PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 26 iunie 2018
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 307 din 22 iunie 2018 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 23 - 24 iunie 2018, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în
ziarul „Realitatea” Galaţi din 25 iunie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 22
iunie 2018, şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 30.04.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Lieşti (Halta Şerbăneşti) – Tecuci (SC
Pandora Prod SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 01.06.2019 pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Intreprindere Individuală, pe traseul
Pechea-Independenţa (DJ 251Galaţi-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL
Câmpina);
Iniţiator: Costel Fotea
3. Transmiterea unor bunuri mobile în folosinţă gratuită Serviciului Public
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi şi aprobarea
contractului de folosinţă gratuită pentru bunurile respective;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire şi teren
aferent) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi
pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Galaţi pentru realizarea
obiectivului de investiţii ”Consolidare Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol
Andrei Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea parteneriatului cu Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor – Filiala
Judeţeană Galaţi în vederea organizării, la Galaţi, a unui concurs naţional de pescuit;
Iniţiator: Costel Fotea
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9. Modificarea Hotărârii nr. 122 din 14 iunie 2018 privind aprobarea proiectului
„Achiziţie utilaj cosire şi întreţinere luciu apă lac Zătun” şi a obligaţiilor ce revin
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Galaţi pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai
2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în
anul 2016;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 268 din 19 decembrie
2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate
publică de interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului
Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018;
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel Petru Gasparotti
Viorica Sandu
Mitică Sandu
16. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de
trecere a unui imobil (teren), situat în municipiul Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2,
din domeniul public al municipiului Galaţi şi din administrarea Consiliului Local al
municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului
Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: Aida-Flavia Alupoae – consilier
superior, Direcţia economie şi finanţe; Camelia Epure – director executiv interimar,
Direcţia de dezvoltare regională; Manuela Panaitescu – director executiv adjunct,
Direcţia de dezvoltare regională; Aurelia Domniţeanu – director executiv adjunct,
Direcţia de dezvoltare regională; Constantin Cristea – director executiv, Direcţia
patrimoniu; Ioana-Andreea Năvădaru – auditor, Serviciul audit public intern; Ionel Coca
– şef serviciu, Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în
muncă şi asigurarea calităţii; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef;
Simona Bejan – consilier juridic, Serviciul contencios şi probleme juridice; Liviu
Coman-Kund – consilier, Cabinet preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet
preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Au participat ca invitaţi: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi; Florina
Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie Zanfir –
manager, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager, Muzeul de
Artă Vizuală Galaţi; Ciprian Groza – director general adjunct pentru protecţie socială,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; Valentina Alina
Dobrea – manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi;
Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva”
Galaţi; Claudia Manea – referent de specialitate, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi;
Victoria Ghionea – manager, Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor; 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 „LIBERTATEA”; ziarul Regional de Antreprenoriat; RADIO
ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, Presa Galaţi Brăila; TV Galaţi; „Alternativa”.
Domnul Preşedinte, având în vedere faptul că este o zi importantă, deosebită
pentru poporul român, pentru noi ca naţiune, doreşte ca şedinţa de consiliu să înceapă
prin intonarea imnului României pentru că data de 26 iunie este proclamată Ziua
drapelului naţional.
Adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor invitaţi, doreşte să salute
prezenţa alături de dumnealor a domnului subprefect Manoliu Mihai.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului care va face apelul
nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă (domnul Puşcaş Paul, secretarul judeţului
Galaţi, va fi înlocuit la această şedinţă de domnul Coca Ionel - şef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea
calităţii).
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 28 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Buruiană Nataliţa, Dănăilă Sorin, Gaiu
Magdalena, Iaru Romulus – Lucian, Radu Valentin şi Trandafir Avram.
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 14 iunie 2018.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi:
1. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 30.04.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Lieşti (Halta Şerbăneşti) – Tecuci (SC
Pandora Prod SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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2. Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 01.06.2019 pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Intreprindere Individuală, pe traseul
Pechea-Independenţa (DJ 251Galaţi-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL
Câmpina);
Iniţiator: Costel Fotea
3. Transmiterea unor bunuri mobile în folosinţă gratuită Serviciului Public
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi şi aprobarea
contractului de folosinţă gratuită pentru bunurile respective;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire şi teren
aferent) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi
pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Galaţi pentru realizarea
obiectivului de investiţii ”Consolidare Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol
Andrei Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea parteneriatului cu Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor – Filiala
Judeţeană Galaţi în vederea organizării, la Galaţi, a unui concurs naţional de pescuit;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Modificarea Hotărârii nr. 122 din 14 iunie 2018 privind aprobarea proiectului
„Achiziţie utilaj cosire şi întreţinere luciu apă lac Zătun” şi a obligaţiilor ce revin
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Galaţi pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai
2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în
anul 2016;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 268 din 19 decembrie
2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate
publică de interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului
Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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13. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018;
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel Petru Gasparotti
Viorica Sandu
Mitică Sandu
16. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de
trecere a unui imobil (teren), situat în municipiul Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2,
din domeniul public al municipiului Galaţi şi din administrarea Consiliului Local al
municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului
Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 30.04.2019, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport SC Gegi SRL, pe traseul Lieşti (Halta Şerbăneşti) – Tecuci
(SC Pandora Prod SRL)
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţei de traseu, până la data de 01.06.2019 pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru
operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Intreprindere Individuală, pe
traseul Pechea-Independenţa (DJ 251Galaţi-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC
Confind SRL Câmpina)
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Transmiterea unor bunuri mobile în folosinţă gratuită Serviciului Public Judeţean
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi şi aprobarea
contractului de folosinţă gratuită pentru bunurile respective
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire şi teren
aferent) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”
Galaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Galaţi pentru realizarea obiectivului
de investiţii ”Consolidare Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei
Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est pentru anul 2018
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului cu Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor – Filiala
Judeţeană Galaţi în vederea organizării, la Galaţi, a unui concurs naţional de
pescuit
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 122 din 14 iunie 2018 privind aprobarea proiectului
„Achiziţie utilaj cosire şi întreţinere luciu apă lac Zătun” şi a obligaţiilor ce revin
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Galaţi pentru implementarea acestuia
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016
privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în
anul 2016
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 268 din 19 decembrie 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de
utilitate publică de interes judeţean „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare
a municipiului Galaţi”
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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie 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 29 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, 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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii al 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 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018
Iniţiatori: Costel Fotea
Florinel Petru Gasparotti
Viorica Sandu
Mitică Sandu
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a
unui imobil (teren), situat în municipiul Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din
domeniul public al municipiului Galaţi şi din 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.
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 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 Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie
şi Finanţe nr. 5.884/5.885/14.06.2018 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.
5.974/14.06.2018 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”,
transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.
5.884/5.885/5.974/14.06.2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
mai 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna mai 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna mai 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
mai 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna mai 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna mai 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 mai 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna mai 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna mai 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna mai 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna mai 2018.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să prezinte o
informare la acest punct din ordinea de zi.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică informează că, astăzi, grupul P.N.L. din cadrul consiliului
judeţean a depus două iniţiative - proiecte de hotărâri: unul din ele se referă la
modernizarea drumului judeţean 240A şi celălalt proiect de hotărâre se referă la
reabilitarea Monumentului Eroilor Căzuţi la Războiul din 1918, pe „Centenarul România
100”, în comuna Oancea. Afirmă: „Considerăm importante cele două proiecte şi sperăm
ca, în luna iulie, să figureze pe ordinea de zi a şedinţei ordinare. Mulţumim.”
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte, referindu-se la faptul că, acum, dacă tot a început şi a deschis
„cutia Pandorei”, îl invită să le spună între ce localităţi este drumul 240A.
Domnul Simbanu Ionică îi comunică faptul că sunt două localităţi uitate demult.
Domnul Preşedinte insistă să le precizeze ce localităţi sunt, fiind foarte important.
Domnul Simbanu Ionică susţine: „Ştiu de ce doriţi acest lucru, domnule preşedinte,
dar trebuie să ne mai gândim şi la comune care aparţin opoziţiei, nu numai cele de la
majoritate.” Conchide că face legătura între comunele Cerţeşti şi Ghidigeni. În
continuare, precizează că sunt şapte kilometri, nu mai mult. Spune: „Nu cred că-i atât
de greu şi mai ales că drumul acela este pietruit, jumătate este asfaltat. Ar fi păcat să
nu continuăm să facă legătura între cei din nordul judeţului. Vă mulţumesc.”
Domnul Preşedinte doreşte să facă o menţiune: „De exemplu: drumul judeţean
Smârdan – Schela – Slobozia Conachi şi toate celelalte.. Matca – Tecuci, n-am ţinut
cont niciodată că sunt comune ale P.S.D.-ului sau sunt comune ale P.N.L.-ului sau…
am ţinut cont de cetăţeni; dacă mă refer la drumul Movileni – Barcea – Cosmeşti –
Nicoreşti, sunt comune de toate culorile politice; dacă mă refer la 255 Pechea –
Suhurlui – Rediu – Cuca – Fârţăneşti – Măstăcani până la Vlădeşti, iarăşi – vedeţi că nu
am ţinut niciodată cont de culoarea politică. Cred că rolul nostru… şi ştiu că la ora
actuală aveţi dreptate dintr-un anumit punct de vedere, doar că vreau să fac şi să aduc
la cunoştinţă tuturor: consiliul judeţean are o reţea de drumuri de opt sute nouăzeci de
kilometri, din care şase sute zece kilometri sunt asfaltaţi, pe anumite porţiuni numai
asfalt nu mai este; mai sunt nouăzeci de kilometri din piatră şi şaizeci şi şapte, sau cât
mai rămân acolo, din pământ şi vreo patru kilometri din piatră cubică. Am căutat să
facem dezvoltare pentru tot judeţul pentru că acesta este scopul şi rolul nostru aici.
Acum, cui de aici, de la masa aceasta, nu i-ar plăcea să fie tot judeţul, opt sute
nouăzeci de kilometri asfaltaţi? Dar, haideţi să facem o prioritate a priorităţilor. De
exemplu, pot să vă dau o informaţie şi să vă aduc la cunoştinţă, pentru că sunt sigur că
şi dumneavoastră trebuie să spuneţi mai departe; de exemplu: facem un studiu de
fezabilitate pentru drumul judeţean Munteni – Negrileşti – Ghidigeni. Oare ne-am gândit
la dezvoltarea comunelor P.S.D. sau la dezvoltarea judeţului? Care sunt traficul şi
intensitatea traficului pe acest drum şi care este intensitatea traficului pe drumul 240A
între Ghidigeni şi Cerţeşti? Vă mulţumesc, dacă am fost destul de cuprinzător, eu încă
mai pot să dezvolt subiectul acesta.” Totodată, având în vedere celălalt proiect de
hotărâre menţionat, îi spune: „Dar, celălalt cu monumentul, să ştiţi că, chiar în An
Centenar, cu siguranţă, ne vom apleca asupra lui mai mult.” În continuare, afirmă:
„Dacă îmi găsiţi o sursă de finanţare europeană, aşa cum am găsit pentru toate
drumurile, să ştiţi că îl introducem şi pe acesta.”
Domnul Simbanu Ionică precizează: „Răspunsul dumneavoastră a fost mai amplu
decât ne doream. Ştim că proiectele respective au fost făcute pe fonduri – la momentul
respectiv le-am aprobat, am participat cum era şi normal la acest lucru. Singurul lucru
pe care am vrut să-l prezentăm este că şi cei de acolo au nevoie, şi nu neapărat că fac
parte din altă coloratură.”
Domnul Preşedinte afirmă: „Aţi văzut că încercăm să facem dezvoltare pentru tot
judeţul, neţinând cont de nicio coloratură politică – că este U.N.P.R., că este P.S.D.,
P.N.L. sau alte formaţiuni politice; că rolul nostru înseamnă dezvoltarea judeţului,
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inclusiv spital judeţean, inclusiv Spitalul de la Găneşti, inclusiv muzee de artă. Toate
sunt pentru toţi cetăţenii.”
Domnul Simbanu Ionică, apropo de sursa de finanţare, are o ultimă remarcă: „Aţi
rectificat bugetul de şase ori în şase luni. Probabil că o rectificare pentru o lucrare de
genul acesta, care nu necesită o sumă extraordinar de mare, se poate face. Mulţumim.”
Domnul Preşedinte îi spune că înseamnă cam patru milioane de euro o rectificare
de asta bugetară de şapte kilometri de drum judeţean reabilitat, modernizat cu tot cu
infrastructură; la cinci sute de mii de euro pe kilometru cu tot cu şanţuri, poduri şi podeţe
înseamnă exact trei milioane de euro şi jumătate. Dacă trei milioane de euro şi jumătate
din bugetul consiliului este o sumă mică, atunci: „Doamne-ajută! Înseamnă că suntem
un consiliu judeţean foarte bogat.”
Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Cristovici Viorel, amintind că în luna februarie a luat poziţie vizavi de
drumurile judeţene, îi spune: „Ar fi bine să urmăriţi datele pe care le-am prezentat, nu
de alta, dar s-ar putea ca presa să ia datele pe care le-aţi dat dumneavoastră acum cu
privire la lungimea drumurilor judeţene şi toate celelalte date şi să ajungem să avem
mai mulţi kilometri de drumuri judeţene decât avem în realitate. Vă rog frumos să vedeţi
procesul-verbal că acolo le-am dat exact lungimile şi exact acele sectoare de drum
judeţean care sunt pietruite, din pământ şi piatră cubică. Vă mulţumesc.”
Domnul Preşedinte, afirmând că se poate face un calcul simplu: şaizeci şi şapte cu
nouăzeci, însemnând aproximativ o sută cincizeci, cu şase sute zece, însemnând şapte
sute şi ceva, îi menţionează: „chiar cred că am pus mai puţin de opt sute nouăzeci de
kilometri; mai mult, sigur.”
În continuare, ordinea de zi fiind epuizată, închide şedinţa şi adresează urarea de:
La mulţi ani României! La mulţi ani, români!
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 11 (unsprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
25 iulie 2018.
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