PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 24 august 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 468 din 19 august 2017 şi a fost publicată
în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 21 august 2017, în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia
on-line) din 21 august 2017, în ziarul „Realitatea” Galaţi din 21 august 2017 şi în
presadegalati.com (ediţia on-line) din 19 august 2017, şi afişată la sediu, având
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru
al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 157/27.07.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, pe durata execuţiei investiţiei, în vederea construirii de locuinţe destinate
închirierii specialiştilor din sănătate, a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi,
str. Brăilei nr. 177;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 111/26.05.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise
în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul unor instituţii
publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru
trecerea suprafeţei de teren de 599,09 mp din domeniul public al municipiului Galaţi în
domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al ORAŞULUI TG. BUJOR
pentru trecerea suprafeţei de teren de 9.200 mp din domeniul public al oraşului Tg.
Bujor, în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul
public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Judeţean Galaţi şi aprobarea contractului
de dare în administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
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10. Aprobarea Acordului între Centrul Militar Judeţean Galaţi şi Judeţul Galaţi,
prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire Centrul
Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr. 92”;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul
public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia
Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi aprobarea contractului de dare în
administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea Acordului între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral
Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr.
20 - ALA (Protecţia Civilă)”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei
„Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Blaj nr 11 către DIRECŢIA
GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Regiment 11 Siret nr 7 către
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "EMIL GÂRLEANU" GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Eroilor nr 6 către MUZEUL
DE ARTÃ VIZUALÃ GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Maior Iancu Fotea nr. 2
către MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PÃLTÃNEA" GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str Furnalistilor nr 7 către
DIRECŢIA GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu
Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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20. Constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice de conducere
temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Galaţi de către dl Chirnoagă Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul
Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă
Persoanelor Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Numirea d-lui Popa Cătălin în funcţia de conducere de Director general al
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Numirea managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan
Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: Doina Cucu – administrator public
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; George Stoica – director executiv, Direcţia
economie şi finanţe; Camelia Epure – director executiv interimar, Direcţia de dezvoltare
regională; Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare
regională; Aurelia Domniţeanu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare
regională; Constantin Cristea – director executiv, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore –
şef serviciu, Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii;
Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier,
Cabinet preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet preşedinte; Elena Parapiru –
consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul
cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Gabriel Aurelian Panaitescu – prefectul judeţului Galaţi;
Aurica Vîrgolici – trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi;
Popa Cătălin – propus pentru numire ca Director general al Serviciului Public Judeţean
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi; Florina Zaharia –
manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie Zanfir – manager,
Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ Şerban – manager, Complexul Muzeal
de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi; Lucian Vintilă – administrator, Muzeul de
Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi; Ciprian Groza – director general adjunct, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; Ileana Schipor – şef serviciu, Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Cătălin Agache – director general
adjunct, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul Regional de Antreprenoriat; Radio România Actualităţi,
Presa Galaţi - Brăila; TV Galaţi; RTV Galaţi - Brăila; Realitatea TV.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

Şedinţa din 24 august 2017
Pag. nr. 4
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Gabriel
Aurelian Panaitescu.
Domnul Prefect mulţumeşte.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului Puşcaş Paul care
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 30 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Butunoiu Dorin, Dănăilă Sorin, Căluean
Anghel–Costel şi Ursu Nicuşor.
Domnul consilier judeţean Căluean Anghel–Costel a sosit în sală după
votarea procesului–verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Galaţi din data de 27
iulie 2017.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 35 alin. (4) din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi, a fost prezentat la mapă
procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 27 iulie 2017.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul consilier judeţean Căluean Anghel–Costel a sosit în sală.
Domnul Preşedinte, în legătură cu ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri, care să fie dezbătute înaintea procedurii de vot secret:
 Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului al Tecuci pentru
trecerea suprafeţei de teren de 216.432 m2 din domeniul public al municipiului
Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean
Galaţi;
 Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi
activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017.
În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului al Tecuci pentru
trecerea suprafeţei de teren de 216.432 m2 din domeniul public al municipiului Tecuci în
domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi».
Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Ştefan Ion afirmă: „Stabilisem, la început de mandat, faptul că proiectele
de hotărâri, cel puţin la şedinţele ordinare, vin la timp. Şi acest proiect de hotărâre este
un proiect iniţiat în 23 - adică ieri. Mulţi de-abia l-am văzut şi cred că ar trebui, având în
vedere faptul că funcţionarii publici ne respectă şi îi respectăm şi noi, să facem aceste
lucruri să se întâmple la timp. Mulţumesc.”
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte îi comunică: „Cu mare drag. Este un proiect important. Aţi
văzut că am încercat, pe cât posibil, să mă ţin de cuvânt şi de promisiunea pe care am
făcut-o să nu mai introducem puncte suplimentare. Dar, pentru că trebuia făcută o
dezbatere şi o dezmembrare a terenului de la Tecuci şi abia marţi sau miercuri am avut
dezmembrarea ieşită de la O.C.P.I. Tecuci, nu puteam introduce proiectul de
săptămâna trecută, de aceea este şi cu întârziere. Cel de la Tîrgu Bujor - este vorba de
un teren pe care îl luăm pentru… şi este vorba de groapa de gunoi Rateş şi de
suprafaţa de teren pe care vom amplasa staţia de compostare şi sortare a deşeurilor
menajere la Tecuci. Deci, ca atare, este un proiect important.” În continuare, susţine că
nu se permite să fie introduse proiecte aşa… „doar că ne-am trezit să facem un proiect
peste noapte.” Afirmă că da, într-adevăr, se încearcă să se respecte ceea ce a promis,
dar dacă sunt proiecte importante o să le introducă pe ordinea de zi pentru că i se pare
corect şi important, mai ales că avizul Ministerului Agriculturii a venit săptămâna trecută
- joi. Deci, ca atare, a fost contratimp.
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor
publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017».
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi în întregime:
1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru
al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.
157/27.07.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, pe durata execuţiei investiţiei, în vederea construirii de locuinţe destinate
închirierii specialiştilor din sănătate, a unei părţi din imobilul situat în municipiul Galaţi,
str. Brăilei nr. 177;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 111/26.05.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise
în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul unor instituţii
publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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7. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru
trecerea suprafeţei de teren de 599,09 m2 din domeniul public al municipiului Galaţi în
domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al ORAŞULUI TG. BUJOR
pentru trecerea suprafeţei de teren de 9.200 mp din domeniul public al oraşului Tg.
Bujor, în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul
public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Judeţean Galaţi şi aprobarea contractului
de dare în administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea Acordului între Centrul Militar Judeţean Galaţi şi Judeţul Galaţi,
prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire Centrul
Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr. 92”;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul
public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia
Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi aprobarea contractului de dare în
administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea Acordului între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral
Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr.
20 - ALA (Protecţia Civilă)”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei
„Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str. Blaj nr. 11 către DIRECŢIA
GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str. Regiment 11 Siret nr. 7 către
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "EMIL GÂRLEANU" GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str. Eroilor nr. 6 către MUZEUL
DE ARTÃ VIZUALÃ GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
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17. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str. Maior Iancu Fotea nr. 2
către MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PÃLTÃNEA" GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str. Furnalistilor nr. 7 către
DIRECŢIA GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului al Tecuci
pentru trecerea suprafeţei de teren de 216.432 m 2 din domeniul public al municipiului
Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor
publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
21. Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu
Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice de conducere
temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Galaţi de către dl Chirnoagă Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul
Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă
Persoanelor Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Numirea d-lui Popa Cătălin în funcţia de conducere de Director general al
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Numirea managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan
Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al
Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2017
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.
157/27.07.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, pe durata execuţiei investiţiei, în vederea construirii de locuinţe
destinate închirierii specialiştilor din sănătate, a unei părţi din imobilul situat în
municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.
111/26.05.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile
înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un
amendament şi îl roagă pe domnul director executiv Cristea Constantin să-l prezinte.
Domnul Cristea Constantin prezintă următorul:
«AMENDAMENT
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.419 din 23.08.2017)
Faţă de conţinutul proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi, privind
modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.
111/26.05.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile
înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi vă
facem cunoscut că dintr-o eroare materială se modifică anexa astfel:
Se înlocuiesc nr. cadastrale
103300 cu 103330,
100855 cu 100953,
188865 cu 100865
şi Tronson 3 - 18,845-34,460 cu 16,845-34,460
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
Domnul Cristea Constantin mulţumeşte.
Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul.
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul unor instituţii
publice din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Ştefan Ion, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Ştefan Ion comunică: „Partidul Naţional Liberal - o serie de colegi au
depus în data de 4.08.2017 o expunere de motive privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcţionarii publici la Direcţia Generală de Evidenţă a Populaţiei şi Direcţia
Generală de Protecţia Copilului. Prin expunerea de motive, se dorea eliminarea
inechităţilor salariale dintre funcţionarii publici din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi şi
instituţiile subordonate. Şi, am dat acolo o serie de exemple privind chiar hotărâri ale
Curţii Constituţionale, şi pentru mine este o surpriză faptul că sindicatele au acceptat
asemenea inechităţi şi cred că, dacă se ajunge în instanţă, cu siguranţă, vor câştiga.
Este vorba de inechităţi foarte mari. Aş da un exemplu şi cred că dacă ne uităm pe cele
două grile: la director executiv diferenţa între unii şi alţii este de 1.928 de lei; la director
executiv adjunct de 1.740 de lei; la şef serviciu diferenţa este de 1.740 de lei; la
consilierul juridic grad profesional superior 658 de lei; la consilier juridic grad profesional
principal 363 de lei. Lovitura foarte mare este la cei cu studii medii: la referent grad
profesional superior diferenţa este de 547 de lei; la referent grad superior principal
diferenţa este de 783 de lei; la referent grad profesional asistent diferenţa este enormă
de 926 de lei şi la referent grad superior debutant diferenţa este de 870 de lei. Noi
considerăm că stabilirea… a salarizării funcţionarilor publici de la Direcţia Generală de
Evidenţă a Populaţiei şi Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Galaţi
trebuie să fie corespunzătoare cu fişa postului şi atribuţiunilor pe care aceştia le au.
Considerăm că nerespectarea acestor lucruri ar afecta atât legalitatea acestei hotărâri,
cât şi principiul egalităţii prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă şi
valoare egală. Noi nu dorim să fie discriminaţi aceşti angajaţi din cele două unităţi
subordonate, pentru că sunt unităţi foarte importante pentru administraţia judeţeană şi
cred că stimularea personalului din cele două instituţii ar crea un plus de valoare şi un
plus în ceea ce priveşte lucrul cu cetăţeanul. Considerăm că este o inechitate acest
lucru şi, încă o dată spun, pentru mine este o surpriză că sindicatele, din cele două
instituţii, au acceptat aceste lucruri care sunt strigătoare la cer. Mulţumesc.”
Domnul Preşedinte îi transmite: „Stimate coleg, nu ştiu dacă este strigător la cer
pentru că, dacă mă uit aici pe grilele negociate cu sindicatele, unele dintre salarii chiar
aproape s-au dublat, unele au crescut cu cel puţin 1.500-1.700 de lei. Acum vreau să
aduc la cunoştinţă tuturor consilierilor judeţeni, şi nu numai, opiniei publice, pentru că
aşa este corect, aparatul Consiliului Judeţean Galaţi, la ora actuală, este
subdimensionat faţă de multe dintre consiliile judeţene din ţară; numărul de angajaţi pe
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care îl are Consiliului Judeţean Galaţi, la ora actuală, este mult mai mic; iar, faţă de
unele consilii judeţene, unde judeţele sunt mai mici, chiar la jumătate. Acea hotărâre
sau decizie a Curţii Constituţionale, după apariţia Legii salarizării, nu mai este aplicabilă
şi nu mai este valabilă. Am văzut şi actele normative pe care le-aţi invocat şi în şedinţa
anterioară, dar n-am vrut să spun nimic pentru că ele nu mai sunt în vigoare, dar n-am
vrut să intru într-o polemică, din respect pentru dumneavoastră.” În continuare,
menţionând că: „acum, eu ştiam că dumneavoastră faceţi politică, nu v-aţi transformat
în sindicatul celor două instituţii”, se referă la sindicate cu care dânsul, personal, a fost
şi a stat de vorbă şi oamenii sunt mulţumiţi şi sunt salarii la nivelul celorlalte direcţii
generale de protecţia copilului din ţară şi la nivelul celorlalte direcţii judeţene de
evidenţă a populaţiei - adică sunt salarii aproximativ similare. Afirmă: „Acuma, dacă am
fost şi am discutat cu oamenii aceia acolo, ca să vin şi să negociez şi cu
dumneavoastră dacă îmi daţi voie să le dăm salariile cu care ei au fost de acord, n-am
crezut că mai este de cuviinţă - de aceea n-am făcut şi lucrul acesta.”
În continuare, ca atare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 3 „abţineri” (Căluean
Anghel–Costel, Cristovici Viorel şi Ştefan Ion).
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru
trecerea suprafeţei de teren de 599,09 m2 din domeniul public al municipiului
Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean
Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte precizează că la acest proiect de hotărâre există un
amendament şi îl roagă pe domnul director executiv Cristea Constantin să-l prezinte.
Dar, până se prezintă amendamentul, o să facă şi public despre ce este vorba la terenul
acesta: „este vorba despre un teren pe care vrem să-l luăm de la Consiliul Local să
facem extinderea UPU la Spitalul Judeţean.”
Domnul Cristea Constantin prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea solicitării
adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru trecerea suprafeţei de
teren de 599,09 m2 din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public
al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 7.404 din 23.08.2017)
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Faţă de conţinutul proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi, privind
aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru trecerea
suprafeţei de teren de 599,09 m2 din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul
public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi vă facem cunoscut
că dintr-o eroare materială se modifică Art. 1 astfel:
Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru
trecerea din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului
Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a suprafeţei de teren de 706,86
m2 pentru „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe. Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”, LOT 1- 403,02 m2 şi LOT
2-303,84 m2.
Menţionăm că se schimbă corespunzător titlul hotărârii şi anexa.
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
Domnul Cristea Constantin mulţumeşte.
Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul.
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
NOTĂ. Titlul hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi devine: „Aprobarea solicitării
adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru trecerea suprafeţei de
teren de 706,86 m2 din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public
al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al ORAŞULUI TG. BUJOR pentru
trecerea suprafeţei de teren de 9.200 mp din domeniul public al oraşului Tg.
Bujor, în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean
Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, 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:
Darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public
al judeţului Galaţi către Centrul Militar Judeţean Galaţi şi aprobarea contractului
de dare în administrare
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Centrul Militar Judeţean Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin
Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire
Centrul Militar Judeţean Galaţi, str. Domnească nr. 92”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, 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:
Darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public
al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia
Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi aprobarea contractului de dare
în administrare
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia
Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Sistem de încălzire imobil str.
Eroilor nr. 20 - ALA (Protecţia Civilă)”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea
investiţiei „Extindere şi reamenajare Secţie de Radioterapie” din Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str. Blaj nr. 11 către
DIRECŢIA GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str. Regiment 11 Siret nr. 7
către ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "EMIL GÂRLEANU" GALAŢI
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str. Eroilor nr. 6 către
MUZEUL DE ARTÃ VIZUALÃ GALAŢI
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str. Maior Iancu Fotea nr. 2
către MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PÃLTÃNEA" GALAŢI
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Aprobarea predării proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie pentru
obiectivul de investiţii SISTEM DE INCALZIRE IMOBIL str. Furnalistilor nr. 7 către
DIRECŢIA GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului al Tecuci
pentru trecerea suprafeţei de teren de 216.432 m2 din domeniul public al
municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi
activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, aprobarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte anunţă că în continuarea ordinii de zi se regăsesc proiecte de
hotărâri pentru a căror aprobare este necesară procedura de vot secret şi propune să
se organizeze o singură procedură de vot secret. Supune la vot.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri:
La punctul 21 din ordinea de zi:
Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil
Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
La punctul 22 din ordinea de zi:
Constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice de conducere
temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi de către dl Chirnoagă Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad
superior în cadrul Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei
Judeţene de Evidenţă Persoanelor Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
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La punctul 23 din ordinea de zi:
Numirea d-lui Popa Cătălin în funcţia de conducere de Director general al
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
La punctul 24 din ordinea de zi:
Numirea managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan
Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
În continuare, invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de
vot care vor fi predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale.
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Iaru Romulus–Lucian face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor
de vot:
ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ
BĂLAN Viorel
BURUIANĂ Nataliţa
BUTUNOIU Dorin - absent
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CREŢU Sorin
CRISTOVICI Viorel
DĂNĂILĂ Sorin - absent
DEACONESCU Vasile-Daniel
FOTEA Costel
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru
GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Elena
IARU Romulus–Lucian
ISTUDOR Gigel
MELINTE Liviu–Ionuţ
MIRCEA Iulian
NAGGAR Andreea–Anamaria
NECHIFOR Alexandru
PALADE Cătălin
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
SANDU Viorica
SIMBANU Ionică
STAN Ionel
ŞERBAN Ecaterina-Lidia
ŞTEFAN Ion
TRANDAFIR Avram
URSU Nicuşor - absent
VICLEANU Marian
ZAHARIA Eugen
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Doamna Sandu Viorica
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-lui BOCĂNEANU Emanoil
Cătălin, Director Executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi». 1.
Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 17; 2.
Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la
şedinţă: 32;
Numele şi prenumele
candidatului
BOCĂNEANU
Emanoil Cătălin

Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

Buletine de vot
nule

Buletine de
vot anulate

31

1

–

3

CONCLUZIE: se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al d-lui
BOCĂNEANU Emanoil Cătălin, Director Executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă
a Persoanelor Galaţi.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica;
Membri: BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU
Romulus–Lucian.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice de conducere temporar
vacante de Director Executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi de
către dl. CHIRNOAGĂ Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul
Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă
Persoanelor Galaţi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor
judeţeni prezenţi= 17; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul
consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 32;
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Numele şi prenumele
candidatului
CHIRNOAGĂ
Tudorel

Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

Buletine de vot
nule

Buletine de
vot anulate

30

2

–

3

CONCLUZIE: se constată încetarea exercitării temporare a funcţiei publice
de conducere temporar vacante de Director Executiv al Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Galaţi de către dl. CHIRNOAGĂ Tudorel, consilier juridic,
clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Juridic şi Contencios din Cadrul
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica;
Membri: BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU
Romulus–Lucian.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Numirea
d-lui POPA Cătălin în funcţia de conducere de director general al Serviciului Public
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi». 1.
Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 17; 2.
Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la
şedinţă: 32;
Numele şi prenumele
candidatului
POPA Cătălin

Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

Buletine de vot
nule

Buletine de
vot anulate

31

1

–

3

CONCLUZIE: Domnul POPA Cătălin a fost numit în funcţia de conducere de
director general al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Galaţi.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica;
Membri: BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU
Romulus–Lucian.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Aprobarea rezultatului final al evaluării noului proiect de management pentru
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada
septembrie 2017 – septembrie 2020; pentru aprobarea proiectului de management
pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru
perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 şi pentru numirea managerului
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada
septembrie 2017 – septembrie 2020». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al
consilierilor judeţeni prezenţi= 17; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3.
Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 32;
Voturi
„pentru”
32

Voturi
„împotrivă”
–

Buletine de vot
nule
–

Buletine de
vot anulate
3

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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CONCLUZIE: - a fost aprobat rezultatul final al evaluării noului proiect de
management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”
Galaţi pentru perioada septembrie 2017- septembrie 2020;
- a fost aprobat proiectul de management pentru Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie
2017- septembrie 2020;
- a fost numit domnul ŞERBAN Mădălin Ionuţ în funcţia de manager al
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru
perioada septembrie 2017- septembrie 2020.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.
Domnul Preşedinte, mulţumind comisiei, adresează felicitări noilor directori şi mult
succes!
Se trece la punctul 25 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up) înregistrat sub nr.
2.971/27.06.2017 şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 61/2012/10/20.07.2017 de
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 61 din
05.12.2012 (transmisă Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi prin adresa
Camerei de Conturi Galaţi nr. 2.653/2012/20.07.2017), ca urmare a adresei Camerei de
Conturi Galaţi nr. 2.653/2012/20.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub
nr. 6.411/24.07.2017, referitoare la Şcoala Specială nr. 2 „Constantin Pufan” Galaţi.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
iulie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna iulie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 iulie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
iulie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna iulie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna iulie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna iulie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna iulie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna iulie 2017.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna iulie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna iulie 2017.
S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie
şi Finanţe nr. 6.921/6.922/23.08.2017 cu privire la continuarea implementării proiectului
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2017, respectiv de
Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi Finanţe nr.
7.060/23.07.2017 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”,
transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.
6.921/6.922/7.060/23.08.2017.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean Iaru Romulus–
Lucian.
Domnul Iaru Romulus–Lucian spune că în documentele care li s-au transmis la
mapă există o adresă a Camerei de Conturi Galaţi cu numărul 6.411 din iulie 2017
referitoare la un control care s-a făcut la Şcoala Specială nr. 2 „Constantin Pufan”.
Afirmă: „În respectiva adresă se solicită Consiliului Judeţean o informare a Camerei de
Conturi privind modul în care am dus la îndeplinire ceea ce se solicita în respectiva
adresă. Ataşează şi un Raport follow-up - care eu unul sunt un pic derutat în sensul în
care spun că sunt patru măsuri neduse la îndeplinire; dacă citiţi, la sfârşit, constataţi că
a rămas doar una - deci e un pic neclar.” Ideea este dacă poate să fie informat Consiliul
care este starea implementării măsurilor stabilite de Curtea de Conturi, întrucât se
solicită un răspuns până la 31.08. destul de imperativ. În continuare, referindu-se la
adresa nr. 6.411 din 14.07, crede că este primul document care a fost transmis către
consilieri luna aceasta.
Domnul Preşedinte, menţionându-i că o să se documenteze, îi comunică că îi va da
răspunsul până la şedinţa viitoare.
Domnul Iaru Romulus–Lucian îi mulţumeşte.
Domnul Preşedinte, nemaifiind alte întrebări, le doreşte o după-amiază plăcută şi o
vară liniştită în continuare.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 19 (nouăsprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
28 septembrie 2017.
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