PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 28 iunie 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 278 din 22 iunie 2017 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 23 iunie 2017, în ziarul „Monitorul de Galaţi” din 23 iunie
2017, în ziarul „Realitatea” Galaţi din 23 iunie 2017 şi în presagalati.ro (ediţia on-line)
din 23 iunie 2017, şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai
2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în
anul 2016;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deaconescu VasileDaniel;
Iniţiator: Comisia de validare
3. Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa;
Iniţiator: Comisia de validare
4. Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia;
Iniţiator: Comisia de validare
5. Depunerea Jurământului;
6. 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 Hanu Conachi – Tecuci (SC Baldi Conf SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul Demolare Staţie de Oxigen –
Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale Cons
Management Parc Soft SRL Galaţi, pe anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi, Serviciul Public
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi Asociaţia
Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării unui
concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea
administrativ-teritorială comuna Suceveni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local
Suceveni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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12. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
2
13. Trecerea suprafeţei de teren de 53.668 m din domeniul public al judeţului
Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al municipiului
Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea dării în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală –
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unui bun imobil aflat în
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport Sterian
Alexandru Întreprindere Individuală, pe traseul Pechea-Independenţa (DJ 251 GalaţiPechea, km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea caietului de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Încetarea raportului de muncă a domnului Sandu Vali Viorel, director general
al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Galaţi, ca urmare a demisiei;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de
observator în cadrul comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării
funcţiei de director adjunct al Şcolii Gimnaziale Speciale “Emil Gârleanu” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: Doina Cucu – administrator public
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; 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
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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; Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul
cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi; Mihai Popa
– şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale judeţul Galaţi; Ilieş Vasilică –
preşedinte, Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Galaţi; Vlad Corodescu –
director, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 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 “Răzvan Angheluţă” Galaţi; Lucian
Vintilă – reprezentant, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Chebac Gica Rumina – şef secţie,
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Marius Cîrcotă –
şef serviciu tehnic şi administrativ, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; reprezentant RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, Presa Galaţi
Brăila; TV Galaţi; RTV Galaţi-Brăila.
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului subprefect Mihai
Manoliu.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului care va face
apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă (întrucât domnul Puşcaş Paul,
secretarul judeţului Galaţi, efectuează în această perioadă concediul legal de odihnă, va
fi înlocuit la această şedinţă de domnul Coca Ionel - şef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea
calităţii).
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 32 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 31 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
A lipsit domnul consilier judeţean Dănăilă Sorin.
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 26 mai 2017.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 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. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai
2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în
anul 2016;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deaconescu VasileDaniel;
Iniţiator: Comisia de validare
3. Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa;
Iniţiator: Comisia de validare
4. Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia;
Iniţiator: Comisia de validare
5. Depunerea Jurământului;
6. 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 Hanu Conachi – Tecuci (SC Baldi Conf SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul Demolare Staţie de Oxigen –
Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale Cons
Management Parc Soft SRL Galaţi, pe anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi, Serviciul Public
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi Asociaţia
Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării unui
concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea
administrativ-teritorială comuna Suceveni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local
Suceveni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Trecerea suprafeţei de teren de 53.668 m2 din domeniul public al judeţului
Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al municipiului
Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea dării în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală –
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unui bun imobil aflat în
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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15. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport Sterian
Alexandru Întreprindere Individuală, pe traseul Pechea-Independenţa (DJ 251 GalaţiPechea, km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea caietului de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Încetarea raportului de muncă a domnului Sandu Vali Viorel, director general
al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Galaţi, ca urmare a demisiei;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de
observator în cadrul comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării
funcţiei de director adjunct al Şcolii Gimnaziale Speciale “Emil Gârleanu” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016
privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în
anul 2016
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 2 din ordinea de zi:
Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Deaconescu Vasile-Daniel
Iniţiator: Comisia de validare
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 31 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Buruiană Nataliţa
Iniţiator: Comisia de validare
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia
Iniţiator: Comisia de validare
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Depunerea Jurământului
Domnul Preşedinte invită, în ordinea validării, noii consilierii judeţeni să depună
jurământul. Acesta se depune cu mâna stângă pe Constituţie şi, după caz, pe Biblie.
Consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de
drept. Jurământul poate fi depus şi fără formă religioasă. Îl invită pe domnul
Deaconescu Vasile-Daniel.
Domnul Deaconescu Vasile-Daniel depune următorul jurământ:
«Eu, DEACONESCU Vasile-Daniel, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi,
în conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun
următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă,
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".»
Domnul Preşedinte o invită pe doamna Buruiană Nataliţa.
Doamna Buruiană Nataliţa depune următorul jurământ:
«Eu, BURUIANĂ Nataliţa, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în
conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun
următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă,
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".»
Domnul Preşedinte o invită pe doamna Şerban Ecaterina-Lidia.
Doamna Şerban Ecaterina-Lidia depune următorul jurământ:
«Eu, ŞERBAN Ecaterina-Lidia, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în
conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun
următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă,
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".»
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte transmite: „Să le urăm bun venit noilor noştri colegi şi spor în
proiectele următoare.”
Se trece la punctul 6 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 Hanu Conachi – Tecuci (SC Baldi Conf 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul Demolare Staţie de Oxigen –
Spitalul de Pneumoftiziologie 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale Cons
Management Parc Soft SRL Galaţi, pe anul 2017
Iniţiator: Costel Fotea
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 34 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 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 34 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi, Serviciul Public
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi
Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea
organizării unui concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea
administrativ-teritorială comuna Suceveni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local
Suceveni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul
2018
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Trecerea suprafeţei de teren de 53.668 m2 din domeniul public al judeţului Galaţi
şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al municipiului
Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea dării în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală –
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unui bun imobil aflat în
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 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 Sterian
Alexandru Întreprindere Individuală, pe traseul Pechea-Independenţa (DJ 251
Galaţi-Pechea, km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea caietului de obiective pentru Complexul 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.
Doamna Gaiu Magdalena, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean.
Doamna Gaiu Magdalena comunică: „La Comisia nr. 4 sunt două voturi negative şi
am considerat necesar să votăm negativ pentru că, pentru această modificare şi pentru
modificarea organigramei, credeam că era foarte bine ca domnul director să fie prezent
la comisie - să ne explice şi modificarea organigramei şi ce doreşte să facă pe viitor.
Mulţumesc.”
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului Coca Ionel.
Domnul Coca Ionel precizează: „Atunci când iniţiativa modificării organigramei şi
statului de funcţii aparţine managerului instituţiei respective, dumnealui este invitat participă şi explică care au fost intenţiile dumnealui. De astă dată, iniţiativa modificării
organigramei şi statului de funcţii a apărut… a aparţinut consiliului judeţean, astfel încât
prezenţa dumnealui nu a fost indispensabilă. În ceea ce priveşte caietul de obiective:
este o iniţiativă a consiliului judeţean - este un fel de caiet de sarcini pentru o licitaţie;
aşa că, la fel, prezenţa - dumnealui a furnizat datele necesare pentru întocmirea
caietului de obiective - prezenţa dumnealui nu era, la fel, indispensabilă.”
Doamna Gaiu Magdalena menţionează: „În situaţiile precedente, managerii
instituţiilor au fost prezenţi - de asta am considerat necesar prezenţa dumnealui.”
Domnul Coca Ionel informează că nu este un motiv de nelegalitate al hotărârilor.
Domnul Preşedinte, în continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 2 „abţineri” (Gaiu
Magdalena şi Căluean Anghel Costel).
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 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.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte anunţă că în continuarea ordinii de zi se regăsesc două
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 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri:
La punctul 20 din ordinea de zi:
Încetarea raportului de muncă a domnului Sandu Vali Viorel, director general al
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Galaţi, ca urmare a demisiei
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
La punctul 21 din ordinea de zi:
Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de observator
în cadrul comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării
funcţiei de director adjunct al Şcolii Gimnaziale Speciale “Emil Gârleanu” Galaţi
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.
Întrucât domnul Dima Gheorghe, membru al Comisiei de numărare a voturilor
aleasă pe întreg mandatul nu mai are calitatea de consilier judeţean, roagă să se facă o
propunere de înlocuire a dumnealui pentru durata rămasă până la încheierea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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prezentului mandat. Având în vedere că domnul Gasparotti Florinel-Petru doreşte să
formuleze o propunere, îi dă cuvântul.
Domnul Gasparotti Florinel–Petru anunţă că propunerea este pentru doamna
Buruiană Nataliţa.
Domnul Preşedinte supune la vot propunerea.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte 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
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
RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
SANDU Viorica
SIMBANU Ionică
STAN Ionel
ŞERBAN Ecaterina-Lidia
ŞTEFAN Ion
TRANDAFIR Avram
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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URSU Nicuşor
VICLEANU Marian
ZAHARIA Eugen
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Preşedinte invită să se dea citire proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votului secret.
Doamna Sandu Viorica
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Încetarea
raportului de muncă al domnului Sandu Vali Viorel, director general al Serviciului Public
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, ca urmare a
demisiei». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni
prezenţi= 18; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor
judeţeni prezenţi la şedinţă: 34;
Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

Buletine de
vot nule

Buletine de
vot anulate

27

7

-

1

CONCLUZIE: Raportul de muncă al domnului SANDU Vali Viorel, director
general al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Galaţi, încetează ca urmare a demisiei.
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
«Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de observator, în
cadrul comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de
director adjunct al Şcolii Gimnaziale Speciale “Emil Gârleanu” Galaţi». 1. Cvorumul
necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 18; 2. Numărul
consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă:
34;
Numele şi prenumele
candidatului

Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

Buletine de
vot nule

Buletine de
vot anulate

COCA Ionel

30

4

-

1

CONCLUZIE: Domnul COCA Ionel, şef serviciu al Serviciului de management
al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, a fost desemnat în
calitate de observator în cadrul comisiei de concurs organizat pentru ocuparea
funcţiei de director adjunct al Şcolii Gimnaziale Speciale “Emil Gârleanu” Galaţi.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.
Domnul Preşedinte mulţumeşte comisiei.
Se trece la punctul 22 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 de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna mai 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna mai 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna mai 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
mai 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna mai 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 mai 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna mai 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
mai 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna mai 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna mai 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna mai 2017.
S-a luat act Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi
Finanţe nr. 4.883/4.884/15.06.2017 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.
4.945/15.06.2017 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”,
transmise prin nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.
4.883/4.884/4.945/15.06.2017.
Domnul Preşedinte, menţionând că domnul director Vali Viorel Sandu doreşte să
adreseze câteva cuvinte plenului consiliului judeţean, îi dă cuvântul.
Domnul Sandu Vali Viorel, mulţumind domnului preşedinte, comunică: „Am zâmbit
un pic în colţul gurii pentru că este prima dată când vorbesc în plenul consiliului
judeţean, dar sunt mulţumit pentru că înseamnă că am fost suficient de convingător la
comisii şi n-a trebuit să dau explicaţii în plen. Am dorit să vă spun doar câteva lucruri.
După cinci ani de zile din funcţia de director general al Serviciului Public Judeţean de
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi am reuşit nişte proiecte foarte
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importante, dar să ştiţi că nu le-am reuşit singur. Şi astăzi, într-un minut, doresc să vă
mulţumesc dumneavoastră, domnilor consilieri judeţeni, că aţi fost aproape de mine,
mi-aţi dat credit, şi că proiectele Serviciului Public Judeţean au trecut de fiecare dată cu
brio. Mulţumesc şi domnilor directori din subordinea consiliului judeţean - am avut şi o
să am în continuare o relaţie foarte bună; mulţumesc colegilor din aparatul propriu al
consiliului judeţean - colegi care m-au susţinut în toate domeniile instituţiei pe care încă
o conduc. Doresc să mulţumesc şi doamnelor şi domnilor din presă pentru că proiectele
instituţiei Serviciului Public Judeţean au avut răsunet şi succes şi datorită dumnealor.
Şi, nu în ultimul rând, vreau să-i mulţumesc şi domnului preşedinte pentru că patru ani
de zile din funcţia de county manager m-a susţinut tot timpul şi i-am deschis uşa şi am
discutat despre eventualele noastre proiecte - şi chiar au fost reuşite - şi un an de zile
din funcţia de preşedinte al consiliului judeţean am avut uşa deschisă tot timpul şi am
lucrat foarte bine. Vă mulţumesc domnule preşedinte, vă mulţumesc domnilor şi
doamnelor sau doamnelor şi domnilor şi vă doresc succes în continuare şi vă doresc o
zi extraordinară. Vă mulţumesc.”
Domnul Preşedinte mulţumeşte domnului director. Îi adresează felicitări pentru
ceea ce a făcut, mult succes în continuare. Totodată, întreabă dacă mai sunt alte
probleme. Nemaifiind altele, ordinea de zi fiind epuizată, declară închisă şedinţa şi le
doreşte o după-amiază plăcută.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 14 (paisprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
27 iulie 2017.
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