administrativ-teritoriale din judeŃul GalaŃi a diferenŃelor, în
valoare de 287 mii lei, aferente drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinŃe
educaŃionale speciale integraŃi în învăŃământul de masă din judeŃul GalaŃi pe anul
2016.
În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiei de
validare şi ale comisiilor de specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Vicleanu Marian».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
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Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuŃie pentru
obiectivul de investiŃie „Proiect tehnic instalaŃii încălzire centrală termică”».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a cotizaŃiei de
membru al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă GalaŃi”,
pentru anul 2016».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de
membru al AsociaŃiei „SMURD” GalaŃi pentru anul 2016».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃean
GalaŃi nr. 80/23.05.2016 privind aprobarea preluării în domeniul public al judeŃului GalaŃi
a bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de
apă uzată în judeŃul GalaŃi”».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Alocarea pe unităŃi administrativ-teritoriale din judeŃul GalaŃi a
diferenŃelor, în valoare de 287 mii lei, aferente drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu
cerinŃe educaŃionale speciale integraŃi în învăŃământul de masă din judeŃul GalaŃi pe
anul 2016».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaŃii cu privire la ordinea de zi
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind alte observaŃii, supune la vot ordinea de zi în întregime:
1. Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Vicleanu Marian;
IniŃiator: Comisia de validare
2. Depunerea jurământului;
3. Aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru Spitalul Orăşenesc Tg.
Bujor, spital din reŃeaua Consiliului JudeŃean GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
4. Aprobarea închiderii Centrului de asistenŃă pentru copilul cu deficienŃe
neuromotorii din cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
5. Aprobarea reorganizării Centrului de asistenŃă pentru copilul cu cerinŃe
educative speciale din cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi în Centrul de plasament Tecuci;
IniŃiator: Costel Fotea
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P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEłULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

ŞedinŃa din 29 noiembrie 2016
Pag. nr. 5

6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de zi
Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de AsistenŃă
Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de
plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
8. Modificarea organigramei şi a statelor de funcŃii ale DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
9. Transformarea unor posturi din statul de funcŃii al aparatului de specialitate al
Consiliului JudeŃean GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
10. Modificarea statului de funcŃii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
11. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuŃie pentru obiectivul de
investiŃie „ReparaŃii capitale la conductele purtătoare de fluide, Spitalul clinic judeŃean
de urgenŃă <Sf. Apostol Andrei> GalaŃi”;
IniŃiator: Costel Fotea
12. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuŃie pentru obiectivul de
investiŃie „Proiect tehnic instalaŃii încălzire centrală termică”;
IniŃiator: Costel Fotea
13. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici
aferenŃi „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeŃul GalaŃi, în perioada 2014—2020”;
IniŃiator: Costel Fotea
14. Modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 407 din 29 octombrie
2013 privind aprobarea Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de
investiŃii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeŃul GalaŃi;
IniŃiator: Costel Fotea
15. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru
al AsociaŃiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul
2016;
IniŃiator: Costel Fotea
16. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a cotizaŃiei de membru
al AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă GalaŃi”, pentru anul
2016;
IniŃiator: Costel Fotea
17. Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru
al AsociaŃiei „SMURD” GalaŃi pentru anul 2016;
IniŃiator: Costel Fotea
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18. Aprobarea preluării în domeniul public al judeŃului GalaŃi a bunurilor de retur
– mijloace fixe – rezultate din Proiectul „InvestiŃii pentru exploatarea şi întreŃinerea
sistemelor de apă şi canalizare în aria de operare a Operatorului Regional Apă Canal
S.A. GalaŃi” Cod SMIS 56169 şi predarea în concesiune către operatorul Apă Canal a
bunurilor aflate în domeniul public al judeŃului GalaŃi;
IniŃiatori: Costel Fotea
Florinel–Petru Gasparotti
19. Modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi
nr. 80/23.05.2016 privind aprobarea preluării în domeniul public al judeŃului GalaŃi a
bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi de
apă uzată în judeŃul GalaŃi”;
IniŃiatori: Costel Fotea
Florinel–Petru Gasparotti
20. Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016;
IniŃiator: Costel Fotea
21. Alocarea pe unităŃi administrativ-teritoriale din judeŃul GalaŃi a diferenŃelor, în
valoare de 287 mii lei, aferente drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinŃe
educaŃionale speciale integraŃi în învăŃământul de masă din judeŃul GalaŃi pe anul 2016;
IniŃiator: Costel Fotea
22. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Validarea mandatului de consilier judeŃean al domnului Vicleanu Marian
IniŃiator: Comisia de validare
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Depunerea jurământului
Domnul Preşedinte îl invită pe domnul Vicleanu Marian să depună jurământul.
Acesta se depune cu mâna stângă pe ConstituŃie şi, după caz, pe Biblie. Consilierul
judeŃean care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.
Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.
Domnul Vicleanu Marian depune următorul jurământ:
«Eu, VICLEANU Marian, consilier în cadrul Consiliului JudeŃean GalaŃi, în
conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraŃiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun
următorul jurământ: „Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac, cu bună-credinŃă,
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeŃului GalaŃi.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".»
Domnul Preşedinte îi urează „Aşa să vă ajute Dumnezeu!” şi bun venit în rândul
consilierilor.
Domnul Vicleanu Marian îi mulŃumeşte domnului Preşedinte.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii pentru Spitalul Orăşenesc Tg.
Bujor, spital din reŃeaua Consiliului JudeŃean GalaŃi
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea închiderii Centrului de asistenŃă pentru copilul cu deficienŃe
neuromotorii din cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abŃinere” (Gaiu
Magdalena).
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea reorganizării Centrului de asistenŃă pentru copilul cu cerinŃe educative
speciale din cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi în Centrul de plasament Tecuci
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abŃinere” (Gaiu
Magdalena).
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de zi Tecuci
din cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de AsistenŃă
Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abŃinere” (Gaiu
Magdalena).
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Centrului de plasament
Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abŃinere” (Gaiu
Magdalena).
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statelor de funcŃii ale DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului GalaŃi
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Transformarea unor posturi din statul de funcŃii al aparatului de specialitate al
Consiliului JudeŃean GalaŃi
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcŃii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuŃie pentru obiectivul de
investiŃie „ReparaŃii capitale la conductele purtătoare de fluide, Spitalul clinic
judeŃean de urgenŃă <Sf. Apostol Andrei> GalaŃi”
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
A sosit în sală domnul consilier judeŃean Radu Valentin.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuŃie pentru obiectivul de
investiŃie „Proiect tehnic instalaŃii încălzire centrală termică”
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici aferenŃi
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul
GalaŃi, în perioada 2014—2020”
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean GalaŃi nr. 407 din 29 octombrie 2013
privind aprobarea Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de
investiŃii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeŃul GalaŃi
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru al
AsociaŃiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru
anul 2016
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a cotizaŃiei de membru al
AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă GalaŃi”, pentru
anul 2016
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea plăŃii, din bugetul local al judeŃului GalaŃi, a contribuŃiei de membru al
AsociaŃiei „SMURD” GalaŃi pentru anul 2016
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Aprobarea preluării în domeniul public al judeŃului GalaŃi a bunurilor de retur –
mijloace fixe – rezultate din Proiectul „InvestiŃii pentru exploatarea şi întreŃinerea
sistemelor de apă şi canalizare în aria de operare a Operatorului Regional Apă
Canal S.A. GalaŃi” Cod SMIS 56169 şi predarea în concesiune către operatorul
Apă Canal a bunurilor aflate în domeniul public al judeŃului GalaŃi
IniŃiatori: Costel Fotea
Florinel–Petru Gasparotti
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃean GalaŃi nr.
80/23.05.2016 privind aprobarea preluării în domeniul public al judeŃului GalaŃi a
bunurilor rezultate din Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă
şi de apă uzată în judeŃul GalaŃi”
IniŃiatori: Costel Fotea
Florinel–Petru Gasparotti
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al JudeŃului GalaŃi pe anul 2016
IniŃiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Alocarea pe unităŃi administrativ-teritoriale din judeŃul GalaŃi a diferenŃelor, în
valoare de 287 mii lei, aferente drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinŃe
educaŃionale speciale integraŃi în învăŃământul de masă din judeŃul GalaŃi
pe anul 2016
IniŃiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaŃia de fundamentare.
Nefiind observaŃii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaŃii cu privire la informările sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public JudeŃean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat GalaŃi pe luna octombrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului GalaŃi pentru luna octombrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al UnităŃii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna octombrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală GalaŃi pentru luna
octombrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii JudeŃene „V.A. Urechia” GalaŃi
pe luna octombrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă „Sf.
Apostol Andrei” GalaŃi pentru luna octombrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie GalaŃi
pentru luna octombrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase „Sf.
Cuv. Parascheva” GalaŃi la data de 31 octombrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
octombrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Camerei Agricole a JudeŃului GalaŃi în luna
octombrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” GalaŃi
pentru luna octombrie 2016.
S-a luat act de Raportul de activitate al DirecŃiei JudeŃene de EvidenŃă a
Persoanelor GalaŃi pentru luna octombrie 2016.
S-a luat act de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei Economie
şi FinanŃe nr. 6.058/23.08.2016 cu privire la continuarea implementării proiectului
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2016.
S-a luat act de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei Economie
şi FinanŃe nr. 8.877/22.11.2016 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii
străzii”, respectiv de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei Economie
şi FinanŃe nr. 8.586/8.587/22.11.2016 cu privire la continuarea implementării proiectului
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2016,
transmise prin nota de colaborare a DirecŃiei de Dezvoltare Regională nr.
8.586/8.587/8.877/22.11.2016.
S-a luat act de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei Economie
şi FinanŃe nr. 7.981/8.024/16.11.2016 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru
bătrânii străzii”, respectiv de Informarea DirecŃiei de Dezvoltare Regională şi DirecŃiei
Economie şi FinanŃe nr. 7.808/7.809/16.11.2016 cu privire la continuarea implementării
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinŃei.
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proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2016,
transmise prin nota de colaborare a DirecŃiei de Dezvoltare Regională nr.
7.808/7.809/7.981/8.024/22.11.2016.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul Preşedinte declară închisă şedinŃa,
mulŃumind tuturor pentru participare şi le doreşte o zi frumoasă.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conŃine 12 (doisprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean GalaŃi din data de
21 decembrie 2016.
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