PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 17 mai 2018
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 11 mai 2018 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 12-13 mai 2018, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul
„Realitatea” Galaţi din 14 mai 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 12 mai 2018,
şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC Danixmond Tur SRL, pe traseul Vlădeşti – Galaţi (Şantierul
Naval Damen SA);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
EUROTRANSDAR SRL, pe traseul Umbrăreşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen SA);
Iniţiator: Costel Fotea
3. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC Frăţia Andronache DV SRL, pe traseul Pechea – Galaţi
(Şantierul Naval Damen SA);
Iniţiator: Costel Fotea
4. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Bereşti – Galaţi (Şantierul Naval
Damen SA);
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de administrare directă nr.
4462/23.04.2018 încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi şi Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „G-ral Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând
domeniului privat al judeţului Galaţi, către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
şi Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/30.03.2018
privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi, Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural ”Dunărea de
Jos” Galaţi şi Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova şi
asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării
proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the
valorization of the cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of
Moldova”;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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9. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi, UAT Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul Raional Anenii Noi,
Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în
vederea implementării proiectului ”Handle with care. Patient friendly hospitals in the
cross-border area Romania – Republic of Moldova”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce
revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Health in Good
Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area
Romania – Republic of Moldova”;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare
Spital Orăşenesc “Tg. Bujor” Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind
realizarea obiectivului de investiţii Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor”
(fosta Farmacie Ţinc) Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind
realizarea obiectivului de investiţii Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa
Cuza Vodă” din Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea Proiectului tehnic şi documentaţiei de execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL GALAŢI”;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Modificarea statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.
Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. 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;
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; Mărioara
Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Daniela Tecuţă – consilier superior,
Compartimentul cancelarie.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Au participat ca invitaţi: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi; Mihaela
Maxim – reprezentant, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Dan Basarab Nanu –
manager, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Valentina Alina Dobrea – manager, Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 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 „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; Ziarul Regional de
Antreprenoriat; RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, Presa Galaţi Brăila; RTV Galaţi –
Brăila.
Domnul Preşedinte deschide şedinţa cu mesajul de Înălţare: „Hristos S-a Înălţat!”
şi, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor invitaţi, doreşte să salute
prezenţa alături de dumnealor a domnului subprefect Manoliu Mihai.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului care va face apelul
nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă (domnul Puşcaş Paul, secretarul judeţului
Galaţi, 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 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 Ursu Nicuşor.
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 25 aprilie 2018.
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, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri:
 Rectificarea programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de
finanţare pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al
Judeţului Galaţi;
 Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile
instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru
anul şcolar 2017-2018 (lunile mai şi iunie).
Face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Rectificarea programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de
finanţare pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al
Judeţului Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează
cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru
anul şcolar 2017-2018 (lunile mai şi iunie)».
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 cu modificările solicitate:
1. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC Danixmond Tur SRL, pe traseul Vlădeşti – Galaţi (Şantierul
Naval Damen SA);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC EUROTRANSDAR SRL, pe traseul Umbrăreşti – Galaţi
(Şantierul Naval Damen SA);
Iniţiator: Costel Fotea
3. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC Frăţia Andronache DV SRL, pe traseul Pechea – Galaţi
(Şantierul Naval Damen SA);
Iniţiator: Costel Fotea
4. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Bereşti – Galaţi (Şantierul Naval
Damen SA);
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de administrare directă nr.
4462/23.04.2018 încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi şi Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „G-ral Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând
domeniului privat al judeţului Galaţi, către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
şi Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/30.03.2018
privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi, Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural ”Dunărea de
Jos” Galaţi şi Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova şi
asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării
proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the
valorization of the cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of
Moldova”;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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9. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi, UAT Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul Raional Anenii Noi,
Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în
vederea implementării proiectului ”Handle with care. Patient friendly hospitals in the
cross-border area Romania – Republic of Moldova”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce
revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Health in Good
Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area
Romania – Republic of Moldova”;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire Pavilion Pediatrie şi
Modernizare Spital Orăşenesc “Tg. Bujor” Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind
realizarea obiectivului de investiţii Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor”
(fosta Farmacia Ţinc) Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind
realizarea obiectivului de investiţii: Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa
Cuza Vodă” din Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea Proiectului tehnic şi documentaţiei de execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE, JUDEŢUL GALAŢI”;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Modificarea statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.
Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Rectificarea programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de
finanţare pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al
Judeţului Galaţi;
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel Petru Gasparotti
Viorica Sandu
Mitică Sandu
19. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează
cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru
anul şcolar 2017-2018 (lunile mai şi iunie);
Iniţiator: Costel Fotea
20. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC Danixmond Tur SRL, pe traseul Vlădeşti – Galaţi
(Şantierul Naval Damen SA)
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:
Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC EUROTRANSDAR SRL, pe traseul Umbrăreşti – Galaţi
(Şantierul Naval Damen SA)
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 3 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC Frăţia Andronache DV SRL, pe traseul Pechea – Galaţi
(Şantierul Naval Damen SA)
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 4 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.03.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Bereşti – Galaţi (Şantierul Naval
Damen SA)
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”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de administrare directă nr.
4462/23.04.2018 încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi şi Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „G-ral Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă)
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 6 din ordinea de zi:
Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului
privat al judeţului Galaţi, către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 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 7 din ordinea de zi:
Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/30.03.2018
privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional 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 8 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi,
Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural ”Dunărea de Jos”
Galaţi şi Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova şi
asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea
implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border
cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galati, Romania and
Hincesti, Republic of Moldova”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Simbanu Ionică spune: „Suntem de acord cu acest proiect, dar avem o
rezervă privind faptul că aici se doreşte continuarea proiectului de la Centrul Cultural şi,
din expunerea de motive, am observat că este vorba despre o sală de spectacole. Am
dori, dacă aţi putea avea în vedere, cu toate că bănuiesc că este târziu, proiectul fiind
deja demarat, să găsiţi o destinaţie pentru Centrul Cultural a sălii respective - eu ştiu…
ateliere, săli de repetiţie, pe lângă ceea ce aveţi deja în proiect şi să ne gândim la altă
locaţie pentru sală de spectacole, având în vedere aglomeraţia din zonă. Deci, acolo
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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avem şi Teatrul Dramatic, avem şi Teatrul Gulliver; în plus, este şi un bloc cu locuinţe,
în spate sunt garaje, accesul aproape este imposibil. Şi pentru constructor bănuiesc că
va fi greu, nu mai vorbesc de cei care vin la spectacole. Dacă se mai poate face ceva
bine, dacă nu, poate cu altă ocazie. Mulţumim.”
Domnul Preşedinte îi răspunde că sunt nişte ani de când este început proiectul
acolo. Fundaţia este făcută, a ajuns până la cota zero. Susţine: „Dacă nu ar fi fost
început proiectul acesta acum cincisprezece ani acolo, când probabil nu era atât de
aglomerat, astăzi poate l-am fi gândit în altă parte. Dar, ca… ţinând cont de dorinţa şi
de ce au cerut cei de la Centrul Cultural, proiectul merge în continuare. Acum mă bucur
foarte mult şi m-aş bucura foarte mult să reuşim să câştigăm finanţarea pentru că asta
este mai important decât aglomeraţia de acolo.”
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.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi,
UAT Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul Raional Anenii Noi,
Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean
Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Handle with care. Patient friendly
hospitals in the cross-border area Romania – Republic of Moldova”
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:
Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi
şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova şi asumarea unor obligaţii ce
revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului ”Health in
Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the
border area Romania – Republic of Moldova”
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), privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire Pavilion
Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşenesc “Tg. Bujor” 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.
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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 privind realizarea
obiectivului de investiţii Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta
Farmacia Ţinc) 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: Consolidare, Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa
Cuza Vodă” din Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului tehnic şi documentaţiei de execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE, 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 15 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.
În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi
îl roagă pe domnul Coca Ionel să îl prezinte.
Domnul Coca Ionel prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 5.243 din 16.05.2018)
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Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre şi motivat de Referatul nr.
5228/15.05.2018 al Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate
publică şi Unitate Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi, se impune completarea anexelor la proiectul de hotărâre
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi
Pentru aceste motive, formulez următorul
AMENDAMENT:
În cuprinsul Anexei 1 la proiectul de hotărâre, Organigrama aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi se completează cu un post nou în cadrul
Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate
Implementare Proiecte. Această structură urmează să funcţioneze cu un număr de 9
posturi, dintre care 8 funcţii de execuţie şi 1 funcţie de conducere.
În cuprinsul Anexei 2 la proiectul de hotărâre, Statul de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi se completează cu un post nou în cadrul
Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate
Implementare Proiecte. Postul în cauză este în regim contractual, Inspector de
specialitate IA, studii superioare.
Semnează: PREŞEDINTE, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul.
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 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 17 din ordinea de zi:
Modificarea 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”.
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Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Rectificarea programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de
finanţare pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021 al bugetului local al
Judeţului Galaţi
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel Petru Gasparotti
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, 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”.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică precizează că au votat bugetul fiind: „vorba de un proiect
prin care se va reuşi să deconteze din cheltuieli deja executate şi atunci nu putem să
fim împotrivă pentru aşa ceva. Mulţumim.”
Domnul Preşedinte îi comunică că se bucură.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile
instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru
anul şcolar 2017-2018 (lunile mai şi iunie)
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 20 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 94/17.12.2014 (Raport de follow-up)
înregistrat sub nr. 1.230/20.04.2018 şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr.
94/2014/3/07.05.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 94 din 17 decembrie 2014, ca urmare a adresei Camerei de Conturi
Galaţi nr. 2.479/2014/07.05.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.
4.903/07.05.2018, referitoare la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.
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S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
aprilie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna aprilie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna aprilie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe
luna aprilie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna aprilie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna aprilie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna aprilie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi la data de 30 aprilie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
aprilie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna aprilie 2018.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, îi spune că are o
scurtă intervenţie.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică îi adresează rugămintea de a aduce lămuriri privitoare la
situaţia deşeurilor din judeţ.
Domnul Preşedinte, aşa cum a mai spus şi în şedinţele anterioare, afirmă că îl
preocupă în mod deosebit acest proiect şi această situaţie pentru că nu poate să fie
lăsat şi nu va lăsa niciodată judeţul Galaţi să fie într-o situaţie delicată, să nu aibă unde
să ducă aceste deşeuri menajere. Este o chestie care îl preocupă în mod deosebit. În
momentul de faţă, aşa cum s-a văzut şi în şedinţa anterioară de la consiliul local, într-o
discuţie avută cu cei de la consiliul local, au acceptat ca cel puţin trei luni de zile – asta
este o plajă, o marjă de siguranţă a consiliului judeţean – să poată să aducă primăriile,
U.A.T.-urile din judeţul Galaţi, să poată să aducă la depozitul de la Galaţi. În momentul
de faţă, prin dialog, prin adresele trimise şi confirmările primite de către Consiliul
Judeţean Vaslui, există acceptul ca U.A.T.-urile să poată să aducă la depozitul de la
Vaslui. Şi când spune asta, spune: nelimitat. În momentul de faţă această problemă
este rezolvată. Consiliul judeţean are o procedură de achiziţie în derulare – aşa cum
spunea şi la începutul anului – pentru depozitul de deşeuri menajere de la Valea
Mărului şi o linie de sortare. Fiind o valoare mare – pentru că atât a ieşit din proiectare
şi este normal să fie aşa – sunt mai multe firme înscrise la licitaţie. Din păcate, a fost o
contestaţie. Dânsul speră ca până în toamnă această procedură de achiziţie să fie
finalizată. Ba, mai mult de atât, ca în 2019 – aşa cum şi-a propus – depozitul de deşeuri
menajere, la sfârşitul anului 2019 cel târziu să fie funcţional, depozitul de la Valea
Mărului. Între timp, judeţul nu va fi blocat niciodată, mai ales că depozitul de la Galaţi –
pentru municipiul Galaţi şi cele cinci comune aflate în contract pe I.S.P.A. pentru
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depozitul de la Galaţi – până în 2021 au unde să aducă deşeurile menajere. Iar, ca şi o
informare, aşa, pentru toată lumea: Galaţiul plus cele cinci comune din jurul Galaţiului
produc cam 75–78% din deşeurile menajere pe judeţul Galaţi. Deci, ca atare, cantitatea
de deşeuri menajere pe care o aduceau comunele, U.A.T.-urile din judeţul Galaţi, la
Muchea era de aproximativ 1.800–2.000 de tone de deşeuri menajere. Nu o să mai fie
aduse la Muchea; nu ştie de ce, nu ştie ce s-a întâmplat, pentru că acolo este un
operator privat şi nu ştie de ce nu mai acceptă consiliul judeţean de acolo să se aducă
la Muchea – pentru că, capacitatea de depozit este pentru încă cincizeci de ani de
acum încolo la Muchea –, iar acolo este un operator privat care doreşte să umple acele
depozite. Susţine: „Dar aceasta nu este problema noastră şi nu ne interesează.
Important este să găsim soluţii şi vom găsi soluţii să nu lăsăm gunoiul menajer în
judeţul Galaţi şi să ne afecteze. Deci, ca atare, cred că, în momentul de faţă, am liniştit
şi pe cei care mai ieşeau prin conferinţe de presă şi erau atât de panicaţi.” Mulţumeşte
pentru întrebare.
În continuare, nemaifiind alte întrebări, menţionează că a apărut un corrigendum la
un ghid şi anunţă că este posibil ca săptămâna viitoare, spre sfârşit, sau pe data de 29
mai să mai fie o şedinţă extraordinară. Mulţumeşte pentru înţelegere şi le doreşte o zi
frumoasă.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 13 (treisprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data
de 31 mai 2018.
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