PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 26 ianuarie 2018
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 24 din 22 ianuarie 2018 şi a fost publicată
în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul „Realitatea”
Galaţi, în data de 23 ianuarie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 22 ianuarie
2018, şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AMARILIA
RA SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Adina SRL), şi Fârţăneşti – Vânători (SC
Adina SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind
aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii
regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de
pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 46 din 28 martie 2017
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de
Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
9. 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 Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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10. 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 Băneasa Rogojeni (DJ 242D)”;
Iniţiator: Costel Fotea
11. 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 Băneasa - Rogojeni
(DJ242D)”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 280 din 31 august 2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat şi aprobarea Proiectului Tehnic
pentru obiectivul de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Artă
Vizuală Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Însuşirea raportului de evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în
domeniul public al judeţului Galaţi, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat
al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al
judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de
soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea
evaluării managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: George Stoica – director executiv,
Direcţia economie şi finanţe; Camelia Epure – director executiv interimar, Direcţia de
dezvoltare regională; Aurelia Domniţeanu – director executiv adjunct, Direcţia de
dezvoltare regională; Costel Nedelcu – şef serviciu, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore –
şef serviciu, Serviciul audit public intern; Silvia-Maria Sacazof – consilier, Serviciul de
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii;
Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet
preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Dorin Otrocol – prefectul judeţului Galaţi; Florina Zaharia
– manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie Zanfir – manager,
Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ Şerban – manager, Complexul Muzeal
de Ştiinţele Naturii “Răzvan Angheluţă” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul
de Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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„Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Cătălin Popa – director general, Serviciul Public Judeţean
de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; Ziarul Regional de Antreprenoriat; RADIO ROMÂNIA
ACTUALITĂŢI, Presa Galaţi Brăila; TV Galaţi; RTV Galaţi – Brăila; „Alternativa”.
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Dorin
Otrocol.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului Puşcaş Paul care va
face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Domnul Puşcaş Paul face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 33 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
A lipsit domnul consilier judeţean Cristovici Viorel.
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 extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 10 ianuarie
2018.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, în legătură cu ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri, şi anume:
- Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.552 mii lei
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018;
- Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 15.738 mii lei din cota
de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente
anului 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021.
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 «Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.552 mii lei
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pe anul 2018».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 15.738 mii lei din
cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente
anului 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi în întregime, cu modificările
solicitate:
1. Eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AMARILIA
RA SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Adina SRL), şi Fârţăneşti – Vânători (SC
Adina SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind
aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii
regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de
pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Modificarea Hotărârii nr. 46 din 28 martie 2017 a Consiliului Judeţean Galaţi
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de
Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
9. 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 Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. 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 Băneasa Rogojeni (DJ 242D)”;
Iniţiator: Costel Fotea
11. 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 Băneasa - Rogojeni
(DJ242D)”;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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12. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 280 din 31 august 2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat şi aprobarea Proiectului Tehnic
pentru obiectivul de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Artă
Vizuală Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Însuşirea raportului de evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în
domeniul public al judeţului Galaţi, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat
al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al
judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.552 mii lei
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pe anul 2018;
Iniţiatori: Costel Fotea
Gigel Istudor
Florinel-Petru Gasparotti
Ionică Simbanu
16. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 15.738 mii lei din
cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente
anului 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021;
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel-Petru Gasparotti
Viorica Sandu
Ionică Simbanu
Mitică Sandu
17. Aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de
soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea
evaluării managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
AMARILIA RA SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Adina SRL), şi Fârţăneşti –
Vânători (SC Adina SRL)
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.
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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 2 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea
Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate,
cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019
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 3 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Modificarea 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru
persoane adulte cu handicap „Luceafărul” 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 34 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal 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 8 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 46 din 28 martie 2017 a Consiliului Judeţean Galaţi
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul
Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de
acesta
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 9 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 Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”
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 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 Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”
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 „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni
(DJ242D)”
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 280 din 31 august 2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat şi aprobarea Proiectului
Tehnic pentru obiectivul de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului
de Artă Vizuală Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Însuşirea raportului de evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în
domeniul public al judeţului Galaţi, precum şi modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea
inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte 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:
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.552 mii lei
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018
Iniţiatori: Costel Fotea
Gigel Istudor
Florinel-Petru Gasparotti
Ionică Simbanu
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 15.738 mii lei din cota
de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente
anului 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel-Petru Gasparotti
Viorica Sandu
Ionică Simbanu
Mitică Sandu
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, pentru a evita un posibil conflict de interese, doreşte să
anunţe că se va abţine la acest proiect de hotărâre.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere”
(Simbanu Ionică).
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de
soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea
evaluării managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului
Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi
îl roagă pe domnul secretar al judeţului să îl citească.
Domnul secretar al judeţului dă citire următorului:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea
componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a
contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării
managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 1.333 din 23.01.2018)
Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, sunt necesare o serie de modificări
Pentru aceste motive, formulez următorul
AMENDAMENT:
- La Art. 2 alin. (1) din proiectul de hotărâre, în ceea ce priveşte componenţa
nominală a comisiei de evaluare pentru managementul Muzeului de Istorie „Paul
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Păltănea” Galaţi pentru anul 2017, reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi urmează
a fi dl. Mişurnov Andrei, consilier juridic în cadrul Serviciului contencios şi probleme
juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
- La Art. 4 alin. (3) din proiectul de hotărâre, în ceea ce priveşte componenţa
nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul
2017, reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi urmează a fi dl. Mişurnov Andrei,
consilier juridic în cadrul Serviciului contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
Semnează: PREŞEDINTE, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul.
Fiind vorba despre o hotărâre cu privire 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:
ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ
BĂLAN Viorel
BURUIANĂ Nataliţa
BUTUNOIU Dorin
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CREŢU Sorin
CRISTOVICI Viorel - absent
DĂNĂILĂ Sorin
DEACONESCU Vasile-Daniel
FOTEA Costel
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru
GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Elena
IARU Romulus–Lucian
ISTUDOR Gigel
MELINTE Liviu–Ionuţ
MIRCEA Iulian
NAGGAR Andreea–Anamaria
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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NECHIFOR Alexandru
PALADE Cătălin
RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
SANDU Viorica
SIMBANU Ionică
STAN Ionel
ŞERBAN Ecaterina-Lidia
ŞTEFAN Ion
TRANDAFIR Avram
URSU Nicuşor
VICLEANU Marian
ZAHARIA Eugen
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Doamna Sandu Viorica, adresându-se domnului preşedinte, informează că
rezultatul votului este acela că toate comisiile au fost votate, de la toate instituţiile şi
predă aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi următorul:
„Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Aprobarea
componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a
contestaţiilor, precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării
managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi». 1.
Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 18; 2.
Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la
şedinţă: 34;
I). (1) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de evaluare pentru
managementul Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Negoiţă Valerică Cătălin
Mitrof Marius
Epure Camelia

Voturi
„pentru”
31
31
31

Voturi
„împotrivă”
3
3
3

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

(2) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de evaluare
pentru managementul Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Mişurnov Andrei
Oprişan Lila
Coca Ionel

Voturi
„pentru”
31
31
31

Voturi
„împotrivă”
3
3
3

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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(3) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor la evaluarea managementului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi
pentru anul 2017:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Olteanu Mihaela
Vaman Iulian
Dumitrescu Mărioara

Voturi
„pentru”
31
31
31

Voturi
„împotrivă”
3
3
3

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

(4) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de
soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului Bibliotecii „V. A.
Urechia” Galaţi pentru anul 2017:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Căpăţână Cătălina
Zaharia Mihai
Stănescu Mădălina

Voturi
„pentru”
31
31
31

Voturi
„împotrivă”
3
3
3

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

CONCLUZII: Comisia de evaluare pentru managementul Bibliotecii „V. A.
Urechia” Galaţi pentru anul 2017 s-a constituit în următoarea componenţă: Negoiţă
Valerică Cătălin, Mitrof Marius şi Epure Camelia.
Secretariatul comisiei de evaluare pentru managementul Bibliotecii „V. A.
Urechia” Galaţi pentru anul 2017 s-a constituit în următoarea componenţă: Mişurnov
Andrei, Oprişan Lila şi Coca Ionel.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului Bibliotecii
„V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017 s-a constituit în următoarea componenţă:
Olteanu Mihaela, Vaman Iulian şi Dumitrescu Mărioara.
Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea
managementului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017 s-a constituit în
următoarea componenţă: Căpăţână Cătălina, Zaharia Mihai şi Stănescu Mădălina.
II). (1) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de evaluare pentru
managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Negoiţă Valerică Cătălin
Răileanu Violeta Maria
Mişurnov Andrei

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
2
2
2

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

(2) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de evaluare
pentru managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul
2017:

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Numele şi prenumele
candidaţilor
Bejan Simona
Mititelu Mihaela
Coca Ionel

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
2
2
2

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

(3) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor la evaluarea managementului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”
Galaţi pentru anul 2017:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Olteanu Mihaela
Vaman Iulian
Grigore Florin

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
2
2
2

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

(4) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de
soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului Muzeului de Istorie
„Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Macovei Diana
Bordei Rodica
Stancu Paula

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
2
2
2

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

CONCLUZII: Comisia de evaluare pentru managementul Muzeului de Istorie
„Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017 s-a constituit în următoarea componenţă:
Negoiţă Valerică Cătălin, Răileanu Violeta Maria şi Mişurnov Andrei.
Secretariatul comisiei de evaluare pentru managementul Muzeului de Istorie
„Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017 s-a constituit în următoarea componenţă: Bejan
Simona, Mititelu Mihaela şi Coca Ionel.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017 s-a constituit în următoarea
componenţă: Olteanu Mihaela, Vaman Iulian şi Grigore Florin.
Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea
managementului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017 s-a
constituit în următoarea componenţă: Macovei Diana, Bordei Rodica şi Stancu Paula.
III). (1) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de evaluare pentru
managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Negoiţă Valerică Cătălin
Olteanu Mihaela
Dumitrescu Mărioara

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
2
2
2

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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(2) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de evaluare
pentru managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Nedelcu Alina Georgeta
Crăiniciuc Silvia
Coca Ionel

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
2
2
2

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

(3) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor la evaluarea managementului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru
anul 2017:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Mitrof Marius
Vaman Iulian
Epure Camelia

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
2
2
2

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

(4) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de
soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului Muzeului de Artă
Vizuală Galaţi pentru anul 2017:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Mihail Geanina
Alupoae Aida Flavia
Stancu Paula

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
2
2
2

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

CONCLUZII: Comisia de evaluare pentru managementul Muzeului de Artă
Vizuală Galaţi pentru anul 2017 s-a constituit în următoarea componenţă: Negoiţă
Valerică Cătălin, Olteanu Mihaela şi Dumitrescu Mărioara.
Secretariatul comisiei de evaluare pentru managementul Muzeului de Artă
Vizuală Galaţi pentru anul 2017 s-a constituit în următoarea componenţă: Nedelcu Alina
Georgeta, Crăiniciuc Silvia şi Coca Ionel.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului Muzeului de
Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017 s-a constituit în următoarea componenţă: Mitrof
Marius, Vaman Iulian şi Epure Camelia.
Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea
managementului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017 s-a constituit în
următoarea componenţă: Mihail Geanina, Alupoae Aida Flavia şi Stancu Paula.
IV). (1) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de evaluare pentru
evaluarea finală a managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Răsvan Angheluţă” Galaţi:

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Numele şi prenumele
candidaţilor
Negoiţă Valerică Cătălin
Vaman Iulian
Grigore Florin

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
2
2
2

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

(2) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de evaluare
pentru evaluarea finală a managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Răsvan Angheluţă” Galaţi:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Ioniţă Victoriţa
Panaete Lidia
Coca Ionel

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
2
2
2

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

(3) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru evaluarea finală a managementului Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Mitrof Marius
Olteanu Mihaela
Mişurnov Andrei

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
2
2
2

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

(4) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de
soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea finală a managementului
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Lungu Alina
Zaharia Cristina
Stănescu Mădălina

Voturi
„pentru”
32
32
32

Voturi
„împotrivă”
2
2
2

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
-

CONCLUZII: Comisia de evaluare pentru evaluarea finală a managementului
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi s-a constituit în
următoarea componenţă: Negoiţă Valerică Cătălin, Vaman Iulian şi Grigore Florin.
Secretariatul comisiei de evaluare pentru evaluarea finală a managementului
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi s-a constituit în
următoarea componenţă: Ioniţă Victoriţa, Panaete Lidia şi Coca Ionel.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea finală a managementului
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi s-a constituit în
următoarea componenţă: Mitrof Marius, Olteanu Mihaela şi Mişurnov Andrei.
Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea finală a
managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi s-a
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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constituit în următoarea componenţă: Lungu Alina, Zaharia Cristina şi Stănescu
Mădălina.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.”
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 11/03.07.2017 (Raport de follow-up),
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 27.920/29.11.2017 şi de Decizia Camerei
de Conturi Galaţi nr. 11/2017/1/19.12.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11 din 3 iulie 2017 (transmisă prin adresa Camerei de
Conturi Galaţi nr. 1.200/19.12.2017), ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr.
1.200/19.12.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 28.714/19.12.2017,
referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 decembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna decembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna decembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
decembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
decembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna decembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna decembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna decembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna decembrie 2017.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna decembrie 2017.
S-a luat act de Rapoartele de activitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi pentru luna decembrie 2017 şi pentru anul 2017.
S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie
şi Finanţe nr. 627/628/17.01.2018 cu privire la continuarea implementării proiectului
„Centru social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” pe anul 2017, respectiv de
Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi Finanţe nr.
713/17.01.2018 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”,
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.
627/628/713/19.01.2018.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică îi spune că are o interpelare şi o întrebare, astfel:
«INTERPELARE
Adresată: Domnului COSTEL FOTEA
Presedintele Consiliului Judetean Galati
De către domnul consilier: IONICA SIMBANU
Grupul de Consilieri: Partidul National Liberal
Şedinţa Consiliului din data de: 26 ianuarie 2018
Obiectul intrebarii: Aplicatie monitorizare structuri rutiere
Stimate Dle Presedinte,
In luna decembrie 2017, a fost lansată în premieră la Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galaţi, o aplicatie care monitorizează structura drumurilor.
Iniţiatorii proiectului spun că prin aplicarea unui sistem de monitorizare a
structurilor rutiere pot fi gândite strategii eficiente privind întreţinerea şi refacerea
străzilor. Aplicaţia este cu atât mai importantă cu cât bugetul alocat administraţiilor este
mult sub cel necesar menţinerii reţelei la anumite standarde tehnice.
Aplicaţia este gratuită. Informaţiile sunt deschise pentru toată lumea, poate să le
acceseze orice cetăţean, sunt deschise publicului, precum şi instituţiilor publice”
Aplicaţia se adresează în special autorităţilor care administrează reţelele de
drumuri.
Vă solicit, d-le Preşedinte, sa efectuati
implementarea proiectului in judetul Galati.

demersurile

necesare

pentru

Va multumesc! Mentionez ca solicit raspuns conform Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului Judetean Galati.
26.01.2018

Consilier Judetean,
Ionica Simbanu»

Domnul Simbanu Ionică
«INTREBARE
Adresată: Domnului COSTEL FOTEA
Presedintele Consiliului Judetean Galati
De către domnul consilier: IONICA SIMBANU
Grupul de Consilieri: Partidul National Liberal
Şedinţa Consiliului din data de: 26 ianuarie 2018
Obiectul intrebarii: Administrare Cabane Zatun si Vladesti
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Va rog, Dle Presedinte sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare:
Carei Directii din cadrul Consiliului Judetean Galati, se subordoneaza cele doua
Cabane de la Zatun si Vlădesti si ce activitati s-au desfasurat in aceste doua locatii pe
intreg anul 2017?
Va multumesc! Mentionez ca solicit raspuns conform Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului Judetean Galati.
26.01.2018

Consilier Judetean,
Ionica Simbanu»

Domnul Preşedinte îi comunică faptul că i se vor transmite răspunsurile, în scris, la
şedinţa următoare.
În continuare, nemaifiind alte întrebări, închide şedinţa. Mulţumeşte şi le doreşte o
după-amiază plăcută şi un weekend frumos.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 18 (optsprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
16 februarie 2018.
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