PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 29 noiembrie 2018
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 503 din 23 noiembrie 2018 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 24-25 noiembrie 2018, în ziarul „Monitorul de
Galaţi” şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 26 noiembrie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia
on-line) din 23 noiembrie 2018 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de
zi:
1. Stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual
din aparatul propriu de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi
exploatat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii în
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu
handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrul de zi pentru
consiliere şi sprijin persoane cu handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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10. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg.
Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Vânzarea, prin licitaţie deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea
masei lemnoase provenite din vegetaţia forestieră de pe aliniamentul drumurilor
judeţene, aflate în administrarea Consiliului Judeţean 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 Bibliotecii
Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea Acordului între Serviciul Public Judeţean de Administrare a
Domeniului Public şi Privat Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind
derularea investiţiei „Amenajare zonă de agrement Parc Aventura, Pădurea
Gârboavele”;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului: Instalaţie de
detectare, semnalizare şi avertizare incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific
Pescăresc – Balta Zătun;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Galaţi pentru
perioada 2018 – 2022;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AUTORECORD SRL, pe traseul Galaţi – Vînători (SC AMBX SRL - str. Foltanului 1C);
Iniţiator: Costel Fotea
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22. Completarea nivelului de învăţământ „postliceal” cu domeniul „turism şi
alimentaţie”, calificarea profesională „asistent de gestiune în unităţi de cazare şi
alimentaţie” (învăţământ special), respectiv domeniul „fabricarea produselor din lemn”,
calificarea profesională „tehnician produse finite din industria lemnului” (învăţământ
special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic
„Simion Mehedinţi” din municipiul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
23. 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
24. Aprobarea proiectului „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor” şi a obligaţiilor ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi, pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii socio-medicale integrate pentru
vârstnicii în risc de excluziune socială din judeţul Galaţi” şi a obligaţiilor ce revin Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, pentru implementarea
acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Aprobarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă” şi a
obligaţiilor ce revin Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
GALAŢI, pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 privind modificarea Hotărârii
nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect,
precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni
(DJ 251A)”;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de Ştiinţa şi
Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
30. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
profesor Vincent DOUSSET;
Iniţiator: Costel Fotea
31. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
profesor Octavian TABĂRĂ;
Iniţiator: Costel Fotea
32. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
poetului tecucean Gheorghe Dionisie DUMA;
Iniţiator: Costel Fotea
33. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
locotenent major Constantin BUJOREANU;
Iniţiator: Ionică Simbanu
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34. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
locotenent (r.) Caizer DRĂGOI;
Iniţiator: Ionică Simbanu
35. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
căpitan (r.) Costache Z. IANCU;
Iniţiator: Ionică Simbanu
36. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
colonel (r.) Constantin IONESCU;
Iniţiator: Ionică Simbanu
37. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
colonel (r.) dr. Ioan FILIP;
Iniţiator: Trandafir Avram
38. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Petre
MARINESCU;
Iniţiator: Florinel Petru Gasparotti
39. 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;
Eugenia Pufu – şef serviciu, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore – şef serviciu, Serviciul
audit public intern; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; 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; Gabriela Drăghici
– coordonatorul echipei de elaborare a Planului Local de Acţiune pentru Mediu;
Gabriela Elena Bahrim – prorector, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi; Camelia
Vizireanu – decan, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos” Galaţi; Octavian Tabără – propus pentru acordarea titlului de
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; Aida Zaharia – membră a Cenaclului literar
„Calistrat Hogaş” din Tecuci; Vasile Stan Turcu – preşedinte, Filiala Galaţi a Asociaţiei
Naţionale a Veteranilor de Război; Maria Andrei – fiica domnului colonel (r.) Constantin
Ionescu, propus pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”;
Ioan Filip – colonel (r.) dr., propus pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al
judeţului Galaţi”; Petre Marinescu – propus pentru acordarea titlului de „Cetăţean de
Onoare al judeţului Galaţi”; Mihaela Maxim – reprezentant, Centrul Cultural „Dunărea de
Jos” Galaţi; Ilie Zanfir – manager, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ
Şerban – manager, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Lucian Vintilă – reprezentant, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Emilia Manon
Cristoloveanu – director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi; Claudia Manea – reprezentant, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi;
Victoria Gheonea – manager, Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor; Cătălin Popa – director
general, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi.

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 29 noiembrie 2018
Pag. nr. 5
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „REALITATEA”; RADIO PRO FM Express de Dunăre; TV
Galaţi; Faramogul.ro.
Domnul Preşedinte, având în vedere faptul că mai sunt două zile până la data de
1 Decembrie şi România, anul acesta, sărbătoreşte o sută de ani de la Marea Unire,
începe această şedinţă cu imnul naţional al României, interpretat de către Mara Grecu,
Nicola Iordan, Olivia Manea, Adelina Chiriac, Carina Chiţoiu, sub conducerea doamnei
profesor Emilia Savu de la Centrul Cultural „Dunărea de Jos”. (aplauze)
Urmează intonarea imnului naţional al României.
……………………………………………………………………………………………..............
Se reiau lucrările şedinţei.
Domnul Preşedinte le mulţumeşte acestora precum şi copiilor de la Şcoala nr. 2
din localitatea Barcea, coordonaţi de doamna Petruţa Ilie care, în această zi, îi încântă
cu minunate panouri amplasate în sala de şedinţă.
În continuare, menţionând că este un moment unic, este o şedinţă unică ca şi
încărcătură emoţională, îl roagă pe domnul profesor Paul Buţa să citească
„Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia”.
Domnul Buţa Paul dă citire:
„Rezoluţiunea
Adunării Naţionale de la Alba-Iulia
din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918
I. Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească,
adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1
Decembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de
dânşii cu România. Adunarea Naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al
naţiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre.
II. Adunarea Naţională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la
întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal.
III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român,
Adunarea Naţională proclamă următoarele:
1. Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor
se va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său şi
fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi la
guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.
2. Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă confesională pentru toate
confesiunile din Stat.
3. Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieţii
publice. Votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional,
pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, judeţe
ori parlament.
4. Desăvârşită libertate de presă, asociere şi întrunire, libera propagandă a tuturor
gândurilor omeneşti.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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5. Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăţilor, în special
a proprietăţilor mari. În baza acestei conscrieri, desfiinţând fidei-comisele şi în
temeiul dreptului de a micşora după trebuinţă latifundiile, i se va face posibil
ţăranului să-şi creeze o proprietate (arător, păşune, pădure) cel puţin atât cât să
poată munci el şi familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe
de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potenţarea producţiunii.
6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi drepturi şi avantagii, care sunt
legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.
IV. Adunarea Naţională dă expresie dorinţei sale, ca congresul de pace să înfăptuiască
comuniunea naţiunilor libere în aşa chip, ca dreptatea şi libertatea să fie asigurate
pentru toate naţiunile mari şi mici, deopotrivă, iar în viitor să se elimine războiul ca
mijloc pentru regularea raporturilor internaţionale.
V. Românii adunaţi în această Adunare Naţională salută pe fraţii lor din Bucovina,
scăpaţi din jugul Monarhiei austro-ungare şi uniţi cu ţara mamă România.
VI. Adunarea Naţională salută cu iubire şi entuziasm liberarea naţiunilor subjugate până
aici în Monarhia austro-ungară, anume naţiunile: cehoslovacă, austro-germană,
iugoslavă, polonă şi ruteană şi hotărăşte ca acest salut al său să se aducă la cunoştinţa
tuturor acelor naţiuni.
VII. Adunarea Naţională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi români,
care în acest război şi-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru murind
pentru libertatea şi unitatea naţiunii române.
VIII. Adunarea Naţională dă expresiune mulţumirei şi admiraţiunei sale tuturor Puterilor
Aliate, care prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui duşman pregătit de
multe decenii pentru război au scăpat civilizaţiunea de ghiarele barbariei.
IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor naţiunei române din Transilvania, Banat
şi Ţara Ungurească, Adunarea Naţională hotărăşte instituirea unui Mare Sfat Naţional
Român, care va avea toată îndreptăţirea să reprezinte naţiunea română oricând şi
pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiunile pe care le va afla
necesare în interesul naţiunii.
Ştefan C. Pop
Vicepreşedinte al Adunării Naţionale
Laurenţiu Oancea
Notar al Adunării Naţionale”
Domnul Preşedinte, mulţumindu-i domnului profesor, transmite: „Să mulţumim
înaintaşilor noştri că astăzi putem să vorbim despre o Românie Mare, despre o
Românie Unită. Şi noi, la rândul nostru, să fim demni să ducem mai departe, pentru că
în cele două Războaie Mondiale şi nu numai, încă din 1600 românii şi-au dorit să
vorbească aceeaşi limbă, să fie un singur neam de la Mihai Viteazul, Cuza, Regele
Ferdinand. Să dea Dumnezeu să ne dea înţelepciunea să fim demni de faptele
înaintaşilor noştri care, de cele mai multe ori, au făcut sacrificiul suprem ca noi, astăzi,
să ne bucurăm de această minunată ţară. La mulţi ani, români! La mulţi ani, România!
La mulţi ani, gălăţeni!”
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Înainte de a începe şedinţa, îl invită pe domnul Cristea Vasile, preşedintele
Asociaţiei Persoanelor cu Handicap „Sporting Club”, care doreşte să ia cuvântul.
Domnul Cristea Vasile, adresându-se domnului preşedinte, doamnelor şi domnilor
consilieri, spune: „Vă rog să îmi acordaţi 50-60 de secunde pentru a-mi exprima
mulţumirea şi respectul total al meu şi al persoanelor cu handicap din municipiul şi
judeţul Galaţi pentru sprijinul şi buna colaborare care am avut-o de-a lungul anilor şi,
implicit, 2018. De altfel, noi încheiem anul 2018 cu un moment artistic – spectacol cred
că este mult spus – la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” prin care
marcăm Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap în data de 3 decembrie, la ora
14.30 şi, totodată, Centenarul Marii Uniri. De altfel, colegul meu o să vă înmâneze nişte
invitaţii pe care vreau să le studiaţi şi analizaţi şi sperăm, din tot sufletul, să fiţi alături de
noi. Şi, domnule preşedinte, trebuie… am vrut să fie un secret, dar nu se poate, noi o să
înmânăm şi nişte plachete cu ocazia celui de al XV-lea spectacol şi a Centenarului Marii
Uniri şi aşa că sunteţi cap de listă pentru o plachetă. Vă mulţumesc. Scuzaţi şi sperăm
la o bună colaborare şi pentru anul viitor. Mii de mulţumiri, fără niciun fel de reţinere.
Mai rar consilii judeţene şi consilii municipale care să se ocupe în felul acesta de
persoanele cu handicap şi nu exagerez – cunosc foarte bine problema la nivel naţional.
Încă o dată felicitări şi mii de mulţumiri!”
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte. Mulţumeşte şi colegilor şi afirmă: „Într-adevăr,
aşa ne place să ştie lumea că la consiliul judeţean şi la consiliul local suntem o echipă
care lucrează pentru oameni şi pentru judeţul Galaţi.”
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Dorin
Otrocol şi a tuturor invitaţilor din această sală.
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: Cristovici Viorel şi Ursu Nicuşor.
Domnul consilier judeţean Dănăilă Sorin a părăsit sala înainte de votarea
punctului 27 de pe ordinea de zi şi a revenit în sală după votarea punctului 30 de
pe ordinea de zi.
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 26 octombrie 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:
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 191 din 24 septembrie 2018
privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii
integrate şi complementare - CARIC”;
- aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos”
Galaţi.
În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 191 din 24 septembrie
2018 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi
complementare - CARIC”».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos”
Galaţi».
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. Stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual
din aparatul propriu de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi
exploatat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii în
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu
handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
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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8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrul de zi pentru
consiliere şi sprijin persoane cu handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg.
Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Vânzarea, prin licitaţie deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea
masei lemnoase provenite din vegetaţia forestieră de pe aliniamentul drumurilor
judeţene, aflate în administrarea Consiliului Judeţean 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 Bibliotecii
Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Complexului
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea Acordului între Serviciul Public Judeţean de Administrare a
Domeniului Public şi Privat Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind
derularea investiţiei „Amenajare zonă de agrement Parc Aventura, Pădurea
Gârboavele”;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului: Instalaţie de
detectare, semnalizare şi avertizare incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific
Pescăresc – Balta Zătun;
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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20. Aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Galaţi pentru
perioada 2018 – 2022;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AUTORECORD SRL, pe traseul Galaţi – Vînători (SC AMBX SRL - str. Foltanului 1C);
Iniţiator: Costel Fotea
22. Completarea nivelului de învăţământ „postliceal” cu domeniul „turism şi
alimentaţie”, calificarea profesională „asistent de gestiune în unităţi de cazare şi
alimentaţie” (învăţământ special), respectiv domeniul „fabricarea produselor din lemn”,
calificarea profesională „tehnician produse finite din industria lemnului” (învăţământ
special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic
„Simion Mehedinţi” din municipiul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
23. 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
24. Aprobarea proiectului „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor” şi a obligaţiilor ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi, pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii socio-medicale integrate pentru
vârstnicii în risc de excluziune socială din judeţul Galaţi” şi a obligaţiilor ce revin Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, pentru implementarea
acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Aprobarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă” şi a
obligaţiilor ce revin Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
GALAŢI, pentru implementarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 privind modificarea Hotărârii
nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect,
precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni
(DJ 251A)”;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 191 din 24 septembrie
2018 privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi
complementare - CARIC”;
Iniţiator: Costel Fotea
30. Aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos”
Galaţi;
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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31. Acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de Ştiinţa şi
Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
32. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
profesor Vincent DOUSSET;
Iniţiator: Costel Fotea
33. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
profesor Octavian TABĂRĂ;
Iniţiator: Costel Fotea
34. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
poetului tecucean Gheorghe Dionisie DUMA;
Iniţiator: Costel Fotea
35. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
locotenent major Constantin BUJOREANU;
Iniţiator: Ionică Simbanu
36. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
locotenent (r.) Caizer DRĂGOI;
Iniţiator: Ionică Simbanu
37. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
căpitan (r.) Costache Z. IANCU;
Iniţiator: Ionică Simbanu
38. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
colonel (r.) Constantin IONESCU;
Iniţiator: Ionică Simbanu
39. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
colonel (r.) dr. Ioan FILIP;
Iniţiator: Trandafir Avram
40. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Petre
MARINESCU;
Iniţiator: Florinel Petru Gasparotti
41. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual
din aparatul propriu de specialitate 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi
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 3 din ordinea de zi:
Aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi
exploatat 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 4 din ordinea de zi:
Aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 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 5 din ordinea de zi:
Aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu
handicap 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 6 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 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 7 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere
pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
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 8 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere
şi sprijin pentru părinţi şi copii 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 9 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrul de zi pentru
consiliere şi sprijin persoane cu handicap 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 10 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Aprobarea 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Vânzarea, prin licitaţie deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea
masei lemnoase provenite din vegetaţia forestieră de pe aliniamentul drumurilor
judeţene, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi
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.
Doamna Gaiu Magdalena, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean.
Doamna Gaiu Magdalena spune: „Aş dori, dacă se poate, să primim şi noi,
ulterior, condiţiile contractului cu S.C. NEVDIN pentru a şti ce parametri au avut în
vedere, deoarece de la Garda de Mediu ni s-a atras atenţia că, în eventualitatea în care
aceşti arbori sunt tăiaţi la o înălţime de 80 de centimetri, să spunem, ei sunt un real
pericol pentru conducătorii auto; ei fiind… fiind necesari să fie tăiaţi la nivelul solului.”
Domnul Preşedinte îi solicită clarificări asupra a ceea ce doreşte să îi pună la
dispoziţie.
Doamna Gaiu Magdalena specifică: „să ne aduceţi la cunoştinţă sau să ne
comunicaţi care sunt condiţiile contractului şi cum prevăd dumnealor să taie aceşti
arbori aflaţi pe aliniamentul drumurilor judeţene.”
Domnul Preşedinte, menţionând faptul că deşi acolo Direcţia Silvică marchează
arborii respectivi, ei sunt obligaţi să îi taie, dar pentru că este o şedinţă atât de
frumoasă, nu dezvoltă subiectul şi conchide că i se vor pune la dispoziţie condiţiile.
Doamna Gaiu Magdalena îi mulţumeşte.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii. Nefiind alte observaţii,
supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 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 Bibliotecii
Judeţene „V. A. Urechia” 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 14 din ordinea de zi:
Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”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 15 din ordinea de zi:
Aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi
terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
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 29 noiembrie 2018
Pag. nr. 15

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
o roagă pe doamna Pufu Eugenia să îl prezinte.
Doamna Pufu Eugenia prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea
contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 26.740/1 din 26.11.2018)
Având în vedere adresa nr. 60025/23.11.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr.
26740/26.11.2018, faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, sunt necesare o serie
de modificări şi completări.
Pentru aceste motive, formulez următorul
AMENDAMENT:
- în anexa nr. 1 (contractul de administrare directă), cap. III, art. 2 se modifică şi se
completează astfel:
„Obiectul contractului îl constituie dreptul de administrare asupra imobilelor (clădiri şi
terenuri), situate în:
- municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 138 B;
- municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 138 E;
- municipiul Galaţi, Micro 20, str. Furnaliştilor nr. 24;
- municipiul Galaţi, Micro 40, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 3;
- municipiul Galaţi, Micro 16, str. Blaj nr. 11-A;
- municipiul Galaţi, str. Radu Negru nr. 1B;
- municipiul Galaţi, str. Radu Negru nr. 1-C;
- municipiul Galaţi, str. Mihail Sadoveanu nr. 17;
- municipiul Galaţi, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, bloc B4, ap. 18, Piaţa
Centrală;
- municipiul Galaţi, zona C, str. Ionel Fernic nr. 4A, lot 2 (teren 2.136 mp);
- municipiul Galaţi, str. Sindicatelor nr. 50;
- municipiul Galaţi, Micro 14, str. Siderurgiştilor nr. 44, bloc M5B, scara 3,
ap. 41;
- municipiul Galaţi, Micro 16, str. C-tin Levaditti nr. 3, bloc Roza 1, scara 2,
ap. 20;
- municipiul Galaţi, Micro 19, str. Laminoriştilor nr. 10, bloc G 1, scara 2, ap.
31;
- municipiul Galaţi, str. Mr. Iancu Fotea nr. 4, bloc Delta, ap. 7;
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 29 noiembrie 2018
Pag. nr. 16
- municipiul Galaţi, str. Cluj nr. 7, bloc D5C, scara 1, ap. 18;
- municipiul Galaţi, Micro 21, bd. Dunărea nr. 60, bloc PR4, scara 3, ap. 54;
- municipiul Galaţi, Micro 16, str. Lebedei nr. 11, bloc E6, scara 2, ap. 32;
- municipiul Galaţi, Micro 13 B, str. Feroviarilor nr. 3, bloc A2, scara 3, ap.
45;
- municipiul Galaţi, Micro 17, str. Combinatului nr. 1, bloc C2, scara 4, ap.
60;
- municipiul Galaţi, Micro 19, str. Strungarilor nr. 2, bloc K1, scara 4, ap. 77;
- municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 119, bloc A2, scara 3, ap. 41;
- municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 75;
- municipiul Tecuci, Aleea Ştrandului nr. 6;
- oraşul Tg. Bujor, str. Victoriei nr. 5A;
- oraşul Tg. Bujor, str. Eremia Grigorescu nr. 80, bloc A2, scara 4, ap. 61;
- oraşul Tg. Bujor, str. Eremia Grigorescu nr. 80, bloc A2, scara 4, ap. 65;
- oraşul Tg. Bujor, str. Eremia Grigorescu nr. 80, bloc A2, scara 4, ap. 69;
- sat. Ţigăneşti, comuna Munteni,
în care îşi desfăşoară activitatea Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi”.
Semnează: Preşedinte, Costel FOTEA»
Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul.
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 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 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 17 din ordinea de zi:
Darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi a unui bun imobil aflat 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”.
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Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Serviciul Public Judeţean de Administrare a
Domeniului Public şi Privat Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi
privind derularea investiţiei „Amenajare zonă de agrement Parc Aventura,
Pădurea Gârboavele”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului: Instalaţie de
detectare, semnalizare şi avertizare incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific
Pescăresc – Balta Zătun
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:
Aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Galaţi pentru
perioada 2018 – 2022
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: „Nu vreau să stric solemnitatea acestei şedinţe,
dar sunt câteva probleme apărute pe acest proiect de hotărâre. Aş fi dorit, aşa cum am
discutat, să le rezolvăm din comisii, dar Planul de Acţiune ne-a parvenit vineri; unii
colegi chiar vineri au avut şedinţă de comisii; eu, personal, am avut luni. Deci, a fost
foarte greu să îl studiem, cu atât mai mult cu cât acesta conţine peste o sută şaptezeci
de pagini. Drept urmare, ne-a luat mai multe zile să ne uităm pe Plan şi am constatat
câteva lucruri care nu corespund întru totul prevederilor legale – dacă doriţi, le enumăr,
dacă nu, vă pun la dispoziţie documentaţia. Drept pentru care, grupul Partidul Naţional
Liberal se va abţine la votul acestui proiect de hotărâre.” În continuare, menţionează că
poate aprofunda acele aspecte.
Domnul Preşedinte, fiind de acord cu opţiunea exprimată, specifică că din punctul
dânsului de vedere, este făcut de nişte specialişti şi susţine: „nu mă pricep, nu mă
pronunţ; nici nu ar fi frumos din partea mea să mă pronunţ pe munca unor oameni care
au muncit pentru o sută şaptezeci de pagini”. Conchide: „Dar, dacă ei şi-au asumat şi
şi-au pus ştampila şi semnătura acolo, înseamnă că am încredere că au maturitatea
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necesară pentru a semna acea hârtie.” De aceea, roagă colegii să voteze fiecare aşa
cum crede de cuviinţă pentru că este normal şi firesc.
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 8 „abţineri”
(Butunoiu Dorin, Creţu Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă
Sorin, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel).
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AUTORECORD SRL, pe traseul Galaţi – Vînători (SC AMBX SRL - str. Foltanului 1C)
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 22 din ordinea de zi:
Completarea nivelului de învăţământ „postliceal” cu domeniul „turism şi
alimentaţie”, calificarea profesională „asistent de gestiune în unităţi de cazare şi
alimentaţie” (învăţământ special), respectiv domeniul „fabricarea produselor din
lemn”, calificarea profesională „tehnician produse finite din industria lemnului”
(învăţământ special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul
Tehnologic „Simion Mehedinţi” din municipiul 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 23 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.
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 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 art. 5 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor” şi a obligaţiilor ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 25 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii socio-medicale integrate pentru
vârstnicii în risc de excluziune socială din judeţul Galaţi” şi a obligaţiilor ce revin
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă” şi a
obligaţiilor ce revin Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
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 33 voturi „pentru”.
Domnul consilier judeţean Dănăilă Sorin a părăsit sala.
Se trece la punctul 27 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 privind modificarea Hotărârii nr.
138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de
proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile
Corod – Drăguşeni (DJ 251A)”
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
o roagă pe doamna director Camelia Epure să îl prezinte.
Doamna Epure Camelia prezintă următorul:
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«AMENDAMENT
la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018
privind modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea
proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat
pentru
realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ 251A)”
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 26.806 din 27.11.2018)
Potrivit Solicitării de clarificare nr. 6 primită de la Agenţia de Dezvoltare Regională NordVest înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 26666/22.11.2018 aferentă
procesului de contractare pentru cererea de finanţare „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ 251A)” este
necesară modificarea Actului adiţional, anexă la hotărârea de modificare a hotărârii de
aprobare a proiectului, în concordanţă cu noile valori bugetare, rezultate din
completarea Secţiunii Buget – Activităţi şi cheltuieli pe platforma MySMIS, prin
corelarea valorii lucrărilor de execuţie conform bugetului actualizat şi prin eliminarea
celor marginale.
Pentru aceste motive formulez următorul

AMENDAMENT:
„Se modifică art. 3 „Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului”, alin. 2,
prin diminuarea valorii contribuţiei Liderului de parteneriat (Partener 1) UAT Judeţul
Galaţi la total cheltuieli eligibile, de la 778.619,65 lei la 778.331,65 lei, precum şi prin
diminuarea valorii contribuţiei Liderului de parteneriat (Partener 1) UAT Judeţul Galaţi la
valoarea totală a proiectului de la 796.469,65 lei la 796.181,65 lei, iar art. 3 „Roluri şi
responsabilităţi în implementarea proiectului”, alin. 2 va avea următorul conţinut:
(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
Organizaţia
Contribuţia (unde este cazul)
Lider de parteneriat
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile
(Partener 1)
(778.331,65 lei, respectiv 2% din valoarea
Unitatea Administrativ
cheltuielilor eligibile)
Teritorială Judeţul
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile
Galaţi
(17.850,00 lei, respectiv 0,05% din valoarea totală
a proiectului)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(796.181,65 lei, respectiv 2,04% din valoarea totală
a proiectului)
Partener 2
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei,
Unitatea Administrativ
respectiv 0%)
Teritorială Comuna
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0
Corod
lei, respectiv 0%)
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Partener 3
Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna
Drăguşeni

Data: 26.11.2018

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei,
respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0
lei, respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului
(0 lei, respectiv 0%)”.
Semnează: Preşedinte
al Consiliului Judeţean Galaţi
COSTEL FOTEA»

Domnul Preşedinte îi mulţumeşte şi precizează că este vorba doar de un
corrigendum unde se modifică o virgulă de 0,5 lei, cam aceasta fiind, transpus în mare,
ce a prezentat colega.
Anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul.
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament.
Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere”
(Butunoiu Dorin).
Se trece la punctul 28 din ordinea de zi:
Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul
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 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 29 din ordinea de zi:
Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 191 din 24 septembrie 2018
privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii
integrate şi complementare - CARIC”
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 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 30 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos”
Galaţi
Iniţiator: 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 32 voturi „pentru”.
Domnul consilier judeţean Dănăilă Sorin a revenit în sală.
Domnul Preşedinte invită pe reprezentantul Universităţii pentru semnarea acestui
acord. Anunţă că se trece la un moment frumos, astfel:
Se trece la punctul 31 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de Ştiinţa şi
Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte doreşte să adreseze câteva cuvinte înainte de a trece şi la
acordarea diplomelor. Menţionând faptul că Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
Alimentelor din Galaţi din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” este cunoscută şi cu
toate că şi-a schimbat numele de-a lungul timpului, şi-a păstrat în schimb valoarea,
rămânând aceeaşi instituţie de învăţământ apreciată atât pe plan local, cât şi naţional şi
internaţional. În 2018, înregistrează un nou succes remarcabil – aurul la Competiţia
europeană Ecotrophelia, mai clar: trofeul european pentru inovare în alimentaţie. Având
în vedere că au concurat împotriva unor echipe puternice din şaptesprezece ţări
europene, competiţia nu a fost deloc uşoară şi merită, deci, cu atât mai mult, aprecierea
noastră. Afirmă că suntem încântaţi de rezultatul obţinut de Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Alimentelor din Galaţi şi doreşte să adreseze felicitări echipei de studente:
Ana-Georgiana Popa, Alina-Marina Chirilă, Adelina Pricope, bineînţeles şi cadrelor
didactice care le-au stat alături în realizarea produsului WHOOPIE ICE: profesor doctor
inginer Daniela Borda, şef lucrări doctor inginer Iulia Bleoancă şi doctorand Florentina
Bucur, bineînţeles, conducerii Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor reprezentată
prin doamna decan Camelia Vizireanu şi, nu în ultimul rând, conducerii Universităţii
„Dunărea de Jos” Galaţi, reprezentată prin doamna prorector Gabriela Elena Bahrim, pe
care o invită să le povestească mai multe despre acest succes al Universităţii.
Doamna Bahrim Gabriela Elena, menţionând că o să adreseze doar câteva
cuvinte şi că o să lase conducerea Facultăţii şi câştigătoarele să spună mai mult,
afirmă: „În strategia Universităţii noastre avem în vedere dezvoltarea resursei umane,
atragerea tinerilor în cercetarea ştiinţifică şi transferul de cunoaştere către mediul socioeconomic. Trebuie să recunoaştem că acest ultim punct este deficitar şi poate cu
ajutorul autorităţilor locale, prin sprijinul dumneavoastră, putem să ne apropiem mai
mult de mediul socio-economic, să obţinem hrană sănătoasă pentru toată lumea.
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor are infrastructura necesară, are resursa
umană şi noi suntem aici pentru oraşul Galaţi, în primul rând.”
Doamna Vizireanu Camelia transmite: „Suntem onoraţi de recunoaşterea acestor
eforturi pe care Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, aşa cum bine aţi spus şi-a
schimbat denumirea, dar nu obiceiurile. Aniversăm, dacă vreţi să ne permiteţi, şaizeci şi
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trei de ani de existenţă în Galaţi, dar învăţământul superior de industrie alimentară în
România a început la Bucureşti, după aceea s-a mutat la Galaţi şi din '55 suntem aici
prezenţi, în fiecare an. Eforturile înaintaşilor noştri care au pus primii bazele pentru
dezvoltarea specialiştilor de industrie alimentară au fost continuate de generaţii până la
noi şi sperăm ca şi noi, de acum în acolo, să formăm generaţii pentru viitorul Galaţiului,
pentru viitorul României şi pentru viitorul Europei, în ansamblu. Eforturi au fost făcute de
studenţi şi cadre didactice, avem un colectiv foarte entuziast în a promova noul, dar în
acelaşi timp, de a face alimente sănătoase şi trendul este de a inova prin valorificarea
superioară a tuturor resurselor agroalimentare care pot fi prefăcute sau refăcute în
produse inovatoare, fără să mai avem deşeuri alimentare. Deci, încercăm să fim
eco-inovativi. Vă mulţumim încă o dată pentru această onoare şi: La mulţi ani,
România!”
Doamna Borda Daniela, fiind rândul dumneaei să le vorbească despre produs şi
despre concurs, comunică: „Şi pot să vă spun că echipa a desenat cu mintea toate
legăturile între proteine, lipide şi pectină şi a învăţat acest amestec, această structură
semicongelată, să stea şi să curgă astfel încât să convingă apoi printr-un amestec inedit
de arome, topit pe papilele gustative, că este cel mai bun produs din Europa. Meritul
este al echipei de studente şi fără un lider atât de motivat precum Ana, fără deschiderea
şi capacitatea de comunicare a Marinei şi fără curajul şi creativitatea Adelinei, cu
siguranţă, nu am fi fost astăzi aici. Dar a mai fost nevoie de câteva lucruri, a fost nevoie
de efortul din spate al cadrelor didactice şi al multor oameni, al multor colegi din
facultatea noastră care au dăruit cu generozitate cunoştinţe, ceea ce este foarte greu.
Au canalizat energia şi au şlefuit ideea lor până când ea a început să strălucească şi a
strălucit sub forma unei medalii de aur la Paris – unde altundeva? Dar lucrul acesta a
fost posibil pentru că noi am făcut investiţii în infrastructură, pentru că aşa cum a zis
doamna prorector, cât şi doamna decan, au fost foarte multe eforturi pe care facultatea
noastră le-a făcut. Există un nucleu foarte important al cercetării în facultatea noastră şi
foarte multe rezultate: medalii la concursurile de inovare din ţară şi internaţionale, la
salonul de la Geneva s-au obţinut aurul şi argintul de către colegii noştri. Deci, noi
credem că, de fapt, studenţii şi profesorii pot să ofere şi pe viitor alimente pentru minte,
pentru suflet şi pentru sănătate şi puteţi să contaţi pe efortul pe care îl face echipa
Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Vă mulţumesc.”
Domnul Preşedinte conchide: „Vreau să vă mulţumim şi noi pentru ceea ce aţi
făcut, pentru ceea ce faceţi. Am spus-o de multe ori: universitatea, şcolile, învăţământul
liceal, prin elevii, prin studenţii pe care îi are şi, mai apoi, prin oamenii pe care îi
formează sunt cei mai buni ambasadori ai acestui judeţ. Sunt oamenii care ne
reprezintă cu cinste, cu mândrie, sunt oamenii care ne fac mândri că acolo, peste
hotare, prin multe colţuri ale lumii, pe care nici nu ne imaginăm să punem degetul pe
hartă, se vorbeşte despre Galaţi. Şi aceasta datorită dumneavoastră, datorită
studenţilor, dar datorită, în mod special, profesorilor” care, de cele mai multe ori, nu au
beneficiat de condiţiile cele mai bune în desfăşurarea actului de învăţământ, „dar
dumneavoastră aţi ştiut tot timpul să îi ţineţi aproape şi să faceţi performanţă. De aceea,
noi astăzi, consiliul judeţean, vă mulţumim pentru ceea ce aţi făcut, vă felicităm şi, aşa
cum spunea doamna profesor, aţi fost unul dintre ambasadorii care, pe papilele
gustative ale celor din comisie, i-aţi determinat să spună: Galaţiul este cel mai bun!”
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În continuare, adresându-le felicitări, anunţă că se acordă o „Diplomă de
Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru câştigarea trofeului european Ecotrophelia
în anul 2018, precum şi pentru performanţele constante obţinute pe parcursul celor 7
ani de participare la concursul Ecotrophelia România.
Totodată, specifică că prin amabilitatea consilierilor judeţeni s-a aprobat acest
acord de parteneriat, se încearcă să se susţină performanţa şi, în afară de „Diploma de
Excelenţă”, se vor premia cei şase participanţi cu câte o mie cinci sute de lei fiecare.
Adresându-le mulţumiri, felicitări şi mult succes în continuare, anunţă că se acordă
diplome, astfel:
- doamnei Daniela Borda
- doamnei Iulia Bleoancă
- doamnei Florentina Bucur
- domnişoarei Ana-Georgiana Popa
- domnişoarei Alina-Marina Chirilă
- domnişoarei Adelina Pricope.
Domnul Preşedinte conchide: „Şi sperăm şi anul viitor să ne găsim în aceeaşi
formulă şi noi să acordăm din nou premii şi diplome de excelenţă. Felicitări:
Universităţii! Felicitări: Facultăţii! Felicitări: dumneavoastră! Şi încă o dată: vă
mulţumim!”
Se trece la punctul 32 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor
Vincent DOUSSET
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte precizează că una dintre cele mai îndelungate şi active dintre
parteneriatele internaţionale încheiate la nivelul judeţului Galaţi este cu regiunea
Nouvelle–Aquitaine din Franţa, parteneriat care durează de optsprezece ani şi care a
adus beneficii importante Galaţiului în domeniul medical, educativ, agricol şi
administrativ. Afirmă: „În perioada acestor optsprezece ani de parteneriat au existat
câţiva oameni deosebiţi cărora avem toate motivele să le răsplătim eforturile şi
implicarea permanentă în activităţile desfăşurate în comun. Aţi avut ocazia să
cunoaşteţi o parte dintre aceşti oameni în octombrie, atunci când i-am avut ca oaspeţi în
cadrul unei misiuni tehnice de evaluare a Programului de Cooperare Descentralizată
2015-2017. Am profitat de acel moment pentru a demonstra simbolic aprecierea
noastră prin oferirea câtorva diplome partenerilor francezi.”
Totodată, anunţă că astăzi, la finalul unei perioade de programare şi începutul
uneia noi care va dura până în 2021, consideră că este oportun să îi fie oferit titlul de
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Vincent Dousset unul dintre medicii
francezi de renume care a contribuit semnificativ la crearea Facultăţii de Medicină şi
Farmacie din Galaţi şi la îmbunătăţirea serviciilor medicale din Galaţi.
În continuare, îl invită pe domnul decan Nechita Aurel pentru a face o prezentare a
domnului doctor Vincent Dousset.
Domnul Nechita Aurel, adresându-se domnului preşedinte, doamnelor şi domnilor
consilieri, afirmă: «domnul profesor Vincent Dousset, la vremea când noi am început
colaborarea şi domnul Dan-Lilion Gogoncea, în calitate de preşedinte, se ocupa foarte
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 29 noiembrie 2018
Pag. nr. 25
mult de relaţiile politice, iar eu de cele strict medicale, îndeplinea atunci funcţia de
vicepreşedinte pentru relaţii internaţionale a Universităţii din Bordeaux, altfel spus
prorector – rectorii sunt preşedinţi acolo, prorector pentru relaţii internaţionale; şi, prin
dumnealui, de fapt, am transpus în practică înţelegerea pe care am avut-o cu
preşedintele regiunii Aquitaine, domnul Rousset, şi domnia sa ne-a primit cu foarte
multă amabilitate, ne-a oferit schimburi de experienţă între care… Era prima generaţie
de cadre didactice pe care noi o formam la Galaţi cu ajutorul partenerilor francezi. Au
fost peste patruzeci de cadre didactice care, ulterior, au devenit conferenţiari, profesori
la Medicina din Galaţi şi fără aportul domnului Vincent Dousset cred că ar fi fost ceva
mai dificil. Printre altele, pot să mă mândresc şi cu faptul că domnul Vincent Dousset
face parte din consiliul redacţional al Revistei Analelor Universităţii „Dunărea de Jos” –
Fascicula de medicină şi este un susţinător fervent al acestei publicaţii ale noastre şi
avem în continuare relaţii foarte strânse cu domnia sa. Domnia sa, de profesie, este
neuroradiolog şi este şeful Departamentului de Neuroradiologie la Spitalului Pellegrin
din Bordeaux şi este un mare expert pe plan mondial în acest domeniu. Ţin să vă
mulţumesc pentru faptul că, pe lângă premierile pe care le-aţi acordat în urmă cu o lună
de zile delegaţiei franceze, domnului preşedinte Alain Rousset, îl onoraţi şi pe
profesorul Vincent Dousset un om care într-adevăr a făcut foarte mult pentru Galaţi şi
pentru Facultatea de Medicină de la Galaţi. Şi, apropo de neuroradiologie, daţi-mi voie,
domnule preşedinte, să vă dau şi o informaţie că medicii români care au plecat în
străinătate au început să se întoarcă acasă. Şi, printre altele, ne vine şi un expert în
neuroradiologie care… român, care lucrează acum la Barcelona, este o somitate acolo,
şi care va concura în curând pentru un post de conferenţiar la Facultatea de Medicină
din cadrul Universităţii. Deci, vom dezvolta şi noi compartimentul de neuroradiologie al
cărui exponent, în Franţa, cu mare onoare, este Vincent Dousset. Se întorc şi românii
acasă. Este adevărat că domnia sa a făcut o mică „greşeală” – s-a căsătorit cu o
gălăţeancă. Vă mulţumesc.»
Domnul Preşedinte, mulţumindu-i domnului decan, comunică: „Sunt sigur că
relaţiile de colaborare vor continua. Sunt sigur că vom pune bazele unor noi
parteneriate şi vă mulţumim şi vă felicităm pentru ceea ce aţi făcut pentru medicina
gălăţeană şi dumneavoastră şi sperăm ca domnul profesor Vincent Dousset să se
implice, în continuare, în relaţia noastră de colaborare. Mulţumim mult.”
Domnul Nechita Aurel specifică faptul că dumnealui a mai vizitat Galaţiul şi speră
să mai revină.
Domnul Preşedinte precizează că este aşteptat cu drag.
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 33 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor
Octavian TABĂRĂ
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”.
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Domnul Preşedinte expune succint motivaţia acordării acestei distincţii onorifice:
«Domnul profesor Octavian Tabără, antrenor emerit în ramura sportivă box, şi-a adus
contribuţia la dezvoltarea disciplinei box atât în judeţul Galaţi, cât şi în municipiul Galaţi,
începând din anul 1962 la Clubul Sportiv Orăşenesc „Dunărea” şi mai apoi la Clubul
Sportiv Municipal „Dunărea” Galaţi până în anul 2001 când s-a pensionat, după o
activitate de cincizeci şi unu de ani de muncă. În această perioadă a obţinut rezultate
remarcabile atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, cu sportivi ai clubului şi ai
lotului naţional de box, ca antrenor federal.»
Totodată, anunţă că se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
domnului profesor Octavian TABĂRĂ, antrenor emerit în ramura sportivă box, care –
prin întreaga activitate depusă în dezvoltarea acestei discipline sportive şi prin
rezultatele remarcabile obţinute împreună cu sportivi ai clubului şi ai lotului naţional de
box atât pe plan naţional, cât şi internaţional – a contribuit la creşterea prestigiului
judeţului Galaţi. În continuare, îi adresează domnului profesor mulţumiri pentru ceea ce
a făcut şi pentru ceea ce încă mai trebuie să facă.
Domnul Tabără Octavian spune: «Sunt de acord cu dumneavoastră. Bineînţeles
că activitatea mea cuprinde foarte multe lucruri care, într-adevăr, au contribuit la
dezvoltarea boxului în Ţara Românească. În anul 2004 am făcut… să spun aşa: „Noua
orientare metodică a sportului box” în România – lucrare care a fost aprobată de
Centrul de Cercetări şi de medicină sportivă a României. Am fost promovat în funcţia de
antrenor federal unde am participat începând de la Olimpiada din 1980 de la Moscova,
unde a participat şi un boxer de la noi, Donici Georgică. În afară de aceste rezultate, la
Olimpiadă am obţinut două medalii de bronz prin sportivii Silaghi Valentin şi Cipere
Dumitru. După aceea, au urmat competiţii internaţionale – pot să spun că am fost pe
toate continentele globului pământesc şi unde am obţinut foarte multe rezultate. În
perioada când „mi s-a făcut de venit acasă”, aşa să spun, am înfiinţat Centrul Naţional
de Pregătire Olimpică, peste drum de Biblioteca „V. A. Urechia”, cu sprijinul organelor
locale şi… în sfârşit pe vremea aceea, foarte mulţi domni au contribuit. Pot să spun că
am reuşit să fac un hotel acolo, am reuşit să facem Cantina Sport, unde Federaţia
Română de Box împreună cu Comitetul Olimpic au hotărât să facem un Centru Naţional
de Pregătire Olimpică. Timp de doisprezece ani, activitatea Centrului s-a concretizat
prin: două sute de titluri de campion naţional la cadeţi şi juniori şi mai multe… rezultate
în campionatele europene şi mondiale şi unde nu pot să reamintesc de sportivul nostru
Bute Lucian pe care l-am luat de la Pechea de la vârsta de paisprezece ani, l-am înscris
în şcoală la Galaţi şi am reuşit ca să ajungă în marele performanţe. Singurul lucru pe
care l-am regretat în viaţa mea a fost faptul că, Centrul de Medicină Sportivă de la
Bucureşti i-a întrerupt activitatea când a ieşit campion naţional la juniori şi, printr-o
afecţiune a coloanei vertebrale, a spus că nu poate să mai facă sport de performanţă.
Atunci, eu ce-am făcut? M-am interesat în domeniul medical, am rezolvat problema şi
Bute Lucian a ajuns cel care este şi astăzi. Şi încă un regret l-am avut pe vremea când
era primar domnul Durbacă – venisem… nu de la Montreal… venisem din Thailanda şi
m-am dus la dânsul şi am spus: domnule primar, să-i facem şi noi acestuia o casă la
Galaţi să se… aici să nu plece. Ştiţi ce mi-a zis: „dar ce loc a luat acolo la Campionatul
Mondial?” Locul II. „Ei, când o să ia locul I, să vii la mine.” Şi acest Bute a plecat şi am
pierdut un sportiv de valoare. Eu vă mulţumesc…»
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Domnul Preşedinte îi transmite: „mulţumim încă o dată pentru modul în care aţi
modelat aceşti sportivi, aceşti campioni. Chiar dacă Bute nu s-a întors la Galaţi, dar
Bute a făcut performanţă şi ne-a reprezentat cu mândrie şi ştim cât de mult am stat cu
inima la gură la toate meciurile lui şi cât de mult ne-am bucurat şi cât de mândri am fost
când steagul României a fost acolo pe catarg, la locul I. Felicitări pentru întreaga
activitate - cincizeci şi unu de ani înseamnă semicentenar, felicitări şi mulţi ani înainte!
Multă sănătate vă dorim şi mult succes! Iar noi, consiliul judeţean vă mulţumim pentru
întreaga activitate şi pentru implicarea pe care aţi avut-o dumneavoastră.”
Domnul Tabără Octavian îi mulţumeşte.
Domnul Preşedinte îi înmânează Diploma de „Cetăţean de Onoare al judeţului
Galaţi”.
Se trece la punctul 34 din ordinea de zi:
Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
poetului tecucean Gheorghe Dionisie DUMA
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”.
Domnul Preşedinte expune succint motivaţia acordării acestei distincţii onorifice:
«Reputatul poet şi profesor Gheorghe Dionisie Duma a fost o personalitate marcantă a
vieţii culturale tecucene, judeţene, naţionale şi internaţionale. A predat limba şi literatura
română timp de 20 de ani la Şcoala Generală nr. 9 din Tecuci şi a debutat în poezie în
anul 1960, publicând primele versuri în revista „Iaşiul literar”, fiind membru al mai multor
Societăţi Culturale. Opera sa s-a bucurat de apreciere nu numai pe plan local şi
naţional, ci şi internaţional.» În continuare, îi dă cuvântul doamnei Aida Zaharia.
Doamna Zaharia Aida, adresându-se doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni,
precum şi domnului preşedinte, precizează că vine de la o altă activitate în care au
omagiat un alt drag prieten şi crede că, referindu-se la consilierii judeţeni de la Tecuci,
numele Ionel Necula le spune foarte multe. Specifică faptul că în această zi s-au
sărbătorit la Tecuci şaizeci de cărţi ale domnului Ionel Necula şi, adresându-se
domnului preşedinte, îi spune că, cu siguranţă, revine anul viitor la dumnealui cu încă o
solicitare. În continuare, face următoarele referiri: «N-aş vrea să fac un laudatio de
amploare, n-aş vrea să vorbesc foarte mult despre domnul Gheorghe Dionisie Duma
pentru că, consider că biografia pe care am prezentat-o este cât se poate de concisă.
Dar, aş începe cu un moto pe care l-am scris în cererea adresată domnului Costel
Fotea, un moto la care eu ţin foarte mult şi sună aşa: „Sunt mulţi cei care falsează, care
joacă teatru ieftin şi aceştia trebuiesc arătaţi lumii aşa cum sunt! Pentru că aceştia
distrug orice şansă ca tinerii să se mai îndrepte spre cultură; pentru ei, doar pentru ei
contează, doar ei trebuie să fie vedete”. Aceste cuvinte le-am folosit ca moto la
biografia înaintată către domnul preşedinte Costel Fotea în data de 23 august 2018 şi
nu întâmplător: sunt ultimele cuvinte pe care poetul Gheorghe Dionisie Duma mi le-a
spus în 15 ianuarie 2018 – o zi importantă de altfel pentru cultura română: ziua naşterii
poetului Eminescu şi Ziua culturii naţionale. A fost membru în marile societăţi culturale
din România. Vorbim de Junimea de la Iaşi, vorbim de Costache Negri de la Galaţi şi,
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nu în ultimul rând, membru al Uniunii Scriitorilor din România – poate este cea mai
mare recunoaştere a poetului Gheorghe Dionisie Duma. A lăsat în urmă nu doar carte
scrisă, a lăsat în urmă şi urmaşi. Din fericire, poetul Gheorghe Dionisie Duma a ştiut să
fie un copac care să crească alături de domnia sa urmaşii poeziei, urmaşii literaturii, şi
aş aminti câţiva dintre colegii mei de la Cenaclul literar „Calistrat Hogaş” din Tecuci:
Cristian Pohrib, astăzi director de radio, Dan Vîţă, Mihaela Gudană, sunt mulţi, foarte
mulţi. Eu sunt, din fericire, ultimul ucenic al lui Gheorghe Dionisie Duma, motiv pentru
care am considerat că merită acest titlu. Mă bucur foarte tare că l-aţi acceptat, că aţi
fost de acord cu el şi că judeţul Galaţi recunoaşte un om de valoare, chiar dacă nu mai
este printre noi. Să încercăm împreună şi noi, scriitorii, şi dumneavoastră, ca şi
autorităţi judeţene, să nu mai lăsăm timpul să treacă şi să-i recunoaştem pe oamenii
mari ai judeţului cât timp îi avem în viaţă.» În continuare, urează din partea colegilor
dumneaei de la Cenaclul literar „Calistrat Hogaş”, pentru că tot ne bat sărbătorile la uşă:
lumină, pace, sărbători frumoase şi multă bucurie!
Domnul Preşedinte, mulţumindu-i, îi transmite: «Vă felicităm pentru iniţiativă şi, mai
mult de atât, ce să spun decât că vă mulţumesc că aţi avut această iniţiativă pentru că,
într-adevăr, bibliografia domnului Gheorghe Dionisie Duma este foarte mare, frumoasă.
Şi, bineînţeles, nu putem decât, în memoria lui, să îl cinstim cu acest titlu de „Cetăţean
de Onoare al judeţului Galaţi” post-mortem. Mulţumim pentru iniţiativă.»
Doamna Zaharia Aida îi mulţumeşte.
Domnul Preşedinte îi înmânează doamnei Zaharia Aida, membră a Cenaclului
literar „Calistrat Hogaş” din Tecuci, Diploma de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
acordată post-mortem poetului tecucean Gheorghe Dionisie Duma.
Se trece la punctul 35 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
locotenent major Constantin BUJOREANU
Iniţiator: 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 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte expune succint motivaţia acordării acestei distincţii onorifice:
«Domnul locotenent major Constantin Bujoreanu, veteran de război, s-a remarcat în
mod deosebit prin acte de vitejie, în calitate de combatant în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. Este născut la data de 11 noiembrie 1920 în satul Găneşti, comuna
Cavadineşti, judeţul Galaţi. În intervalul 01 noiembrie 1943 – 30 septembrie 1944 a
luptat pe front cu Regimentul 11 Infanterie, plutonier T.R., comandant de pluton şi
sublocotenent rezervă.» În continuare, îi dă cuvântul domnului Turcu Vasile Stan.
Domnul Turcu Stan Vasile, adresându-se domnului preşedinte, precizează că
starea de sănătate a domnului colonel… este colonel, nu-i locotenent major, colonel
Bujoreanu nu i-a permis să fie prezent astăzi, aici, la această festivitate, aşa că îi revine
dânsului sarcina să primească această distincţie şi doreşte să adreseze câteva cuvinte:
«Stimate domnule preşedinte al consiliului judeţean, distinsă şi onorată asistenţă,
stimate doamne, vă rog să îmi îngăduiţi să vă mulţumesc în numele bravilor veterani de
război, membri ai filialei Galaţi a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război care
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astăzi au primit onorantul titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”. Este un prilej
de mândrie pentru asociaţia noastră şi suntem bucuroşi în acelaşi timp să avem în
mijlocul nostru veterani de război care se bucură de o asemenea apreciere din partea
unei importante instituţii – Consiliul Judeţean Galaţi. Acordarea acestui titlu veteranilor
de război se desfăşoară în atmosfera de înalte simţăminte patriotice generate de
aniversarea, în acest an, a Centenarului Marii Uniri înfăptuită la 1 Decembrie 1918.
Cinstirea, omagierea unui asemenea eveniment epocal, visul de veacuri împlinit al
românilor, constituie ofrandă a recunoştinţei noastre. Suntem pe deplin îndreptăţiţi ca,
în acest cadru dedicat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, să dăm onorul binemeritat
tuturor eroilor poporului român din toate timpurile, neuitaţilor martiri ai Războiului de
Independenţă de la 1877-1878, celor ce şi-au adus contribuţia la realizarea epocalului
eveniment de acum o sută de ani şi, în mod deosebit, înaintaşilor noştri, bravii luptători
din Războiul de Întregire care, prin jertfa lor de sânge, au certificat măreaţa realizare.
Au fost părinţii şi bunicii noştri, ai celor aflaţi în această sală, ai tuturor cetăţenilor ţării.
După cum suntem îndreptăţiţi şi obligaţi să le acordăm aceeaşi cinstire celor 794.562 de
morţi, răniţi şi dispăruţi în cel de-al Doilea Război Mondial 1941-1945 pentru readucerea
la sânul patriei a ţinuturilor răpite de hrăpăreţii vecini prin dictate şi ultimaturi mârşave
ilegale. Am reuşit să eliberăm numai nord-vestul Transilvaniei, crunta sortă a războiului
şi jocul marilor puteri i-au împiedicat să revină în patria lor şi celelalte provincii –
celelalte provincii lăcrimează şi acum ochii îndoliatelor Basarabii, Bucovinei de Nord, ai
Herţei şi Cadrilaterului. Bravii veterani şi invalizi de război, supravieţuitori, cei mutaţi la
ceruri în perioada post-belică şi cei stinşi din viaţă în anii ce au trecut, în acei ani de
grea cumpănă şi jertfă şi-au iubit ţara mai mult decât propria lor viaţă. Ei au luptat cu
dăruire şi patriotism adevărat, fără să facă altă politică decât cea a intereselor statului
român. Iar când ţara i-a chemat la datorie au plecat fără să se gândească o clipă măcar
că s-ar putea să nu se mai întoarcă la cei dragi. Asociaţia Naţională a Veteranilor de
Război, încă de la începutul activităţii sale, a situat pe primul plan redarea demnităţii,
onoarei şi respectului cuvenit veteranilor, invalizilor de război şi soţiilor supravieţuitoare
precum şi asigurarea unor drepturi şi facilităţi. Odată cu veteranii de război vor dispărea
martorii a trei sferturi de veac de istorie adevărată care pot oricând vorbi despre ceea
ce au văzut, deci au trăit nemijlocit. De aceea, propun presei de astăzi, prezentă la
această festivitate, să vorbească, cât nu este prea târziu, cu cât mai mulţi veterani spre
a înregistra lucruri care nu ar fi bine să se piardă. Tuturor vă adresez: multă sănătate,
trai în linişte, pace şi cu mulţumire sufletească! Dumneavoastră, autorităţi, vă mulţumim
din inimă şi vă dorim să trăiţi mulţi ani alături de încercarea de a crea locuitorilor
Galaţiului cât mai multe bucurii într-o Românie liberă, prosperă şi independentă! Am
onoarea să vă salut!»
Domnul Preşedinte mulţumeşte pentru ceea ce au făcut oamenii aceştia pentru că
astăzi ne putem bucura de o Românie frumoasă, pentru că au fost capabili, de multe
ori, să facă acest sacrificiu suprem. „Şi dumneavoastră multe felicitări pentru că îi ţineţi
aproape şi că nouă trebuie să recunosc să… că ne mai scapă câteodată şi
dumneavoastră ne trageţi de urechi”. În continuare, menţionează că are un respect
deosebit pentru cei care au fost în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în Primul
Război Mondial, cei care au făcut ca astăzi să fie o Românie atât de frumoasă, iar noi
să trăim liberi în acest stat. Mulţumeşte şi le adresează felicitări!
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Domnul Turcu Stan Vasile doreşte să mai adauge ceva: «Acest titlu de „Cetăţean
de Onoare” a mai fost acordat şi altor veterani de război mult, mult mai reprezentativi.
Aş vrea să amintesc aici de primul preşedinte al Asociaţiei Veteranilor de Război din
Galaţi domnul general de brigadă Geambaşu Vasile, fost comandant al Centrului Militar
Judeţean, şi decorat pe front cu ordinul Coroana României şi Steaua României. De
asemenea, contraamiralul cu două stele şi este bine să îi amintim… cu două stele
Anderson Traian, submarinist, îmbarcat pe submarinul Delfinul, pe nave de suprafaţă, a
executat misiuni de luptă în al Doilea Război Mondial pentru apărarea oraşului
Constanţa. De asemenea, aş vrea să reamintesc aici pe domnul general de brigadă
profesor Brezeanu Ioan, fost decan al Universităţii din Galaţi. De asemenea, generalul
Cehan Aristide, general cu trei stele, cavaler al Ordinului Mihai Viteazul. Şi, nu în ultimul
rând, ultimul preşedinte de onoare al nostru, domnul general Neculai Staicu Buciumeni
– care ştie toată lumea, toţi ştim că a avut patima scrisului: a scris peste optzeci de
cărţi. De aceea, am vrut să îi amintesc şi pe ei.»
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte încă o dată şi îi înmânează, în calitate de
preşedinte al Filialei Galaţi a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Diploma de
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” a domnului locotenent major Constantin
Bujoreanu.
Domnul Turcu Stan Vasile îi mulţumeşte.
Se trece la punctul 36 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului
locotenent (r.) Caizer DRĂGOI
Iniţiator: 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 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte expune succint motivaţia acordării acestei distincţii onorifice:
«Domnul locotenent (r.) Caizer Drăgoi, veteran de război, s-a remarcat în mod deosebit
prin acte de vitejie, în calitate de combatant în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Este născut în data de 10 iulie 1919 în comuna Drăgăneşti, judeţul Galaţi. În intervalul
24 august – 20 octombrie 1944 a luptat în Batalionul 3, Vânători de Munte, iar în
perioada 20 octombrie – 20 noiembrie 1944 în cadrul Regimentului 1 Vânători.»
În continuare, îi înmânează domnului Turcu Stan Vasile, în calitate de preşedinte
al Filialei Galaţi a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Diploma de „Cetăţean
de Onoare al judeţului Galaţi” a domnului locotenent (r.) Caizer Drăgoi.
Se trece la punctul 37 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului căpitan
(r.) Costache Z. IANCU
Iniţiator: 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 33 voturi „pentru”.
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Domnul Preşedinte expune succint motivaţia acordării acestei distincţii onorifice:
«Domnul căpitan (r.) Costache Z. Iancu, veteran de război, s-a remarcat în mod
deosebit prin acte de bravură, în calitate de combatant în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. Este născut la data de 27 martie 1918 în Galaţi. În intervalul iunie –
august 1941 face parte din cadrul Regimentului 3 Pioneri, comandant de grupă,
sergent, iar în intervalul 23 august 1944 şi decembrie 1944 a fost prizonier al Uniunii
Republicilor Sovietice Socialiste.»
În continuare, îi înmânează domnului Turcu Stan Vasile, în calitate de preşedinte
al Filialei Galaţi a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Diploma de „Cetăţean
de Onoare al judeţului Galaţi” a domnului căpitan (r.) Costache Z. Iancu.
Se trece la punctul 38 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel
(r.) Constantin IONESCU
Iniţiator: 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 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte expune succint motivaţia acordării acestei distincţii onorifice:
«Domnul colonel (r.) Constantin Ionescu, veteran de război, s-a remarcat în mod
deosebit prin acte de vitejie, bravură, în calitate de combatant în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial. Este născut la data de 07 septembrie 1917 în Galaţi. În
intervalul august 1942 – martie 1943 face parte din cadrul Regimentului 33 Infanterie şi
luptă pe Frontul de Est, în calitate de comandant de pluton, sublocotenent. În perioada
decembrie 1944 şi 09 mai 1945 a luptat pe Frontul de Vest în cadrul Regimentului 93
Infanterie în Ungaria şi Cehoslovacia, în calitate de comandant de companie,
locotenent.» În continuare, îi dă cuvântul doamnei Andrei Maria, fiica domnului
Constantin Ionescu.
Doamna Andrei Maria doreşte să transmită mesajul tatălui dumneaei, astfel:
„Onorată adunare, primirea unei astfel de distincţii de un asemenea standard este o
mare bucurie pentru mine. Sunt profund onorat de recunoaşterea făcută în astfel de
momente, la ceas de centenar, de către cele mai înalte oficialităţi ale judeţului nostru.
Vă mulţumesc pentru preţuirea arătată. Am trăit momente critice pentru această ţară
când forţa intelectuală a acestei ţări a impus alegerea unui curs de acţiune riscant
pentru noi, forţa de apărare a acestei ţări. Am acţionat cu dăruire şi emoţie. Să nu-i
uităm nici pe tinerii militari, adevăraţii eroi care s-au sacrificat pe front pentru a aduce
pacea şi securitatea între graniţele acestei ţări pentru ca toţi, dar mai ales urmaşii noştri,
să trăiască demn, să înveţe, să muncească. În mâinile dumneavoastră, cei care slujiţi
această naţiune, stă puterea de a da educaţia şi cunoaşterea de care este atâta nevoie.
Învăţaţi-i pe copiii şi tinerii noştri să înţeleagă din lecţiile dure primite ce a însemnat
istoria noastră timp de un secol. Învăţaţi-i să meargă pe calea consolidării păcii şi
securităţii societăţii noastre în direcţia evoluţiei economice, a dezvoltării sociale şi
culturale să promoveze cu şi mai multă forţă progresul şi valorile câştigate. Să meargă
pe drumul deschis de înaintaşi frumos, sincer, cu dedicaţie şi credinţă, iar rezultatele
vor fi pe măsură. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”
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Domnul Preşedinte îi comunică: „Fără cuvinte. Transmiteţi domnului colonel
gândurile noastre bune, transmiteţi-i sănătate şi îi mulţumim pentru ce a făcut pentru
noi, pentru această ţară şi pentru acest popor.” Îi doreşte să îi dea Dumnezeu sănătate
şi să îl aibă în grijă! În continuare, îi înmânează Diploma de „Cetăţean de Onoare al
judeţului Galaţi” a domnului colonel (r.) Constantin Ionescu.
Doamna Andrei Maria îi mulţumeşte.
Se trece la punctul 39 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel
(r.) dr. Ioan FILIP
Iniţiator: Trandafir Avram
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”.
Domnul Preşedinte expune succint motivaţia acordării acestei distincţii onorifice:
«Domnul colonel (r.) dr. Ioan Filip s-a bucurat de o mare apreciere profesională în
rândul elitei chirurgicale a municipiului Galaţi. S-a născut în data de 8 iulie 1928 în
Moineşti, judeţul Bacău, a parcurs toate treptele carierei profesionale şi militare, a fost
avansat în grad în mod excepţional pentru meritele sale profesionale şi de
management, decorat până la înalta demnitate de Comandant al Spitalului Militar
Galaţi. După pensionare a fost lector universitar la disciplina Medicină Legală,
Facultatea de Drept a Universităţii „Danubius” Galaţi. În semn de recunoaştere şi
respect pentru prestigioasa şi bogata activitate medicală pusă în slujba comunităţii
militare şi civile gălăţene, dar şi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi promovarea
acesteia, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
domnului colonel (r.) dr. Ioan Filip.» În continuare, îi dă cuvântul domnului doctor.
Domnul Filip Ioan mulţumeşte în mod deosebit atât celor care l-au propus, cât mai
ales celor care i-au oferit acest prestigios titlu. Consideră aceasta o încoronare a
activităţii dumnealui profesionale militare şi medicale, acum când a trecut de nouăzeci
de ani.
Domnul Preşedinte îi transmite: „Mulţumim pentru tot ceea ce aţi făcut pentru noi,
pentru Galaţi. Şi să vă dea Dumnezeu sănătate multă în continuare!”
Domnul Filip Ioan îi mulţumeşte.
Domnul Preşedinte îi înmânează Diploma de „Cetăţean de Onoare al judeţului
Galaţi”.
Se trece la punctul 40 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Petre
Marinescu
Iniţiator: Florinel Petru Gasparotti
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
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Domnul Preşedinte expune succint motivaţia acordării acestei distincţii onorifice:
«Cariera fotbalistică a domnului Petre Marinescu se întinde pe aproape douăzeci de
ani. A fost singurul fotbalist care a evoluat la toate cele patru echipe gălăţene, mai exact
C.S.U., Politehnica, Ştiinţa şi Siderurgistul. De asemenea, a fost căpitanul echipei
C.S.U. Galaţi o perioadă îndelungată.» Mulţumindu-i pentru activitate şi pentru ceea ce
a făcut pentru Galaţi, îi dă cuvântul.
Domnul Marinescu Petre transmite: „Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, domnilor
consilieri, stimaţi gălăţeni, sărut mâinile doamnelor, bună ziua domnilor, să ştiţi că de
câte ori vin pe malul drept al Milei 80, îmi răsare în faţă curcubeul de amintiri, iar în
palmă înfloreşte floarea iubirii faţă de trecut. Asta nu înseamnă că nu am lăsat nişte
urme. Dacă stăm să ne gândim la ce a însemnat patrulaterul cunoaşterii, cele patru
facultăţi care însemnau: Nave, Frigotehnie, Chimie alimentară şi Piscicultura –
înseamnă că nu mai discutăm de Galaţi. Eu consider Galaţiul floarea deschisă a
cunoaşterii şi toată lumea ştie că rădăcinile cunoaşterii sunt amare, dar florile sunt mai
dulci decât mierea. Revenind la foştii mei colegi, cu drag, după un scenariu de un meci,
vedeam gălăţenii foarte, foarte bucuroşi; erau entuziasmaţi, ceea ce astăzi nu mai văd.
Iar când îmi aduc aminte că am reprezentat România în Cupa Cupelor şi, colac peste
pupăză, să te duci la Napoli şi să câştigi în faţă la peste optzeci de mii de spectatori.
Când am ridicat privirea, m-a curentat pur şi simplu sinusurile! Nu îmi venea să cred
ceea ce a fost acolo. Iar când am sosit în Galaţi, peste cincisprezece mii de oameni,
studenţi – cu unii chiar m-am reîntâlnit – au făcut un brâu de la Gară şi până la Mioriţa
şi ne-au dus în palme. Revenind la facultăţile pe care le-am reamintit, în decursul
istoriei, cinci sportivi, cinci fotbalişti: doi au terminat la Nave şi trei la Frigotehnie, printre
care mă număr şi eu. Pentru că nu am dat socoteală şi totdeauna ne-am gândit la
teorema lui Varignon şi ceea ce înseamnă vectorial, domnule preşedinte, cei trei vectori
ai educaţiei: este familia, este şcoala şi mediul. Ori eu mă consider gălăţean de al
dumneavoastră. De câte ori vin la Galaţi cu dragă inimă mă întâlnesc şi cu cei mai
tineri, care nu ştiu şi le povestesc. A rămas ad memoriam şi în istorie – să joci cu
Lăcătuş, cu Stoica, cu împăratul din Trivale, marele Dobrin, care a fost, după mine, cel
mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Nu o să trec în revistă că am fost golgheter
absolut şi numai când enumeri două sute optzeci şi şapte înseamnă mult sau când spui
cincizeci şi patru şi o sută şi ceva de jocuri Liga I – tot este ceva. Şi asta am făcut-o
pentru că aici am fost educat, aici am îmbinat cartea şi cu sportul. Sunt în relaţie
veşnică biunivocă! Aş putea să vă povestesc foarte mult, dar sunteţi la sfârşit, după un
program destul de fortifiant, dar cu mare plăcere. Domnule preşedinte şi stimaţi
gălăţeni, această… hai să spunem, diplomă de cetăţean, să ştiţi că nu mi-aţi dat-o mie;
domnule preşedinte, acelei echipe care mai trăiesc… oamenii … şi totdeauna de
Politehnică şi de Portul Roşu să ne aducem aminte. Iar cei care au plecat dintre noi au
fost oameni extraordinari. Ştiţi ce fac acum, în ceruri? Fac echipa Raiului. Vă
mulţumesc că m-aţi ascultat şi aţi avut răbdare cu mine.”
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte şi îi adresează felicitări pentru ceea ce a făcut şi
multă putere în continuare. Îi înmânează Diploma de „Cetăţean de Onoare al judeţului
Galaţi” şi îi menţionează că este aşteptat cu drag, din nou.
Domnul Marinescu Petre susţine că oricând vine şi face referire la o expresie mai
veche care zice: „pălăria jos pentru ceea ce faceţi!”, în semn de apreciere.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 41 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 Bruxelles în perioada 24-26 octombrie 2018.
S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie
şi Finanţe nr. 26.019/26.020/19.11.2018 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. 25.991/19.11.2018 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii
străzii”, transmise prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.
25.991/26.019/26.020/19.11.2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna octombrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
octombrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna octombrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna octombrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
octombrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna octombrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 31 octombrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna octombrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna octombrie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna octombrie 2018.
Domnul Preşedinte, nefiind observaţii, în închiderea şedinţei adresează
următoarele: „Bunul Dumnezeu să binecuvânteze România, iar dumneavoastră: La
mulţi ani, români! La mulţi ani, România!”
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 34 (treizecişipatru)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
19 decembrie 2018.
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