PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 31 octombrie 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 580 din 27 octombrie 2017 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 28 - 29 octombrie 2017, în ziarul „Monitorul de
Galaţi” din 30 octombrie 2017, în ziarul „Realitatea” Galaţi din 30 octombrie 2017 şi în
presagalati.ro (ediţia on-line) din 27 octombrie 2017, şi afişată la sediu, având următorul
proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Sportivă Clubul de Ciclism Galaţi în
vederea promovării unor obiective turistice şi de agrement aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi – Pădurea Gârboavele, Balta Zătun şi Grădina Botanică –
prin organizarea în comun a unor concursuri sau evenimente cu caracter sportiv;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea
administrativ-teritorială comuna Nicoreşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local
Nicoreşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând
domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Darea în administrarea Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi a unor bunuri
imobile aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de
administrare directă;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Darea în administrarea Serviciul Public Judeţean de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi a unor imobile (clădiri şi terenuri), aflate în
domeniul public şi privat al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de administrare
directă;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Punerea în aplicare a dispoziţiilor titlului executoriu, Sentinţa Civilă nr.
1682/09.10.2014 a Tribunalului Galaţi;
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel – Petru Gasparotti
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8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii „Înlocuirea acoperişului la
clădirea administraţiei, farmacie şi laborator analize medicale” din cadrul Spitalului
Oraşenesc Tg.Bujor, jud.Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 74 din 24.04.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii
„REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti-Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci-Matca”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 125 din 29
octombrie 2015, privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin
Consiliul Judeţului Galaţi şi Municipiul Galaţi, în vederea asigurării serviciilor medicosociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, în
Centrul Medico-Social Pechea;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
fezabilitate) pentru obiectivul de investiţii Staţie de sortare Valea Mărului componentă a
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie pentru obiectivul
de investiţii Centrul de Management Integrat al deşeurilor Valea Mărului componentă a
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea contului de execuţie la data de 30.09.2017;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
15. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: 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; Daniela Dragomir – consilier superior, Direcţia arhitect şef; Simona Bejan –
consilier juridic, Serviciul contencios şi probleme juridice; Liviu Coman-Kund – consilier,
Cabinet preşedinte; Elena Parapiru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă –
consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Gabriel Aurelian Panaitescu – prefectul judeţului Galaţi;
Carmen Ancău – şef serviciu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi;
George Calinovschi – preşedinte, Asociaţia Sportivă Clubul de Ciclism Galaţi; Florina
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Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie Zanfir –
manager, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul de
Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi; Stela Modiga – director, Unitatea Medico - Socială Găneşti; Mihaela
Debita – manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi;
Cătălin Popa – director general, 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; TV Galaţi; RTV Galaţi –
Brăila; TV EXPRES; Digi 24 Galaţi.
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Gabriel
Aurelian Panaitescu.
În continuare, 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 33 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 consilier judeţean Căluean Anghel - Costel a părăsit sala după
votarea punctului doi de pe ordinea de zi şi a revenit în sală înainte de votarea
punctului şapte de pe ordinea de zi.
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 28 septembrie
2017.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, în legătură cu ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
proiectul de hotărâre privind «Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de
Execuţie, privind realizarea obiectivului de investiţii „Extindere capacitate de cazare cu
50 de paturi UMS Găneşti”», care să fie analizat înainte de proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului pe anul 2017.
În continuare, face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie, privind realizarea
obiectivului de investiţii „Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi UMS Găneşti”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 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:
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1. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Sportivă Clubul de Ciclism Galaţi în
vederea promovării unor obiective turistice şi de agrement aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi – Pădurea Gârboavele, Balta Zătun şi Grădina Botanică –
prin organizarea în comun a unor concursuri sau evenimente cu caracter sportiv;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea
administrativ-teritorială comuna Nicoreşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local
Nicoreşti, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând
domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Darea în administrarea Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi a unor bunuri
imobile aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de
administrare directă;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Darea în administrarea Serviciul Public Judeţean de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi a unor imobile (clădiri şi terenuri), aflate în
domeniul public şi privat al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de administrare
directă;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Punerea în aplicare a dispoziţiilor titlului executoriu, Sentinţa Civilă nr.
1682/09.10.2014 a Tribunalului Galaţi;
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel – Petru Gasparotti
8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii „Înlocuirea acoperişului la
clădirea administraţiei, farmacie şi laborator analize medicale” din cadrul Spitalului
Oraşenesc Tg.Bujor, jud.Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 74 din 24.04.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii
„REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti-Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci-Matca”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 125 din 29
octombrie 2015, privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin
Consiliul Judeţului Galaţi şi Municipiul Galaţi, în vederea asigurării serviciilor medicosociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, în
Centrul Medico-Social Pechea;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
fezabilitate) pentru obiectivul de investiţii Staţie de sortare Valea Mărului componentă a
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie pentru obiectivul
de investiţii Centrul de Management Integrat al deşeurilor Valea Mărului componentă a
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie, privind
realizarea obiectivului de investiţii „Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi UMS
Găneşti”;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea contului de execuţie la data de 30.09.2017;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
16. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi,
prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Sportivă Clubul de Ciclism Galaţi în
vederea promovării unor obiective turistice şi de agrement aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi – Pădurea Gârboavele, Balta Zătun şi Grădina
Botanică – prin organizarea în comun a unor concursuri sau evenimente cu
caracter sportiv
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 2 din ordinea de zi:
Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea
administrativ-teritorială comuna Nicoreşti din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local
Nicoreşti, 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”.
Domnul consilier judeţean Căluean Anghel - Costel a părăsit sala.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 3 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului
privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Darea în administrarea Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi a unor bunuri
imobile aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de
administrare directă
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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Darea în administrarea Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al judeţului Galaţi a unor imobile (clădiri şi terenuri), aflate în
domeniul public şi privat al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de
administrare directă
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 33 voturi „pentru”.
Domnul consilier judeţean Căluean Anghel - Costel a revenit în sală.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Punerea în aplicare a dispoziţiilor titlului executoriu, Sentinţa Civilă nr.
1682/09.10.2014 a Tribunalului Galaţi
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel – Petru Gasparotti
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”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii „Înlocuirea acoperişului la
clădirea administraţiei, farmacie şi laborator analize medicale” din cadrul
Spitalului Oraşenesc Tg.Bujor, jud.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 9 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 74 din 24.04.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii
„REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti-Târgu Bujor şi DJ 251 TecuciMatca”
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 10 din ordinea de zi:
Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 125 din 29
octombrie 2015, privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Municipiul Galaţi, în vederea asigurării
serviciilor medico-sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe
raza judeţului Galaţi, în Centrul Medico-Social Pechea
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:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate)
pentru obiectivul de investiţii Staţie de sortare Valea Mărului componentă a
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 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 faptul că o să vorbească pentru cele două proiecte:
şi pentru studiul de fezabilitate şi pentru centrul de management integrat. Spune: „Este
vorba de un proiect de care noi discutăm de ani şi ani de zile şi cred că, cu o întârziere
de patru-cinci ani de zile, o să reuşim şi noi să punem la dispoziţie un teren pentru
implementarea acestui proiect. Am făcut observaţii pentru că astăzi nici la comisie nu ni
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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s-a prezentat, nici măcar în mod succint, o prezentare a studiului de fezabilitate şi nici
măcar a centrului de management integrat. Nu este pentru prima dată când spun acest
lucru. Avem o răspundere uriaşă, mai ales la sumele acestea mari - este un proiect de
peste şaizeci de milioane de euro. Trebuie să ni se pună la dispoziţie, în spatele
proiectului de hotărâre, succint, măcar o prezentare a acestui proiect. Noi nu spunem
că trebuie prezentat în amănunt, respectiv zecile de dosare care sunt pe un asemenea
proiect, dar măcar o prezentare cu ceea ce cuprinde acest proiect ar trebui să fie pusă
la dispoziţie. Nu este vorba numai de acest proiect. Niciun proiect nu are o asemenea
prezentare şi cred că ar fi de bun augur şi ar fi foarte bine pentru fiecare dintre noi să
avem o prezentare a acestui proiect. Vă mulţumesc.”
Domnul Preşedinte invită să se clarifice ce înseamnă că niciun proiect nu are nicio
prezentare.
Domnul Ştefan Ion precizează că proiectele de investiţii…
Domnul Preşedinte, referindu-se la proiectele de investiţii, susţine faptul că acolo
vin colegii dumnealui de la Tehnic şi prezintă proiectele tehnice. Pentru proiectul
acesta: depozitul de deşeuri menajere - a fost doamna Epure. Apoi, continuă: „Special
am invitat astăzi, în şedinţa de astăzi, pentru că de câteva luni de zile muncim la
proiectul acesta în brânci, şi am invitat inclusiv consultantul la această şedinţă - dacă
mai sunt întrebări în plus, să putem să le clarificăm.” În continuare, doreşte să facă o
menţiune, pentru că vede că tot se fac discuţii: «domnule, de patru ani, de cinci ani»:
„Vreau să vă spun că majoritatea consilierilor de aici sau şi dumneavoastră aţi fost şi în
mandatul anterior. Eu, de Sistemul de management integrat al deşeurilor, m-am ocupat
din data de august 2016 până în momentul de faţă şi sper să avem norocul să-l
închidem împreună. Am făcut tot ce era posibil omeneşte şi cu ajutorul dumneavoastră
şi cu ajutorul colegilor din consiliul judeţean, cei care muncesc şi, bineînţeles, cu
ajutorul consultantului, să ajungem în faza la care suntem acum. Poate, într-adevăr, mai
sunt unele scăpări de natură tehnică care poate v-ar fi fost sau ar fi trebuit să fie
prezentate mai detaliat. Dar, credeţi-mă că dacă aveţi vreo problemă sau dacă este
vreo problemă vizavi de vreun proiect tehnic pe care îl are consiliul judeţean, credeţi-mă
că nu este nicio problemă. Dumneavoastră sunteţi colegii noştri, sunteţi consilieri
judeţeni, şi aveţi acces oricând la toate datele din consiliul judeţean, indiferent de zi, de
oră şi de perioadă. Deci, ca atare, cred că ar trebui să fim puţin mai indulgenţi cu colegii
noştri sau dacă nu-şi fac treaba, într-adevăr, să-i şi menţionăm pe cei care nu-şi fac
treaba când vin la comisii şi nu vă prezintă. Pentru că nu putem să spunem o chestie
generală: proiectele consiliului judeţean nu ne sunt prezentate cu date şi detalii tehnice
de către aparat, pentru că atunci înseamnă că ori avem o problemă - colegii noştri nu
ştiu să explice - ori trebuie să găsim o soluţie să o rezolvăm. Dar nu vreau, pentru că ţin
foarte mult la oamenii aceştia din consiliul judeţean şi dacă este vreo problemă cu
cineva să o nominalizăm, nu să spunem despre toţi.” În continuare, îi dă cuvântul
domnului consilier judeţean Gogoncea Lilion-Dan.
Domnul Gogoncea Lilion-Dan menţionează faptul că a discutat cu domnul consilier
în comisie.
Domnul Preşedinte îi spune că nici nu se îndoieşte de acest lucru.
Domnul Gogoncea Lilion-Dan comunică: „Este o chestiune care trebuie stabilită
printr-un compromis. De ce? Pentru că fiecare proiect are un capitolaş care are
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două-trei-patru pagini de descriere. Să punem Direcţia tehnică sau Direcţia de
dezvoltare să transmită la treizeci şi cinci de consilieri, mi se pare o muncă destul de…
sunt multe proiecte, multe hotărâri de consiliu. Cred că dacă cineva-i interesat poate să
solicite şi i se pune la dispoziţie pe e-mail, instantaneu. Cred că asta ar fi cea mai bună
soluţie. A le distribui acel capitolaş de două-trei pagini la treizeci şi cinci de consilieri
la… să zicem că din douăzeci de hotărâri, cât este media la consiliu, cincisprezece sunt
cu proiecte, mi se pare cam mult. Dacă cineva… nici măcar nu trebuie să vină la
consiliu, trebuie să dea un telefon şi i se pune pe e-mail. Este foarte simplu. Capitolul
acela - adică ce vrea domnul consilier - documentaţia există, numai să-i fie
prezentată…”
Domnul Ştefan Ion spune că o prezentare succintă…
Domnul Preşedinte intervine: „Credeţi-mă că există, că dacă nici JASPERS-ul şi
nici A.M.-ul nu ne-au mai verificat la documentaţia aceea, tehnic, nu ştiu cine putea să
ne verifice mai…” Conchizând, transmite: „Deci, ca atare, stimaţi colegi din consiliu, la
şedinţele următoare, pentru proiectele tehnice, partea aceea de două pagini, pe partea
aceea tehnică, să o prezentaţi colegilor noştri consilieri.”
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Butunoiu Dorin, menţionând faptul că ar vrea să profite puţin de prezenţa
consultantului, legat de acest proiect, şi dacă ar putea să le detalieze puţin etapele pe
care trebuie să le urmeze acest proiect şi dacă are estimată o dată de finalizare a
implementării proiectului respectiv, ca să ştie cu toţii cam când ar putea judeţul Galaţi
să beneficieze de pe urma acestui proiect.
Doamna Epure Camelia, în vederea formulării răspunsului, îl întreabă dacă să se
refere la obiectivele de investiţie care fac obiectul proiectelor de hotărâre sau la întreg
proiectul.
Domnul Butunoiu Dorin, menţionându-i că aceste două proiecte fac parte dintr-un
proiect integrat, un proiect major care vizează judeţul Galaţi, îi precizează că succint,
pentru tot proiectul.
Doamna Epure Camelia conchide că întreg proiectul cuprinde mai multe elemente,
grupate pe diverse chestiuni. Comunică: „Este vorba de închiderea depozitului
neconform Rateş-Tecuci cu activităţile de ecologizare a terenului aferent şi cu o staţie
de compostare şi cu una de transfer - sunt… acesta este un set de obiective. Acest set
de obiective se estimează a se finaliza până la termenul de conformare care este,
pentru închiderea depozitului, iunie 2019. Al doilea set de obiective vizează construirea
depozitului conform la Valea Mărului şi a staţiei de sortare, tot de la Valea Mărului.
Estimarea finalizării construcţiei pentru depozit şi această staţie de sortare este sfârşitul
anului 2019. Următorul set de obiective vizează retehnologizarea staţiei de compostare
la Tîrgu Bujor şi cu staţia de transfer de la Tîrgu Bujor pentru care termenul de realizare
este estimat tot 2019. Ultimul obiectiv care face parte din acest proiect şi pentru care
termenul de finalizare, execuţie este în 2021 este staţia de tratare mecano-biologică,
unde deci termenul de finalizare, execuţie şi depunere şi de operare este dusă până în
2021. Deci, dacă ne raportăm la întregul proiect, care este compus din toate aceste
elemente, se finalizează în 2021, dar ele sunt operabile în funcţie de modul în care sunt
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scoase achiziţie pe aceste pachete şi în funcţie de modul de punere în operare, a căror
termene vi le-am prezentat mai devreme.”
Domnul Butunoiu Dorin îi mulţumeşte.
Domnul Preşedinte afirmă că cea mai stringentă problemă o reprezintă aceste
două proiecte: „este vorba de depozitul de la Valea Mărului şi de linia de sortare, pentru
că asta ne doare cel mai tare acum pe toţi.”
În continuare, întreabă dacă mai sunt întrebări. Nemaifiind întrebări, supune la vot
proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie pentru obiectivul de
investiţii Centrul de Management Integrat al deşeurilor Valea Mărului componentă
a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 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 13 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie, privind realizarea
obiectivului de investiţii „Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi UMS
Găneşti”
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 contului de execuţie la data de 30.09.2017
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”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi
activităţilor 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 şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, aprobarea
acesteia se realizează pe articole.
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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 art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 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 16 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau la
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. 8.724/29.09.2017 şi de Decizia Camerei
de Conturi Galaţi nr. 21/2015/3/18.10.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 21 din 14 august 2015 (transmisă prin adresa
Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.966/2015/18.10.2017), ca urmare a adresei Camerei de
Conturi Galaţi nr. 1.966/2015/18.10.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub
nr. 9.451/23.10.2017, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi.
S-a luat act de Raportul domnului Gigel Istudor, Vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Galaţi, nr. 8.155/27.09.2017 cu privire la deplasarea la Ismail, Ucraina, în
perioada 22-24 septembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna septembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna septembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna septembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
septembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna septembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
septembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna septembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna septembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 30 septembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna septembrie 2017.
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S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna septembrie 2017.
S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie
şi Finanţe nr. 8.877/8.878/18.10.2017 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.
8.954/18.10.2017 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”,
transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.
8.877/8.878/8.954/18.10.2017.
Domnul Preşedinte doreşte să le mulţumească…
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, solicită să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică, din partea Grupului P.N.L., ar dori ca domnul preşedinte
să le răspundă la câteva întrebări.
Domnul Preşedinte îi răspunde că dacă ştie, sigur.
Domnul Simbanu Ionică îi spune că dacă poate, dacă nu, conform
Regulamentului, în scris, ulterior. Precizează că, în conformitate cu Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 184 din 24 august 2017, a fost aprobată trecerea din domeniul
public al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi a suprafeţei de teren de 216.432 m 2 pentru „Închidere
depozit neconform Rateş-Tecuci, componentă a Sistemului de management integrat al
deşeurilor în judeţul Galaţi”, cât şi „Staţie de transfer şi staţie de compostare,
componentă a Sistemului integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”. Drept urmare,
adresându-se domnului preşedinte, formulează următoarea întrebare: „Cine suportă
costurile cu asigurarea pazei obiectivului Rateş-Tecuci în prezent, cât şi începând cu
data de 01.01.2018?” În continuare, menţionând că aşteaptă un răspuns în scris,
probabil că nu poate fi dat acum, spune că mai au o întrebare.
Domnul Preşedinte îi dă, din nou, cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică afirmă că, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice şi a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial nr.
423 din 06.06.2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Consiliul Judeţean Galaţi a procedat la
întocmirea Strategiei anuale de achiziţii publice pentru anul 2017. Nici în textul strategiei
şi nici în anexe, nu se regăseşte nicio prevedere referitoare la programul de pregătire a
infrastructurii rutiere pentru anotimpul iarnă, privind deszăpezirea. Adresându-se
domnului preşedinte, formulează următoarea întrebare: „De ce nu a fost prevăzută
această activitate în Strategia de achiziţii publice, având în vedere că în fiecare an ne
confruntăm cu probleme legate de deszăpezire, drumuri blocate, localităţi izolate,
evitându-se situaţia ca niciun prestator să nu fie interesat de a efectua această
prestaţie? Vă mulţumim.”
Domnul Preşedinte îi spune că acum, întrebarea este: dacă era prinsă în planul
de achiziţii, venea vreun prestator la licitaţie?
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Domnul Simbanu Ionică îi răspunde că nu, dar poate se făcea licitaţia mai
devreme şi aveau timp să fie prezenţi. Dar…
Domnul Preşedinte comunică: „Am mai spus-o de mai multe ori, cu riscul de a
repeta: din păcate, deszăpezirea pe judeţul Galaţi şi nu numai pe judeţul Galaţi, dar, în
general, deszăpezirea este o operaţiune foarte grea şi, ca atare, ne-a şi demonstrat şi
în anii anteriori că tot mai puţine sau mai puţini cetăţeni sunt interesaţi de deszăpezire,
persoane fizice sau juridice, să vină să facă deszăpezirea la consiliul judeţean.” În
continuare, transmite: „Eu pot să vă asigur doar de un singur lucru: că nu va rămâne
judeţul Galaţi nedeszăpezit. În momentul de faţă, este o comisie constituită - domnul
Istudor se ocupă de problema aceasta împreună cu alţi colegi din consiliul judeţean - şi
sper să rezolvăm problema. Acum, de ce nu vin operatorii sau de nu au venit? Din mai
multe motive: 1. se face foarte greu; 2. sunt bani puţini; 3. toată lumea te critică în
momentul în care faci deszăpezire. Pentru că cel mai simplu este să fii nemulţumit - eu
am făcut patru ani de zile… trei ani de zile, am făcut deszăpezire, şi ştiu ce înseamnă
să stai noaptea prin viscol sau să scoţi oameni înzăpeziţi. Şi, probabil, din motivul
acesta, nici firmele nu doresc să vină. Dar, cu siguranţă, nu va rămâne Galaţiul sau
judeţul Galaţi nedeszăpezit.”
Domnul Simbanu Ionică, mulţumindu-i, îi spune domnului preşedinte că mai au o
interpelare foarte scurtă.
Domnul Preşedinte îi dă, din nou, cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică informează că, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
477 din 27.06.2007, a fost aprobată componenţa Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanism. De la acea dată, deci de acum zece ani, componenţa comisiei
nu a mai fost modificată, astfel încât la această dată figurează, în componenţă,
persoane decedate sau plecate din Galaţi. Adresându-se domnului preşedinte, îi solicită
să se înceapă demersurile necesare privind actualizarea componenţei comisiei
menţionate pentru a se evita pe viitor situaţii neconforme.
În continuare, afirmă că mai au o propunere. Spune: „Centenarul Marii Uniri se
apropie. Este chiar foarte aproape, dacă ţinem cont de importanţa şi semnificaţia
evenimentului istoric petrecut la 1 Decembrie 1918. România de astăzi nu mai este cea
rezultată din actul de la 1 Decembrie. O sută de ani de la Marea Unire nu este o
aniversare care trebuie să treacă neobservată. Nu intenţionăm decât să vă.. să
sugerăm că ar fi momentul potrivit pentru a se lansa un adevărat proiect în acest
domeniu. Acest proiect, în mare măsură memorial şi ştiinţific, trebuie să fie dedicat
direct societăţii şi culturii române. Vă propun, domnule preşedinte, să începeţi
demersurile necesare pentru demararea unui Program Proiect privind sărbătorirea la
Galaţi a Centenarului Marii Uniri 1918. Vă mulţumesc şi sper că veţi da curs.”
Domnul Preşedinte, mulţumindu-i şi dânsul, afirmă: «Acum, îmi pare rău că am
făcut doi-trei paşi înainte, că deja am început să ne pregătim pentru centenar. La ora
actuală, ştiţi că se lucrează pentru Monumentul Eroilor. Sunt mai multe… sunt mai
multe activităţi pe care le vom organiza pentru centenar, dar de lucrul acesta, împreună
cu directorul Muzeului de Istorie şi cu directorul Bibliotecii „V.A. Urechia”, cu cei din
instituţiile de cultură, vom gândi un program mai amplu. Dar să ştiţi că ne-am aplecat pe
subiectul acesta mai demult. Dar este binevenită şi sugestia dumneavoastră, pentru că
împreună trebuie să sărbătorim centenarul.» Totodată, întreabă dacă mai sunt alte
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probleme. În continuare, referindu-se la faptul că, astăzi, pe ordinea de zi a fost un
proiect peste care a trecut mai repede, afirmă că momentul în care „consiliul judeţean
construieşte o clădire nouă pentru cincizeci de persoane cu probleme sociale, cu
handicap, la Găneşti, nu este un proiect mic - este un proiect de aproximativ trei
milioane - aproape patru milioane de euro… nu ştiu, este vorba de vreo treisprezece
milioane cinci sute sau paisprezece milioane de lei. Un proiect care va veni în ajutorul şi
în sprijinul unor oameni năpăstuiţi de soartă şi care, la ora actuală, stau la Găneşti.
Pentru unii mai vine, le mai deschide cineva uşa şi îi mai vizitează, dar pe unii, în afară
de angajaţii de la Găneşti, nu-i mai vizitează nimeni. De aceea, vă mulţumesc că aţi
aprobat proiectul acesta şi este un proiect important pentru că trebuie să facem şi
lucruri pentru cei care nu sunt ajutoraţi.” În continuare, le mulţumeşte şi le doreşte o
după-amiază plăcută.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 14 (paisprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data
de 06 noiembrie 2017.
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