PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 19 decembrie 2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 711 din 15 decembrie 2017 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 16 - 17 decembrie 2017, în ziarul „Monitorul
de Galaţi” din 18 decembrie 2017, în ziarul „Realitatea” Galaţi din 18 decembrie 2017 şi
în presagalati.ro (ediţia on-line) din 15 decembrie 2017, şi afişată la sediu, având
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, pentru
anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial,
învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul
şcolar 2018-2019;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul
fiscal 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2018, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul
fiscal 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura
construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al Judeţului
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel – Petru Gasparotti
9. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2017;
Iniţiator: Costel Fotea
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10. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului «Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi»;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia
de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Extindere,
Modernizare şi Dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Sf. Apostol Andrei” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul proiectului
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean
DJ 242A”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul proiectului
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti –
Griviţa (DJ 254)”;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare variantă
ocolitoare a Municipiului Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA
în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea
Gigel Istudor
Florinel – Petru Gasparotti
16. Stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi
costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii: „Consolidarea terenului în
vederea combaterii fenomenului de alunecare şi expertizarea clădirii afectate
„Spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor ”, jud.
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie
de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie: Amenajare Zonă de
Agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului „Calamităţi Octombrie 2016, judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
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20. Însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară
şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea continuării, în anul 2018, a prestãrii serviciilor de asistenţă,
consultanţă şi reprezentare juridică necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs
de soluţionare, potrivit contractelor anterioare şi aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
22. 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
23. 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; Costel Nedelcu – şef serviciu, Direcţia patrimoniu; Elena Mocanu – auditor,
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; Simona Bejan – consilier juridic, Serviciul
contencios şi probleme juridice; Georgeta-Alina Nedelcu – consilier juridic, Serviciul
contencios şi probleme juridice; 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; Aurica Vîrgolici
– trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 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; Cătălin Vădană – director general adjunct economic şi
administrativ, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”
Galaţi.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de
presă: ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; EUROPA FM; TV Galaţi; RTV Galaţi-Brăila.
Domnul Preşedinte, având în vedere Sfintele Sărbători de iarnă, spune că nu se
putea începe şedinţa de consiliu judeţean mai bine decât cu colinde. Şi, pentru că au
fost pregătite mai multe surprize, invită Corul Seminarului Teologic „Sf. Apostol Andrei”
Galaţi, Grupul „Voces” şi colindătorii de la Ansamblul Folcloric Profesionist „Doina
Covurluiului” să încânte cu colindele dumnealor.
Urmează un program de colinde.
……………………………………………………………………………………………..............
Se reiau lucrările şedinţei.
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Domnul Preşedinte speră că va fi una dintre cele mai frumoase şedinţe pe care
le-a avut consiliul judeţean în 2017, fiind ultima şedinţă din acest an: „Va merge la fel de
lin şi de frumos.”
Adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor invitaţi, doreşte să salute
prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Otrocol Dorin.
În continuare, secretarul judeţului Puşcaş Paul i-a comunicat prezenţa la şedinţă.
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 doamna consilier judeţean Gaiu Magdalena.
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 29 noiembrie 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 calitate de iniţiator, retrage de pe ordinea de zi proiectul de
hotărâre privind «Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin
Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul
proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul
judeţean DJ 242A”».
Totodată, solicită completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri,
care să fie dezbătute înaintea proiectului de hotărâre privind «Rectificarea bugetului
local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2017», şi anume:
 Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august
2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi,
cu modificările ulterioare;
 Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)”;
 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti-Griviţa
(DJ254)”;
 Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”;
 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”;
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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 Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de
utilitate publică de interes judeţean “Extindere şi modernizare variantă ocolitoare
a municipiului Galaţi”.
În continuare, 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 «Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31
august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu
modificările ulterioare».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti-Griviţa (DJ254)”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate
publică de interes judeţean “Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului
Galaţi”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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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 cu modificările
solicitate:
1. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul
2018;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial,
învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul
şcolar 2018-2019;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul
fiscal 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2018, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul
fiscal 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura
construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al Judeţului
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel – Petru Gasparotti
9. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2017;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului «Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi»;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia
de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Extindere,
Modernizare şi Dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Sf. Apostol Andrei” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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12. Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul proiectului
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti –
Griviţa (DJ 254)”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare variantă
ocolitoare a Municipiului Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA
în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea
Gigel Istudor
Florinel – Petru Gasparotti
15. Stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi
costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii: „Consolidarea terenului în
vederea combaterii fenomenului de alunecare şi expertizarea clădirii afectate
„Spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor ”, jud.
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie
de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie: Amenajare Zonă de
Agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului „Calamităţi Octombrie 2016, judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară
şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Continuarea, în anul 2018, a prestãrii serviciilor de asistenţă, consultanţă şi
reprezentare juridică necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluţionare,
potrivit contractelor anterioare şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de
consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31
august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu
modificările ulterioare
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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22. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii
de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)”
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia
de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti-Griviţa (DJ254)”
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii
de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia
de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
27. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate
publică de interes judeţean “Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului
Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
28. 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
29. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi pentru anul 2018
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial,
învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi
pentru anul şcolar 2018-2019
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:
Stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul
fiscal 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 5 din ordinea de zi:
Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului
brut din arendă pentru anul fiscal 2018, 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 6 din ordinea de zi:
Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul
fiscal 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 7 din ordinea de zi:
Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă
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.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea
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Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura
construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al
Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean 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”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2017
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 10 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului «Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 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 11 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Extindere,
Modernizare şi Dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Sf. Apostol Andrei” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul
proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe
traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare variantă
ocolitoare a Municipiului Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte, înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre, având în
vedere că a primit câteva întrebări de la colegi şi nu numai, doreşte să prezinte: „câteva
planşe cu varianta ocolitoare a Galaţiului pe care vrem să o facem şi în parteneriat cu,
consiliul local şi, bineînţeles, acel viaduct hobanat.” Şi, are rugămintea, pe scurt, să facă
următoarea prezentare a acestora: „începe Centura… de aici de la Brăilei - va fi un
sens giratoriu la intersecţia… spre Micro 17 la Arabesque; bineînţeles, aici este zona
unde se urcă pe viaductul spre Combinat; aici va fi porţiunea de viaduct hobanat pe
care o să îl prezentăm separat; va fi un sens giratoriu din nou acolo la Talcioc - un sens
giratoriu mare - care să permită şi ieşirea spre Smîrdan intrarea în Galaţi şi, bineînţeles,
să fie fluidizat traficul; aici, un mic sens giratoriu spre 39 şi aici este porţiunea de
centură care iese spre Basarabiei. Iar, cam aşa, va arăta viaductul hobanat care va face
legătura din zona Talcioc până aproape de Petrom-ul actual - va fi un pod suspendat
care va reduce practic 2,5 kilometri de centură porţiunea care intra în municipiu pe
lângă Lidl. Mulţumesc.”
În continuare, 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:
Redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA în
vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul
2017
Iniţiator: Costel Fotea
Gigel Istudor
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”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi
costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul 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”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea
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Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii: „Consolidarea terenului
în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi expertizarea clădirii afectate
„Spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc
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 17 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie: Amenajare Zonă de
Agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele
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 18 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului „Calamităţi Octombrie 2016, 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 19 din ordinea de zi:
Însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi
care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Continuarea, în anul 2018, a prestãrii serviciilor de asistenţă, consultanţă şi
reprezentare juridică necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de
soluţionare, potrivit contractelor anterioare şi aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul
2018
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 11 „abţineri” (Iaru
Romulus – Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ, Stan Ionel, Creţu Sorin, Ştefan Ion, Radu
Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi
Căluean Anghel – Costel).
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august
2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi,
cu modificările ulterioare
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 22 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)”
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 23 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti-Griviţa
(DJ254)”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre există un
amendament şi o roagă pe doamna arhitect şef Mărioara Dumitrescu să îl prezinte.
Doamna Dumitrescu Mărioara prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare
Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti-Griviţa
(DJ254)”
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 28.685/18.12.2017)
Faţă de conţinutul proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare
Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti-Griviţa
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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(DJ254)”, vă facem cunoscut că dintr-o eroare materială la Anexa 1 – pagina 2 a
proiectului – se modifică la alineatul Lucrări de drum – Caracteristicile vizate de
prezenta documentaţie Lungime: 154.500,00 m cu Lungime: 15.400,00 m.
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
Doamna Dumitrescu Mărioara mulţumeşte şi îşi cere scuze pentru eroarea
materială produsă.
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnei arhitect şef, îi spune că cine nu
munceşte, nu greşeşte. 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 amendamentul
acceptat.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”
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 25 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”
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 26 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 27 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de
utilitate publică de interes judeţean “Extindere şi modernizare variantă ocolitoare
a municipiului Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 28 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 precizează că la acest proiect de hotărâre există un
amendament şi îl roagă pe domnul consilier judeţean Ionică Simbanu să îl prezinte.
Domnul Simbanu Ionică a depus următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotarare 28626 privind rectificarea bugetului local al judetului
Galati si a institutiilor publice şi activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii pe anul 2017
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 28.701/19.12.2017)
Anexa nr. 3 se va modifica prin diminuarea sumei de 3575 mii lei cu suma de 30
mii lei, astfel suma rezultata va fi de la 3545 mii lei la nr. crt. 1 din Anexa.
Suma de 30 mii lei se repartizeaza UAT Costache Negri la nr. crt. 3 din Anexa.
Aceasta suma este imperios necesara comunei Costache Negri in scopul
decontarii carburantilor necesari la efectuarea lucrarilor pentru decolmatarea paraului
Gologanu in zona DJ 251, conform solicitarii in baza adresei inaintate sub nr. 3355 din
26.09.2016, pe care o anexez prezentei.
Semnează: Ionică Simbanu

Data: 19.12.2017».

Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, comunică retragerea
amendamentului la proiectul de hotărâre.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind alte observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget,
aprobarea 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 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”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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Costel Fotea
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Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 29 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 de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna noiembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
noiembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna noiembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna noiembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
noiembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna noiembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna noiembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 30 noiembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna noiembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna noiembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna noiembrie 2017.
Domnul Preşedinte, constatând că ordinea de zi a fost epuizată, declară şedinţa
închisă. Totodată, afirmă: „Stimaţi colegi, vă mulţumesc mult pentru că 2017 n-a fost un
an chiar atât de uşor. A fost un an în care s-au mai strecurat şi unele greşeli în anumite
proiecte, pentru că aţi văzut că cine nu munceşte, nu greşeşte. Vreau să mulţumesc în
mod deosebit aparatului consiliului judeţean care a fost alături de noi, pentru că noi,
consilierii, aprobăm aici oportunitatea, dar, practic, ei, săracii, îşi asumă ceea ce
înseamnă legalitatea acestor proiecte care - aşa cum am văzut cu toţii - nu sunt puţine;
nu sunt proiecte mici, sunt proiecte mari, de anvergură, sunt sume mari şi nu este chiar
atât de uşor să îţi asumi legalitatea unor astfel de proiecte. Vreau să le mulţumim cu
toţii acestor oameni din aparatul consiliului judeţean pentru că sunt nişte oameni
extraordinari, care îşi fac treaba. Vreau să vă mulţumesc şi dumneavoastră că poate
uneori am mai greşit şi eu, dar nu intenţionat şi nici dumneavoastră nu aţi fost îngeraşi
câteodată. De aceea, ne bucurăm de comuniune şi mă bucur că, în sfârşit, consiliul
judeţean are o echipă atât de bună şi, ca atare, sper ca şi cetăţenii, după ce
implementăm proiectele, să fie mulţumiţi de noi. Vă doresc un an nou cu bucurie, cu
multă sănătate dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră şi celor dragi şi să dea
Dumnezeu ca la anul să fim mai prosperi, mai voioşi şi într-o comuniune şi mai mare
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decât cea din 2017!” De asemenea, precizează că, astăzi, în afară de faptul că este o zi
deosebită, fiind şedinţa consiliului judeţean, mai este o zi deosebită, fiind aniversarea
unui stimat coleg, domnul Vicleanu Marian, căruia îi urează: „La mulţi ani!” În
continuare, adresează tuturor: numai bucurie şi sănătate! Un An Nou cu bucurie şi La
mulţi ani!
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 17 (şaptesprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data
de 10 ianuarie 2018.
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