PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 10 ianuarie 2018
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 8 din 8 ianuarie 2018 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 9 ianuarie 2018, în ziarul „Monitorul de Galaţi”
din 9 ianuarie 2018, în ziarul „Realitatea” Galaţi din 9 ianuarie 2018 şi în presagalati.ro
(ediţia on-line) din 8 ianuarie 2018, şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii
de zi:
1. Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al judeţului Galaţi a
deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise
în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. 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; Constantin Cristea – director executiv, Direcţia patrimoniu; Florin
Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul
de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea
calităţii; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Ionuţ Negru – consilier,
Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Dorin Otrocol – prefectul judeţului Galaţi; Florina Zaharia
– manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Dan Basarab Nanu –
manager, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul
de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 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 „MONITORUL DE GALAŢI”; Ştiri de Galaţi –
România Liberă; RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, Presa Galaţi Brăila; TV Galaţi.
Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, adresează: „La mulţi ani! Să dea
Dumnezeu să avem un an bun, să reuşim să ducem la bun sfârşit ce am început anul
trecut pentru că sunt proiecte frumoase şi trebuie duse la bun sfârşit. Încă o dată vă
mulţumesc pentru colaborarea frumoasă pe care am avut-o în 2017, iar în 2018 cred că
o vom duce şi mai sus, vom colabora şi mai bine şi mai frumos.”
Doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Dorin
Otrocol.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Paul Puşcaş
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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 32 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Căluean Anghel – Costel şi 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 19 decembrie
2017.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 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. Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al judeţului Galaţi a
deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise
în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al judeţului Galaţi a deficitului
secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.
260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile
înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un
amendament şi îl roagă pe domnul director executiv Cristea Constantin să îl prezinte.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş
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Domnul Cristea Constantin prezintă următorul:
« AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea şi
completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017
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. 744 din 10.01.2018)
Prin prezentul amendament, în calitate de iniţiator, supun spre aprobare şedinţei
în plen modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise
în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi. Aceasta conţine
şase poziţii, respectiv poziţiile nr. 266—271.
În fapt, la poziţia nr. 270 figurează un teren extravilan, având următoarele
elemente de identificare: „Oraşul Târgu Bujor, judeţul Galaţi — 9.200 m.p. — tarlaua nr.
134, parcela nr. 1457/2/1, lot 2”. Coloana nr. 3 „Elemente de identificare” trebuie
completată cu informaţii care privesc natura respectivului bun imobil, în concordanţă cu
datele înscrise în cartea funciară nr. 100968 Târgu Bujor.
În consecinţă, se va reformula conţinutul coloanei sus-arătate astfel: „Oraşul
Târgu Bujor, judeţul Galaţi — 9.200 m.p. (teren neproductiv, fostă păşune) —
tarlaua nr. 134, parcela nr. 1457/2/1, lot 2”.
Prin urmare, în cuprinsul hotărârii se va adăuga un articol nou, articolul 2, având
următorul conţinut:
Art.2. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului
Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor
imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi,
astfel:

Poz.
înreg.

Cod
de
clasificare

0
270

1
—

Denumirea bunului

2
Teren extravilan

Elemente de identificare

3
Orașul Târgu Bujor, județul Galați
— 9.200,00 m.p. (teren neproductiv, fostă păşune) —
tarlaua nr. 134, parcela nr. 1457/2/1, lot 2
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sau, după
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în folosinţă
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inventar
— lei —

4
2017

5
127.328

Situaţia juridică
actuală.
Denumire act
proprietate
sau alte acte
doveditoare
6
Hotărârea
Consiliului
Judeţean Galaţi
nr.
173/24.08.2017
Hotărârea
Consiliului Local
al Oraşului
Târgu Bujor nr.
72/29.08.2017
Nr. cadastral
100968

Totodată, se va reformula şi titlul proiectului de hotărâre, după cum urmează:
„proiect de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea şi completarea
Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş
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însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi”.
Semnează: INIŢIATOR: PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI,
COSTEL FOTEA».
Domnul Cristea Constantin mulţumeşte.
Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul.
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 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 Informarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi nr.
19.077/18.12.2017 privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a
comunităţii în al doilea semestru al anului 2017.
S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie
şi Finanţe nr. 28.121/28.122/19.12.2017 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. 28.123/19.12.2017 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii
străzii”, transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.
28.121/28.122/28.123/19.12.2017.
Domnul Preşedinte, constatând că ordinea de zi a fost epuizată, declară închisă
şedinţa. Mulţumeşte şi le doreşte o zi frumoasă şi un an nou cu bucurie.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 4 (patru) pagini şi a
fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 26 ianuarie
2018.

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

