PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 17 octombrie 2018
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 446 din 16 octombrie 2018 şi a
fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi”, în ziarul
„Realitatea” Galaţi din 17 octombrie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 16
octombrie 2018 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea Studiului de oportunitate realizat în cadrul proiectului „Dotarea
Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf.
Cuvioasa Parascheva”;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: Doina Cucu – administrator public la
nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; George Stoica – director executiv, Direcţia economie
şi finanţe; Camelia Epure – director executiv interimar, Direcţia de dezvoltare regională;
Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare regională; Florin
Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public intern; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef,
Direcţia arhitect şef; Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet preşedinte; 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; Mădălin Ionuţ Şerban –
manager, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi; Dan
Basarab Nanu – manager, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru –
manager, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; Emilia Manon Cristoloveanu –
director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva”
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 „MONITORUL DE GALAŢI”; TV Galaţi.
Domnul Preşedinte, din respect pentru cel care a fost colegul, prietenul şi
colaboratorul dumnealor, începe lucrările şedinţei cu scurt moment de reculegere în
amintirea celui care a fost secretarul judeţului Galaţi, domnul Puşcaş Paul.
Moment de reculegere.
……………………………………………………………………………………………………...
Se reiau lucrările şedinţei.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Coca Ionel
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Domnul Preşedinte informează că funcţia de secretar al judeţului Galaţi va fi
exercitată temporar de către domnul Coca Ionel, şef serviciu al Serviciului de
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii,
până când va fi scoasă la concurs.
Totodată, mulţumind pentru participarea la această şedinţă, precizează că pe
ordinea de zi este doar un subiect, dintre acelea care dor şi care trebuie rezolvate „ieri”
pentru că sunt cu deadline.
Adresându-se doamnelor, domnilor consilieri judeţeni şi stimaţilor invitaţi, doreşte
să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Dorin Otrocol.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului Coca Ionel care va face
apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 27 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, Dănăilă Sorin, Trandafir Avram, Vicleanu Marian
şi 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 septembrie
2018.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 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. Aprobarea Studiului de oportunitate realizat în cadrul proiectului „Dotarea
Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf.
Cuvioasa Parascheva”;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea Studiului de oportunitate realizat în cadrul proiectului „Dotarea
Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf.
Cuvioasa 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 28 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Coca Ionel
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Se trece la punctul 2 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.
Ordinea de zi fiind epuizată, declară închisă şedinţa. În continuare, mulţumind
pentru participare şi pentru contribuţia adusă, informează că se va întruni Consiliul
Judeţean Galaţi în şedinţă ordinară săptămâna viitoare, vineri, 26 octombrie 2018.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 3 (trei) pagini şi a fost
prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 26 octombrie
2018.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Coca Ionel

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

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Coca Ionel

