PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 26 mai 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 247 din 22 mai 2017 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 23 mai 2017, în ziarul „Monitorul de Galaţi” din 23 mai
2017, în ziarul „Realitatea” Galaţi din 23 mai 2017 şi în presagalati.ro din 23 mai 2017,
şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Agro-Edy
2008 SRL, pe traseul Fârţăneşti – Galaţi (Bădălan);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
TRANSDAN SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (SC CMD SAS SRL, Tarlaua 61, Parcela
837);
Iniţiator: Costel Fotea
3. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Amarilia RA
SRL, pe traseul Galaţi (METRO) – Folteşti (S.P.F. – Poliţia de Frontieră);
Iniţiator: Costel Fotea
4. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL,
pe traseul Lieşti (Halta Şerbăneşti) – Tecuci (SC Pandora Prod SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
5. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Goleanu
Tour SRL, pe traseul Galaţi (METRO) – Oancea (S.P.F. – Poliţia de Frontieră);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg.
Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Modificarea statului de funcţii al Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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11. Aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţean
Galaţi, pe anul 2016;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
12. Rectificarea bugetului local al Consiliul Judeţean Galaţi pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
13. Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor
aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA
VODĂ” DIN GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei
TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru
obiectivul de investiţie Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă”
din Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA
FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei
TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru
obiectivul de investiţie Restaurare şi amenajare muzeul „Casa Colecţiilor” (Fosta
Farmacia Tinc) din Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 42 din 28 martie 2017
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
„Sf.Cuvioasă Parascheva”;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului
de parteneriat pentru realizarea obiectivului «Creşterea eficienţei energetice pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia
de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului de investiţii Creşterea
Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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21. Aprobarea proiectului „B2B-ADVENTURE - Network of Recreation Centers in
Lower Danube Euroregion” şi a obligaţiilor ce revin Serviciului Public Judeţean de
Administrare a Domeniului Public şi Privat pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea proiectului „Turism şi istorie în Bazinul Mării Negre – oportunităţi şi
provocări” şi a obligaţiilor ce revin Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru
implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară
şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
24. 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; Carmen Chirnoagă – director executiv adjunct, 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; Nicoleta Macri
– consilier superior, 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;
Florina Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Geta
Eftimie – director adjunct, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ Şerban –
manager, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răzvan Angheluţă” Galaţi; Dan
Basarab Nanu – manager, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru –
manager, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; Viorel Vali Sandu – director general,
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; Dorel
Firescu – director medical, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”
Galaţi; Simona Chiriţă – şef birou RUNOS, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi; Claudia Manea – referent de specialitate, Serviciul RUNOS,
Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; TV Galaţi; TV DIGI 24; RTV Galaţi-Brăila; TV EXPRES.
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.
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Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 33 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 28 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, Căluean
Anghel-Costel, Cristovici Viorel, Mircea Iulian şi Nechifor Alexandru.
Domnul consilier judeţean Mircea Iulian a sosit în sală înainte de votarea
punctului 19 de pe ordinea de zi.
Totodată, transmite că se bucură de revenirea domnului Zaharia Eugen.
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 24 aprilie 2017.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi:
1. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Agro-Edy
2008 SRL, pe traseul Fârţăneşti – Galaţi (Bădălan);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
TRANSDAN SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (SC CMD SAS SRL, Tarlaua 61, Parcela
837);
Iniţiator: Costel Fotea
3. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Amarilia RA
SRL, pe traseul Galaţi (METRO) – Folteşti (S.P.F. – Poliţia de Frontieră);
Iniţiator: Costel Fotea
4. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL,
pe traseul Lieşti (Halta Şerbăneşti) – Tecuci (SC Pandora Prod SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
5. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Goleanu
Tour SRL, pe traseul Galaţi (METRO) – Oancea (S.P.F. – Poliţia de Frontieră);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg.
Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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7. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Modificarea statului de funcţii al Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţean
Galaţi, pe anul 2016;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
12. Rectificarea bugetului local al Consiliul Judeţean Galaţi pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
13. Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor
aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA
VODĂ” DIN GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei
TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru
obiectivul de investiţie Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă”
din Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA
FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei
TVA rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru
obiectivul de investiţie Restaurare şi amenajare muzeul „Casa Colecţiilor” (Fosta
Farmacia Tinc) din Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 42 din 28 martie 2017
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
„Sf.Cuvioasă Parascheva”;
Iniţiator: Costel Fotea
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 26 mai 2017
Pag. nr. 6
19. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului
de parteneriat pentru realizarea obiectivului «Creşterea eficienţei energetice pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia
de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului de investiţii Creşterea
Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea proiectului „B2B-ADVENTURE - Network of Recreation Centers in
Lower Danube Euroregion” şi a obligaţiilor ce revin Serviciului Public Judeţean de
Administrare a Domeniului Public şi Privat pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea proiectului „Turism şi istorie în Bazinul Mării Negre – oportunităţi şi
provocări” şi a obligaţiilor ce revin Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru
implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară
şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AgroEdy 2008 SRL, pe traseul Fârţăneşti – Galaţi (Bădălan)
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
TRANSDAN SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (SC CMD SAS SRL, Tarlaua 61,
Parcela 837)
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 29 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Amarilia
RA SRL, pe traseul Galaţi (METRO) – Folteşti (S.P.F. – Poliţia de Frontieră)
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi
SRL, pe traseul Lieşti (Halta Şerbăneşti) – Tecuci (SC Pandora Prod SRL)
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Goleanu
Tour SRL, pe traseul Galaţi (METRO) – Oancea (S.P.F. – Poliţia de Frontieră)
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg.
Bujor, spital din reţeaua 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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua 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 29 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua 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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii al Bibliotecii „V. A. Urechia” 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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al Consiliului Judeţean
Galaţi, pe anul 2016
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
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 cu 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 7 „abţineri” (Creţu
Sorin, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Simbanu Ionică, Ştefan Ion
şi Ursu Nicuşor).
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Consiliul Judeţean Galaţi pe anul 2017
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
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 29 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate
în domeniul 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.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL ”CASA
CUZA VODĂ” DIN 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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA
rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru
obiectivul de investiţie Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza
Vodă” din 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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR”
(FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN 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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ca urmare a modificării cotei TVA
rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru
obiectivul de investiţie Restaurare şi amenajare muzeul „Casa Colecţiilor” (Fosta
Farmacia Tinc) din 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.
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 26 mai 2017
Pag. nr. 10
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 42 din 28 martie 2017 privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de
Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva”
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului «Creşterea eficienţei energetice pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un
amendament şi o roagă pe doamna director executiv Epure Camelia să îl prezinte.
Domnul consilier judeţean Mircea Iulian a sosit în sală.
Doamna Epure Camelia prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de
proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului
«Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Apostol Andrei”»
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 4.665/26.05.2017)
Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 structura costurilor distribuită pe
capitole şi linii pentru devizul general aferent lucrărilor de investiţii nu sunt corelate cu
conţinutul şi tipul costurilor din cadrul capitolelor şi liniilor de buget aferente Bugetului
proiectului deşi denumirile acestora sunt identice.
În aceste condiţii, au fost operate modificări în totalurile costurilor eligibile şi neeligibile
şi, în consecinţă, s-au modificat şi valorile cofinanţării eligibile şi totalul costurilor
neeligibile. În plus, pragul costurilor eligibile din cadrul Capitolului bugetar „Diverse şi
neprevăzute” sunt calculate din totalul eligibil aferent capitolelor de buget 1, 2 şi 4 şi nu
din totalul costurilor aferente capitolelor de deviz 1, 2, 4 şi 5.1.1. Din acest motiv, există
o diferenţă care se adaugă la totalul costurilor neeligibile calculate iniţial. Indicatorii
tehnico-economici rămân nemodificaţi.
Ţinând cont de aceste considerente, propun modificarea art. 4 alin. (1) la Proiectul de
Hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului «Creşterea eficienţei energetice
pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”», precum şi a art. 3 alin.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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(2) din Acordul de Parteneriat, anexă la Proiectul de Hotărâre mai sus menţionat, după
cum urmează:
Art. 4 alin. (1) din Proiectul de Hotărâre va avea următorul conţinut:
„Se aprobă alocarea sumei de 829.667,04 lei, reprezentând contribuţia proprie de
2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi valoarea neeligibilă în cuantum de
27.783.155,23 lei în cadrul proiectului «Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”».
Art. 3 alin. (2) din Acordul de Parteneriat, paragraful despre contribuţia la co-finanţarea
cheltuielilor totale ale proiectului ce revin Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi,
va avea următorul conţinut:
„Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Contribuţia (unde este cazul)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
Lider de parteneriat
(829.667,04 lei şi 2% din valoarea cheltuielilor eligibile)
(Partener 1)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
Unitatea Administrativ
Teritorială Judeţul Galaţi (27.783.155,23 lei şi 66,97 % din valoarea totală a proiectului)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(27.783.155,23 lei şi 40,11 % din valoarea totală a proiectului)”
Data: 26.05.2017 Semnează: Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, COSTEL
FOTEA»
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 amendamentul
prezentat.
Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului de investiţii
Creşterea Eficienţei Energetice pentru 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 30 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului „B2B-ADVENTURE - Network of Recreation Centers in
Lower Danube Euroregion” şi a obligaţiilor ce revin Serviciului Public Judeţean
de Administrare a Domeniului Public şi Privat pentru implementarea acestuia
Iniţiator: Costel Fotea
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 26 mai 2017
Pag. nr. 12
Domnul Preşedinte precizează că este vorba de reţea de centre de agrement în
Euroregiunea „Dunărea de Jos”.
În continuare, 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 30 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului „Turism şi istorie în Bazinul Mării Negre – oportunităţi şi
provocări” şi a obligaţiilor ce revin Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru implementarea acestuia
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 30 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 23 din ordinea de zi:
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 îl prezinte.
Domnul Cristea Constantin prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind însuşirea
inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 4.650/25.05.2017)
Urmare adresei nr. 11099/24.05.2017 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean cu nr. 4593/24.05.2017,
proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind însuşirea inventarului
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului
public al judeţului Galaţi se modifică după cum urmează:
- în anexa proiectului, poz. 32 - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi – datele de identificare la clădire spital (110609-C6) „Demisol,
parter şi 9 (nouă) etaje – suprafaţă desfăşurată 25.806,00 mp” se modifică în
„Subsol, demisol, parter şi 9 (nouă) etaje – suprafaţă desfăşurată 28.152,00
mp”;
- la aceiaşi poziţie (32), datele de identificare la clădire Ambulatoriu de
specialitate (110609-C2) „Demisol, parter şi 3 (trei) etaje – suprafaţă
desfăşurată 18.110,00 mp” se modifică în „Subsol, demisol, parter şi 3 (trei)
etaje – suprafaţă desfăşurată 21.732,00 mp”.
Semnează: Preşedinte, Costel FOTEA».
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Cristea Constantin mulţumeşte.
Domnul Preşedinte mulţumeşte şi 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 amendamentul
prezentat.
Se aprobă în unanimitate, cu 30 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 24 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 decizia nr. 21/14.08.2015 (Raport de follow-up),
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 2.975/31.03.2017, şi de Decizia Camerei
de Conturi Galaţi nr. 21/2015/2/21.04.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 21 din 14 august 2015 (transmisă Unităţii
Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr.
1.966/2015/21.04.2017), ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr.
1.966/2015/21.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.
3.667/25.04.2017, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi.
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 la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 2.977/31.03.2017, şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr.
60/2014/5/21.04.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 60 din 28 iulie 2014 (transmisă Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul
Galaţi prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.295/2014/21.04.2017), ca urmare a
adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.295/2014/21.04.2017, înregistrată la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 3.669/25.04.2017, referitoare la Unitatea AdministrativTeritorială Judeţul Galaţi.
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 la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 2.979/31.03.2017, şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr.
23/2016/1/21.04.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 23 din 3 august 2016 (transmisă Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul
Galaţi prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.275/2016/21.04.2017), ca urmare a
adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.275/2016/21.04.2017, înregistrată la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 3.671/25.04.2017, referitoare la Unitatea AdministrativTeritorială Judeţul Galaţi.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 95/22.12.2014 (Raport de follow-up),
înregistrat sub nr. 967/11.04.2017, şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr.
95/2014/2/08.05.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 95 din 22 decembrie 2014 (transmisă Complexului Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Răzvan Angheluţă” Galaţi prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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2.469/2014/08.05.2017), ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr.
2.469/2014/08.05.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.
4.124/09.05.2017, referitoare la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răzvan
Angheluţă” Galaţi.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna aprilie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna aprilie 2017.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Serviciului Public Judeţean de
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna martie 2017 şi pe luna aprilie
2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna aprilie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna aprilie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
aprilie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
aprilie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna aprilie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe
luna aprilie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi la data de 29 aprilie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi pentru luna aprilie 2017.
S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie
şi Finanţe nr. 4.003/4.004/12.05.2017 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.
4.056/12.05.2017 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”,
transmise prin nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională
nr. 4.003/4.004/4.056/15.05.2017.
Domnul Preşedinte, constatând că nu sunt observaţii, doreşte să facă un anunţ.
Comunică că pe data de 31 mai se va celebra Ziua de 1 Iunie şi, aici, în parcul
consiliului judeţean sunt invitaţi să participe toţi copii, de la ora 13 până la ora 17.
Menţionează că se va organiza pe data de 31 mai, pentru că 1 iunie este zi liberă,
părinţii mai pleacă în vacanţă cu copii şi atunci se va organiza pentru copii, în parcul de
la consiliul judeţean, un spectacol - vor avea tobogane, vor dansa, vor fi mascote din
personajele de desene animate preferate copiilor. „Ca atare, vă aşteptăm cu drag la
acest eveniment şi pe dumneavoastră şi copii dumneavoastră.” În continuare,
nemaifiind alte întrebări, mulţumeşte pentru prezenţă, precizând totodată că s-ar putea
să fie o şedinţă extraordinară în zilele următoare. Afirmă: „S-a modificat Ghidul pe
Programul Operaţional Regional, astfel încât, acolo, unde aveam poduri pe drumurile
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judeţene, şi lucrările de pe albia râului sunt eligibile; astfel că va trebui să facem o
modificare la drumul judeţean 242, dar după ce apare Ghidul.” Menţionând că este
posibil să fie o săptămână sau trei zile, cinci zile, mulţumeşte şi le doreşte o zi
frumoasă.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 15 (cincisprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
28 iunie 2017.

P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

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

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

