PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 19 decembrie 2018
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 524 din 13 decembrie 2018 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul
„Realitatea” Galaţi din 14 decembrie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 13
decembrie 2018 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea înfiinţării Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber
(tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de
socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
pregătire pentru o viaţă independentă “Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Liceului
Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren
aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii Gimnaziale
Speciale „Constantin Pufan” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
teren aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii
Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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11. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
teren aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii
Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar,
gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi
pentru anul şcolar 2019-2020;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru
anul fiscal 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru
anul fiscal 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2019, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Cons Management
Parc Soft SRL Galaţi, pe anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2018;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase
neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din
judeţul Galaţi pe anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 86/25.04.2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare
Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional între localităţile Corod - Drăguşeni (DJ251A)”;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii:
Modernizare linii de tramvai şi carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George
Coşbuc (Tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru);
Iniţiator: Costel Fotea
22. Continuarea, în anul 2019, a prestării 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 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
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23. Aprobarea asocierii Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi cu
Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al municipiului Galaţi, în vederea constituirii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltare Economică Strategică Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
24. 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; Costel Nedelcu – consilier superior, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore – şef
serviciu, Serviciul audit public intern; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia
arhitect şef; Simona Bejan – consilier juridic superior, 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; Igor-Alexandru
Bejan – administrator, S.C. Cons Management Parc de Soft S.R.L.; 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; Ciprian Groza – director general
adjunct protecţia socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi; Alina Valentina 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 „MONITORUL DE GALAŢI”; TV Galaţi; Faramogul.ro.
Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, fiind în preajma Sărbătorilor de iarnă,
în preajma Crăciunului, cea mai frumoasă sărbătoare creştină pe care cu toţii o cinstim
şi o sărbătorim, a invitat două grupuri, respectiv Grupul „Voces” şi Grupul Centrului
Cultural, să interpreteze câteva colinde frumoase pentru a intra mai mult în atmosfera
de Crăciun, pentru a trăi mai intens aceste momente frumoase. Roagă Grupul „Voces”
să înceapă cu toată forţa şi le mulţumeşte pentru că au dat curs invitaţiei.
Urmează un program de colinde.
……………………………………………………………………………………………..............
Se reiau lucrările şedinţei.
Domnul Preşedinte mulţumeşte Grupului „Voces”.
Doamna Măciuceanu Monica mulţumeşte şi menţionează că aleg să fie altfel decât
ceilalţi colindători. Precizează faptul că anul viitor îi aşteaptă proiecte frumoase. Grupul
„Voces”, format din vreo 15-17 copii, vor merge la anul să ne reprezinte, în luna mai, la
Sanremo. Cu această ocazie, adresează rugămintea de a fi sprijiniţi. Aminteşte că au
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mai luat o dată trofeul şi doresc acest lucru încă o dată, pentru că pot şi pentru că sunt
foarte buni. Totodată, aşteaptă sprijinul pentru fetiţa noastră gălăţeancă, copilul minune
la X Factor, care este în finală duminică. Se adresează gălăţenilor în mod special,
cunoştinţelor, prietenilor pentru a o sprijini ca anul acesta să fie câştigătoare.
Domnul Preşedinte transmite din partea consiliul judeţean mulţumiri pentru faptul
că ne-au încântat încă o dată, le adresează felicitări pentru tot ceea ce fac şi îşi
manifestă susţinerea şi le doreşte ca la anul să vină cu trofeul. Totodată, adresează
doamnei Măciuceanu felicitări pentru „…că reuşiţi să ţineţi copiii şi să le insuflaţi dorinţa
de mai mult, de mai bine şi să fie cei mai buni”. Afirmă: „Noi, consiliul judeţean,
împreună cu colegii aici de faţă, vă vom susţine. Felicitări! Să aveţi un An Nou cu
bucurii, cu multe satisfacţii, cu multe realizări!”
În continuare, precizează că, pe lângă colindul modern, există şi colindul
tradiţional care, de fiecare dată, este adus de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, prin
artiştii prezenţi în sală. Aceştia trebuie susţinuţi pentru că de fiecare dată ne fac cinste
şi ne reprezintă cu cinste, de câte ori merg la toate concursurile de peste hotare.
Urmează un program de colinde.
……………………………………………………………………………………………..............
Se reiau lucrările şedinţei.
Domnul Preşedinte 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 32 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Dănăilă Sorin şi 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 2018.
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, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri:
- Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor
bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al municipiului Galaţi şi
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al
judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
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Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 7.348 mii lei din cota
de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
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 «Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor
bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea
Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 7.348 mii lei din cota
de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 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. Aprobarea înfiinţării Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber
(tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de
socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
pregătire pentru o viaţă independentă “Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Liceului
Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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9. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren
aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii Gimnaziale
Speciale „Constantin Pufan” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
teren aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii
Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
teren aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii
Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor
bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea
Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar,
gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi
pentru anul şcolar 2019-2020;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru
anul fiscal 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru
anul fiscal 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2019, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Cons Management
Parc Soft SRL Galaţi, pe anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2018;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase
neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din
judeţul Galaţi pe anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 7.348 mii lei din
cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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22. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 86/25.04.2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare
Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional între localităţile Corod - Drăguşeni (DJ251A)”;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii:
Modernizare linii de tramvai şi carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George
Coşbuc (Tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru);
Iniţiator: Costel Fotea
24. Continuarea, în anul 2019, a prestării 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 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Aprobarea asocierii Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi cu
Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al municipiului Galaţi, în vederea constituirii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltare Economică Strategică Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea înfiinţării Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip
club) pentru persoane vârstnice „Sofia” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de
socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice
„Sofia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire
pentru o viaţă independentă “Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Liceului
Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi
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,
Costel Fotea
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren
aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii
Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren
aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii
Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi teren
aferent) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Şcolii
Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci
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 12 din ordinea de zi:
Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unor
bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al municipiului Galaţi şi
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al
judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 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 2019-2020
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul
fiscal 2019
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică comunică: „Din partea grupului P.N.L. vă spun că
apreciem că aţi găsit o soluţie solicitării noastre pe care am transmis-o prin iniţierea
unui proiect de hotărâre referitor la tarife pentru închirierea unor spaţii în vederea
desfăşurării activităţilor independente. Considerăm că cei din mediul privat pot acum
să-şi desfăşoare activitatea în condiţii legale. Mulţumim încă o dată”.
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte şi citind zicala care spune «unde-i unul nu-i
putere, unde-s doi puterea creşte», conchide că prin aportul multora se reuşeşte
rezolvarea problemelor.
În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi
îl roagă pe domnul director executiv Stoica George să îl prezinte.
Domnul Stoica George prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului
Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 27.746 din 19.12.2018)
La Anexa nr. 10 pentru serviciile oferite de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
Galaţi, la poziţia nr. 8 Închiriere sală cursuri, conferinţe, şedinţe, catering, se modifică
sintagma „lei/mp/luna” cu „lei/activitate/zi”, iar pentru Închiriere sală Polivalentă pentru
cursuri, şedinţe, conferinţe la aceeaşi poziţie, se modifică sintagma „lei/activitate/zi” cu
„lei/ora”.
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 amendamentul
acceptat.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.

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

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 19 decembrie 2018
Pag. nr. 11

Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul
fiscal 2019
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Căluean Anghel-Costel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Căluean Anghel-Costel prezintă următoarele: „constat că iarba verde de
acasă este din ce în ce mai scumpă. Este singurul produs agricol care, în ultimii
trei-patru ani, aproape că s-a dublat, din punctul nostru de vedere. N-am să înţeleg de
ce, poate cei care au stabilit lucrul acesta pot să… vor putea să ne dea mai multe
explicaţii”.
Domnul Preşedinte menţionează că este de acord cu dumnealui şi îi comunică:
„Doar că, din păcate, aşa cum ştiţi, cum am mai discutat subiectul acesta şi în anii
anteriori – nu noi facem preţurile; ca atare, lucrăm cu ceea ce ne dau specialiştii”.
Domnul Căluean Anghel-Costel precizează: „Când am fost şi am stabilit preţul în
2014, îmi aduc aminte că cei care au muncit la acest proiect de hotărâre s-au mulţumit
doar să primească nişte e-mail-uri. Eu cred că nu este OK procedura aceasta de lucru
şi cred că aşa s-a întâmplat şi aici. Nu înţeleg de ce: porumbul, grâul nu le-am… n-a
crescut preţul – doar la masa verde”.
Domnul Preşedinte îi transmite: „Acum, sincer, nu le ţin partea colegilor mei din
consiliu, că şi ei sunt oameni şi mai greşesc. Dar, sincer, credeţi-mă că nu au luat doar
două e-mail-uri şi le-au transpus într-un proiect de hotărâre, credeţi-mă că ştiu că, în
mai multe rânduri, au cerut celor abilitaţi să ne dea aceste tarife; au fost inclusiv primari
cu care am discutat. Din păcate, vizavi de preţ, eu nu pot să fac absolut nimic vizavi de
preţul acesta sau în stabilirea tarifului. Mai mult de atât, pot să vă spun că acest proiect
de hotărâre a fost treizeci de zile în dezbatere publică şi nu s-a sesizat nimeni,
niciodată, să îmi spună: «domnule, vezi că preţul aici este mai mare sau la alt produs
este mai mic». Am rugămintea ca… eu ştiu… că şi la anul vom face acelaşi lucru, să ne
autosesizăm sau să ne sesizăm mai din timp şi poate împreună cu specialiştii din
consiliu, deşi nu sunt specialişti pe masă verde, cu ajutorul dumneavoastră, care vă
pricepeţi mai bine pe partea aceasta, poate reuşim să … cu cei de la Direcţia agricolă
să reparăm eroarea aceasta, dacă este o eroare. În momentul de faţă, eu nu pot să mă
pronunţ şi nu pot să spun dacă este o eroare pentru că, în dezbatere publică, nu a venit
nimeni să îmi spună că nu este aşa”.
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 în forma prezentată.
Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 7 „abţineri” (Creţu
Sorin, Ştefan Ion, Radu Valentin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică
şi Căluean Anghel – Costel).
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului
brut din arendă pentru anul fiscal 2019, 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Cons Management Parc
Soft SRL Galaţi, pe anul 2018
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Butunoiu Dorin, menţionând faptul că a văzut că domnul preşedinte este
iniţiatorul acestui proiect de hotărâre, ar dori să cunoască de ce aprobarea acestui
buget a venit aşa târziu. Şi la şedinţa de comisie li s-a explicat că bugetul privind
veniturile şi cheltuielile acestei societăţi, respectiv adresa împreună cu bugetul au venit
la consiliu în luna martie. A observat în documentaţia la acest proiect de hotărâre că
adresa transmisă are număr de înregistrare din 19.11. – adică în luna noiembrie.
Întreabă unde este adevărul până la urmă şi dacă a venit acest buget la începutul
anului sau a sosit recent la consiliul judeţean.
Domnul Preşedinte îi comunică: „Acum, probabil, greşeli mai facem cu toţii.
Undeva, la mijloc, este adevărul. Avem două variante: să nu votăm bugetul Parcului de
Soft sau să acceptăm că şi unii sunt oameni şi mai greşesc. Asta este ceea ce pot să
vă spun acum. Din punctul meu de vedere şi dumneavoastră aveţi dreptate, dar şi noi
trebuie să aprobăm bugetul ca să funcţioneze Societatea Parc de Soft”.
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 cu 25 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Creţu
Sorin, Ştefan Ion, Radu Valentin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică,
Căluean Anghel – Costel şi Butunoiu Dorin).
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Creţu
Sorin, Ştefan Ion, Radu Valentin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică,
Căluean Anghel – Costel şi Butunoiu Dorin).
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri” (Creţu
Sorin, Ştefan Ion, Radu Valentin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică,
Căluean Anghel – Costel şi Butunoiu Dorin).
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 18 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 30.11.2018
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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase neutilizate
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul
Galaţi pe 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 7.348 mii lei din cota
de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
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 director executiv Stoica George să îl prezinte.
Domnul Stoica George prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la Proiectul de Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumei de 7.348 mii lei din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 27.745 din 19.12.2018)
La Anexa din hotărâre se modifică suma alocată U.A.T. Municipiul Galaţi de la
850 mii lei la 800 mii lei şi la U.A.T. Cuza Vodă de la 0 mii lei la 50 mii lei.
Semnează: Preşedinte COSTEL FOTEA»
Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Butunoiu Dorin precizează că nu are prea multe de comentat la acest
proiect de hotărâre. Apreciază că repartizarea a fost făcută conform. Totuşi, a observat
o diferenţă foarte mare la localitatea Suhurlui. Doreşte lămuriri cu privire la valoarea pe
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 19 decembrie 2018
Pag. nr. 14
care o apreciază destul de mare pentru comuna respectivă, deşi localitatea este mai
mică. Întreabă dacă sunt ceva probleme administrative acolo.
Domnul Preşedinte îi răspunde „…în spiritul Crăciunului am fost mai buni cu
localitatea Suhurlui”. Îi comunică faptul că este o problemă şi, pe principiul solidarităţii, o
localitate, indiferent de formaţiunea politică, trebuie susţinută. Şi, ca atare, a fost şi este
de acord cu lucrul acesta.
Domnul Butunoiu Dorin mulţumeşte şi îi spune: „Mă bucur că aţi reuşit să luaţi o
astfel de decizie, ţinând cont este o altă culoare politică. Vă felicit!”
Domnul Preşedinte mulţumeşte. 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică spune: „Fiind vorba de solidaritate, nu trebuie să aveţi
emoţii”.
Domnul Preşedinte îi răspunde că niciodată…
În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi
îl roagă pe domnul director executiv George Stoica să îl prezinte.
Domnul Stoica George prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2018
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 27.678 din 18.12.2018)
Prin prezentul amendament se modifică anexa nr. 1 prevăzută la art. 1 “Bugetul
local al Judeţului Galaţi pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021” şi anexa nr. 3
prevăzută la art. 3 “Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de
finanţare şi estimările pentru anii 2019-2021” în sensul evidenţierii următoarelor
influenţe:
 conform HG nr. 977/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,
pentru unele unităţi administrative-teritoriale:

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Denumire indicator
Sume defalcate din taxa pe valoare
adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
(CJG)

Cod
indicator
11.02.06
51.20.30.30

Buget
Iniţial

Buget
final

Influenţe

74.537,00 2.000,00 76.537,00
3.900,00 2.000,00

5.900,00

 conform contractelor de finanţare pentru următoarele proiecte:
Denumire indicator

Cod
indicator

Buget
Iniţial

Influenţe

Buget
final

Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim
cod proiect =
ambulatoriu pentru populatia judetelor Vrancea, Buzau,
125336
Braila si Galati
Subventii de la bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din
42.02.69
0,00 600,00
600,00
fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare aferente perioadei de
programare 2014-2020
Sume primite in contul platilor
48.02.01.02
0,00 4.281,50 4.281,50
efectuate in anii anteriori
Finantarea nationala
58.01.01
0,00
600,00
600,00
Finantarea externa nerambursabila

58.01.02

0,00

4.281,50 4.281,50

Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Constanta,
Vrancea, Buzau, Braila si Galati la servicii medicale de urgenta
Subventii de la bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din fonduri
42.02.69
0,00
externe nerambursabile (FEN)
postaderare aferente perioadei de
programare 2014-2020
Sume primite in contul platilor efectuate in
48.02.01.02
0,00
anii anteriori
Finantarea nationala
58.01.01
0,00
Finantarea externa nerambursabila
58.01.02
0,00

cod proiect =
125335

1,00

1,00

5,20

5,20

1,00
5,20

1,00
5,20

 conform Contract de finanţare nr. POCU/480/4/19/127169 pentru proiectul
“Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”
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Denumire indicator

Cod
indicator

Buget
Iniţial

Subventii de la bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din fonduri
42.02.69
externe nerambursabile (FEN)
postaderare aferente perioadei de
programare 2014-2020
Sume primite in contul platilor efectuate
48.02.02.02
in anii anteriori
Finantarea nationala
58.02.01
Finantarea externa nerambursabila
58.02.02

0,00

Influenţe

452,00

Buget
final

452,00

0,00

2.449,00 2.449,00

0,00
0,00

452,00
452,00
2.449,00 2.449,00

 urmare a încadrării unui centru de plasament din cadrul DAGSPC Galaţi în lista
centrelor eligibile în cadrul proiectului finanţat din Fondul Social European
implementat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie, cod SIPOCA 2 :
Denumire indicator

Cod
indicator

Buget
Iniţial

Influenţe

Extindere capacitate de cazare UMS Gănesti (CJG)
Constructii
71.01.01
6.000,00
Asistenţa socialã pentru familie şi copii
Elaborarea planului de
dezinstitutionalizare a copiilor din
institutii si asigurarea tranzitiei
71.01.30
0,00
în grijirii acestora în comunitate
(SF/DALI)

Buget
final

68.02
-80,00 5.920,00
68.02.06

80,00

80,00

Semnează: Iniţiator, PREŞEDINTE, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul.
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 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime cu amendamentul acceptat.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 86/25.04.2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod Drăguşeni (DJ251A)”
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 23 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii:
Modernizare linii de tramvai şi carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă,
George Coşbuc (Tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru)
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 24 din ordinea de zi:
Continuarea, în anul 2019, a prestării 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
2019
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică spune: „Noi, consilierii din cadrul grupului P.N.L.,
rămânem… era să folosesc o expresie, dar cunoaştem răspunsul colegilor
dumneavoastră din P.S.D., aşa că rămânem la punctul nostru de vedere să votăm
împotriva acestui proiect pentru că îl considerăm… acest contract îl considerăm a fi
păgubos pentru consiliul judeţean, în condiţiile în care avem un serviciu la dispoziţie şi,
din câte observăm, acesta se şi măreşte ca personal”. Conchide că vor vota împotrivă.
Domnul Preşedinte îi comunică: „Este un drept al dumneavoastră”.
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (Creţu Sorin, Ştefan
Ion, Radu Valentin, Cristovici Viorel, Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean
Anghel – Costel) şi 3 „abţineri” (Melinte Liviu – Ionuţ, Iaru Romulus – Lucian şi
Stan Ionel).
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 25 din ordinea de zi:
Aprobarea asocierii Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi cu Municipiul
Galaţi prin Consiliul Local al municipiului Galaţi, în vederea constituirii Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltare Economică Strategică Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
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 privitoare, printre altele, şi la
persoane, adoptarea acesteia se realizează prin procedură de vot secret.
În continuare, invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de
vot care vor fi predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale.
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Iaru Romulus–Lucian face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor
de vot:
ALEXANDRU Adrian–Dănuţ
BĂLAN Viorel
BUTUNOIU Dorin
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CREŢU Sorin
CRISTOVICI Viorel
DĂNĂILĂ Sorin - absent
DEACONESCU Vasile–Daniel
FOTEA Costel
GAIU Magdalena - absent
GASPAROTTI Florinel–Petru
GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Constantin
GROSU Elena
IARU Romulus–Lucian
ISTUDOR Gigel
MELINTE Liviu–Ionuţ
MIRCEA Iulian
NAGGAR Andreea–Anamaria
NECHIFOR Alexandru
PALADE Cătălin
RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
SANDU Viorica
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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SIMBANU Ionică
STAN Ionel
ŞTEFAN Ion
TRANDAFIR Avram
URSU Nicuşor
VICLEANU Marian
VLAD Ionel
ZAHARIA Eugen
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Preşedinte o invită pe doamna Sandu Viorica să prezinte rezultatul votului.
Doamna Sandu Viorica dă citire următorului:
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Aprobarea
asocierii Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu Municipiul Galaţi, prin
Consiliul Local al municipiului Galaţi, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Dezvoltare Economică Strategică Galaţi”». 1. Cvorumul necesar: ½ +
1 din numărul total al consilierilor judeţeni în funcţie= 18; 2. Numărul consilierilor
judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 33;
Voturi
„pentru”
29

Voturi
„împotrivă”
4

Buletine de vot
nule
-

Buletine de
vot anulate
2

CONCLUZII:
a) S-a aprobat asocierea judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu
municipiul Galaţi, prin Consiliul Local al municipiului Galaţi, în vederea
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltare Economică
Strategică Galaţi”;
b) S-au aprobat Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Dezvoltare Economică Strategică Galaţi”;
c) S-a aprobat contribuţia judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, la
patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltare
Economică Strategică Galaţi” în cuantum de 50.000,00 de lei;
d) S-a aprobat împuternicirea domnului Costel FOTEA, Preşedintele
Consiliului Judeţean Galaţi, cu semnarea în numele şi pe seama Consiliului
Judeţean Galaţi, a tuturor documentelor care decurg din procesul de înfiinţare a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltare Economică Strategică
Galaţi”, conform prevederilor legale;
e) Au fost desemnaţi, ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în
Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Dezvoltare Economică Strategică Galaţi”, domnul FOTEA
Costel, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, şi doamna CUCU Doina,
administratorul public la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi;
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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f) S-a aprobat acordarea mandatului special reprezentanţilor mai sus
desemnaţi să voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor şi în Consiliul
Director ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltare Economică
Strategică Galaţi” în toate problemele care necesită acest mandat, conform
Statutului;
g) S-a aprobat însărcinarea Direcţiei de dezvoltare regională din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi cu îndeplinirea procedurilor prevăzute
de lege pentru înregistrarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Dezvoltare Economică Strategică Galaţi” în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Grefa Judecătoriei Galaţi;
h) S-a aprobat aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii de către
Direcţia economie şi finanţe şi Direcţia de dezvoltare regională din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian.
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte doamnei preşedinte.
Se trece la punctul 26 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 domnului Gigel Istudor – vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Galaţi cu privire la deplasarea la Odesa în perioada 21-24 noiembrie 2018.
S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie
şi Finanţe nr. 27.112/27.113/17.12.2018 cu privire la continuarea implementării
proiectului „Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2018,
respectiv de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi
Finanţe nr. 27.226/17.12.2018 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii
străzii”, transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.
27.112/27.113/27.226/17.12.2018.
S-a luat act de Nota de colaborare a Direcţiei arhitect şef, Serviciul drumuri şi
poduri nr. 27.413/18.12.2018, ca urmare a Notei nr. 27.413/12.12.2018 privind
organizarea rezolvării problemelor ridicate în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean
Galaţi din 29 noiembrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
noiembrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
noiembrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna noiembrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna noiembrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna noiembrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna noiembrie 2018.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi la data de 30 noiembrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna noiembrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna noiembrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna noiembrie 2018.
Domnul Preşedinte, nefiind observaţii, înainte de a-i da cuvântul domnului prefect,
în preajma aniversării domnului consilier judeţean Vicleanu Marian, coleg şi prieten, îl
felicită şi îi transmite „La mulţi ani lui, familiei, prietenilor şi tuturor celor dragi!”.
Domnul Prefect rosteşte următoarele: „Doamnelor şi domnilor consilieri, vreau să
vă transmit aprecierile colegilor din Instituţia Prefectului, aprecierile mele cu privire la
modul în care aţi acţionat pentru respectarea legalităţii în toate hotărârile de consiliu pe
care le-aţi adoptat în acest an nefiind obligat să cer revocarea niciunei hotărâri, cum nu
am fost obligat şi nu a fost necesar să atac în contencios nicio hotărâre de-a
dumneavoastră. Cred că este meritul dumneavoastră, meritul colegilor din aparatul de
specialitate”. Adresează urări tradiţionale: „Crăciun Fericit! Un An Nou cu bucurii, cu
realizări atât în plan profesional, cât şi familial! La mulţi ani!”.
Domnul Preşedinte adresează mulţumiri domnului prefect şi evidenţiază buna
colaborare între instituţii. În continuare, comunică: „Stimaţi colegi, vreau să vă
mulţumesc atât personal, vreau să vă felicit pentru modul şi profesionalismul în care aţi
abordat toate proiectele consiliului judeţean. Cred că aşa cum arată consiliul judeţean şi
cu proiectele de investiţii şi cu procedurile în curs de licitaţie, cred că avem de ce să fim
mândri că suntem pe aceste scaune aici şi că reprezentăm judeţul Galaţi. Sper ca
Dumnezeu să ne dea în continuare mintea şi înţelepciunea ca şi în 2019 şi tot aşa mai
departe să fim aceeaşi echipă şi să lucrăm în continuare pentru binele judeţului şi la
dezvoltarea acestui judeţ. Vă mulţumesc încă o dată pentru buna colaborare pe care
am avut-o cu fiecare dintre dumneavoastră. Nu sunt perfect, sunt perfectibil. De aceea,
vă doresc: La mulţi ani dumneavoastră, familiilor dumneavoastră şi să dea Dumnezeu
să fim aceeaşi echipă frumoasă care lucrează pentru judeţul Galaţi! Felicitări şi La mulţi
ani, stimaţi colegi!” În continuare, în spiritul sărbătorii de Crăciun invită participanţii la
un pahar de şampanie.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 21 (douăzecişiunu)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
29 ianuarie 2019.
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