PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 30 martie 2018
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 221 din 26 martie 2018 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul „Realitatea” Galaţi,
în data de 27 martie 2018 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 26 martie 2018, şi
afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ALEXANDRU AdrianDănuţ;
Iniţiator: Comisia de validare
3. Depunerea jurământului;
4. Eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC CORISALT
SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Grande Gloria SRL) şi Frumuşiţa – Vânători (SC
Grande Dolceria SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
5. Eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC EUROVIP
SRL, pe traseul Chiraftei – Galaţi (Str. Traian nr. 470 – SC Lacon Electronic SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Corectarea traseului şi a lungimii drumului judeţean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN
24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) –
Aldeşti (DC 5 km 7+000);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între
localităţile Vârlezi - Tg. Bujor - Umbrăreşti – Viile - Fârţăneşti - Folteşti (DJ 242)”;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul
Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea (DJ 252)”;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între
localităţile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru
evaluare imunologică şi virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea
diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, camera de
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sterilizare, arhivă, secţie dermatologice şi infecţii transmise sexual, secţie boli
infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare” – Spitalul de Boli
Infecţioase Sf.Cuvioasă Parascheva Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi
creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu
echipamente destinate efectivelor operative”;
Iniţiatori: Costel Fotea
Dan-Lilion Gogoncea
Eugen Zaharia
Mitică Sandu
Romulus-Lucian Iaru
Vasile-Daniel Deaconescu
Sorin Creţu
Avram Trandafir
12. Aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Galaţi în vederea derulării programului „Creşterea siguranţei cetăţeanului, a proprietăţii
publice şi private din judeţul Galaţi şi asigurarea protecţiei structurilor de ordine şi
siguranţă publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi”;
Iniţiatori: Costel Fotea
Dan-Lilion Gogoncea
Eugen Zaharia
Mitică Sandu
Romulus-Lucian Iaru
Vasile-Daniel Deaconescu
Sorin Creţu
Avram Trandafir
13. Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
176/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în
domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral
Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi aprobarea contractului de
dare în administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
174/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în
domeniul public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Judeţean Galaţi şi aprobarea
contractului de dare în administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind
însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
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17. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Mecanturist Galaţi în vederea
desfăşurării unor activităţi de voluntariat privind protecţia şi conservarea mediului
înconjurător în Pădurea Gârboavele;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea Protocolului interinstituţional de colaborare, în vederea sărbătoririi
Zilei Drapelului Naţional – 26 iunie şi Zilei Imnului Naţional – 29 iulie;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul
2018 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru
proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea
acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean
Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform
prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi aprobarea bugetului fondurilor
nerambursabile pe anul 2018;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
25. Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2017;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii “V. A. Urechia”
Galaţi, pentru anul 2017 ;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
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28. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală
Galaţi, pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie “Paul
Păltănea” Galaţi, pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
30. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de
concurs/examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea
componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării
concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
31. Desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant, din partea
Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
32. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
33. Aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi
Raionul Cahul din Republica Moldova;
Iniţiator: Costel Fotea
34. Aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi
Raionul Hînceşti din Republica Moldova;
Iniţiator: Costel Fotea
35. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: George Stoica – director executiv,
Direcţia economie şi finanţe; Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia
de dezvoltare regională; Aurelia Domniţeanu – director executiv adjunct, Direcţia de
dezvoltare regională; Constantin Cristea – director executiv, Direcţia patrimoniu; Florin
Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public intern; Ionel Coca – şef serviciu, Serviciul
de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea
calităţii; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; 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; Dănuţ Vasilică –
inspector şef, colonel – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi;
Florina Zaharia – manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Ilie
Zanfir – manager, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ Şerban – manager,
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răzvan Angheluţă” Galaţi; Dan Basarab Nanu –
manager, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul
de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; Valentina Alina Dobrea – manager, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul
Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi; Cătălin Popa – director general,
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi.
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De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „IMPARŢIAL”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; TV
Galaţi; RTV Galaţi – Brăila; „Alternativa”.
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului prefect Dorin
Otrocol.
Înainte de a începe şedinţa, adresându-se domnului consilier judeţean Ursu
Nicuşor, îi urează: La mulţi ani sănătoşi şi fericiţi!
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului care va face apelul
nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă (domnul Puşcaş Paul, secretarul judeţului
Galaţi, va fi înlocuit la această şedinţă de domnul Coca Ionel - şef serviciu, Serviciul de
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea
calităţii).
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 33 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
A lipsit domnul consilier judeţean Mircea Iulian.
Următorii consilieri judeţeni au părăsit sala, în timpul şedinţei, după cum
urmează:
- domnul Stan Ionel, înainte de votarea punctului patru de pe ordinea de zi;
- domnul Sandu Mitică, înainte de votarea punctului 35 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 extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 14 martie
2018.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri:
 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de
Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea
Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G (pod nou) şi refacere zona pod”;
 Alipirea unor terenuri în vederea implementării proiectului „Extindere,
modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe – Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”.
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 «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de
Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea
Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G (pod nou) şi refacere zona pod”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Alipirea unor terenuri în vederea implementării proiectului „Extindere,
modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi cu modificările solicitate:
1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ALEXANDRU AdrianDănuţ;
Iniţiator: Comisia de validare
3. Depunerea jurământului;
4. Eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC CORISALT
SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Grande Gloria SRL) şi Frumuşiţa – Vânători (SC
Grande Dolceria SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
5. Eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC EUROVIP
SRL, pe traseul Chiraftei – Galaţi (Str. Traian nr. 470 – SC Lacon Electronic SRL);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Corectarea traseului şi a lungimii drumului judeţean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN
24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) –
Aldeşti (DC 5 km 7+000);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între
localităţile Vârlezi - Tg. Bujor - Umbrăreşti – Viile - Fârţăneşti - Folteşti (DJ 242)”;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul
Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea (DJ 252)”;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între
localităţile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru
evaluare imunologică şi virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea
diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, camera de
sterilizare, arhivă, secţie dermatologice şi infecţii transmise sexual, secţie boli
infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare” – Spitalul de Boli
Infecţioase Sf. Cuvioasă Parascheva Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

Şedinţa din 30 martie 2018
Pag. nr. 7
11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie
de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea
Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G (pod nou) şi refacere zona pod”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi
creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu
echipamente destinate efectivelor operative”;
Iniţiatori: Costel Fotea
Dan-Lilion Gogoncea
Eugen Zaharia
Mitică Sandu
Romulus-Lucian Iaru
Vasile-Daniel Deaconescu
Sorin Creţu
Avram Trandafir
13. Aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Galaţi în vederea derulării programului „Creşterea siguranţei cetăţeanului, a proprietăţii
publice şi private din judeţul Galaţi şi asigurarea protecţiei structurilor de ordine şi
siguranţă publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi”;
Iniţiatori: Costel Fotea
Dan-Lilion Gogoncea
Eugen Zaharia
Mitică Sandu
Romulus-Lucian Iaru
Vasile-Daniel Deaconescu
Sorin Creţu
Avram Trandafir
14. Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
176/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în
domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „G-ral
Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi aprobarea contractului de
dare în administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
174/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în
domeniul public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Judeţean Galaţi şi aprobarea
contractului de dare în administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind
însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
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18. Alipirea unor terenuri în vederea implementării proiectului „Extindere,
modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Mecanturist Galaţi în vederea
desfăşurării unor activităţi de voluntariat privind protecţia şi conservarea mediului
înconjurător în Pădurea Gârboavele;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea Protocolului interinstituţional de colaborare, în vederea sărbătoririi
Zilei Drapelului Naţional – 26 iunie şi Zilei Imnului Naţional – 29 iulie;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul
2018 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru
proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea
acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi
nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi aprobarea bugetului fondurilor
nerambursabile pe anul 2018;
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
27. Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2017;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii “V. A. Urechia”
Galaţi, pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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29. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
30. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală
Galaţi, pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
31. Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie “Paul
Păltănea” Galaţi, pentru anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
32. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de
concurs/examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea
componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării
concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
33. Desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant, din partea
Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
34. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
35. Aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi
Raionul Cahul din Republica Moldova;
Iniţiator: Costel Fotea
36. Aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi
Raionul Hînceşti din Republica Moldova;
Iniţiator: Costel Fotea
37. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, înainte de a trece la ordinea de zi şi la Punctul 1, îi dă
cuvântul colegei dumnealor, doamna Ecaterina-Lidia Şerban.
Doamna Şerban Ecaterina-Lidia, mulţumindu-i domnului preşedinte, adresează
următoarele: „Domnule preşedinte, domnule prefect, doamnelor şi domnilor, stimaţi
colegi, în urma demisiei mele, ţin să vă mulţumesc foarte mult pentru profesionalismul
de care aţi dat dovadă, de echipa pe care o faceţi în consiliul judeţean. Mulţumesc şi
aparatului de specialitate pentru că am constatat că în consiliul judeţean există un
aparat de specialitate foarte bine pregătit, de asemenea şi consilierii care sunt foarte
bine pregătiţi şi fac echipă. Vă doresc din toată inima să duceţi la bun sfârşit proiectele
pentru că am constatat, în cele zece luni, că sunt proiecte foarte bune pentru judeţ. Să
aveţi înţelepciunea să aveţi cât mai multe proiecte şi banii necesari, ca să aveţi cât mai
multe proiecte pentru judeţul Galaţi. Nu o să vă ascund că până acum câteva minute nu
regretam că plec, dar realizez acum că las în urmă nişte colegi foarte frumoşi şi la chip
şi la suflet. Pentru asta, încă o dată, vă mulţumesc! Vă doresc din toată inima Sărbători
armonioase, cu pace, cu linişte şi cu gânduri bune! Vă mulţumesc.”
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte îi mulţumeşte şi pentru aportul din consiliul judeţean şi îi
doreşte mult succes în continuare în ceea ce va face.
Doamna Şerban Ecaterina-Lidia îi mulţumeşte.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al doamnei Şerban Ecaterina-Lidia
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:
Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ALEXANDRU AdrianDănuţ
Iniţiator: Comisia de validare
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 3 din ordinea de zi:
Depunerea jurământului
Domnul Preşedinte îl invită pe noul consilier judeţean să depună jurământul.
Acesta se depune cu mâna stângă pe Constituţie şi, după caz, pe Biblie. Consilierii
judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.
Domnul Alexandru Adrian-Dănuţ depune următorul jurământ:
«Eu, ALEXANDRU Adrian-Dănuţ, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi,
în conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun
următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă,
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".»
Domnul consilier judeţean Stan Ionel a părăsit sala.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
CORISALT SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Grande Gloria SRL) şi
Frumuşiţa – Vânători (SC Grande Dolceria SRL)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
EUROVIP SRL, pe traseul Chiraftei – Galaţi (Str. Traian nr. 470 – SC Lacon
Electronic SRL)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Corectarea traseului şi a lungimii drumului judeţean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN
24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) –
Aldeşti (DC 5 km 7+000)
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 Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional
între localităţile Vârlezi - Tg. Bujor - Umbrăreşti – Viile - Fârţăneşti - Folteşti (DJ
242)”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe
traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea (DJ 252)”
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 Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea
obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional
între localităţile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ
251)”
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de
Fezabilitate), privind realizarea obiectivului „Laborator microbiologie moleculară
pentru evaluare imunologică şi virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru
stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii
bacteriene, camera de sterilizare, arhivă, secţie dermatologice şi infecţii
transmise sexual, secţie boli infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet
didactic, vestiare” – Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasă Parascheva 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 indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de
Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la
Valea Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G (pod nou) şi refacere zona pod”
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:
Aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi
creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu
echipamente destinate efectivelor operative”
Iniţiatori: Costel Fotea
Dan-Lilion Gogoncea
Eugen Zaharia
Mitică Sandu
Romulus-Lucian Iaru
Vasile-Daniel Deaconescu
Sorin Creţu
Avram Trandafir
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 13 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi şi Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Galaţi în vederea derulării programului „Creşterea siguranţei
cetăţeanului, a proprietăţii publice şi private din judeţul Galaţi şi asigurarea
protecţiei structurilor de ordine şi siguranţă publică ale Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi”
Iniţiatori: Costel Fotea
Dan-Lilion Gogoncea
Eugen Zaharia
Mitică Sandu
Romulus-Lucian Iaru
Vasile-Daniel Deaconescu
Sorin Creţu
Avram Trandafir
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:
Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
176/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent)
aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „G-ral Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi (Protecţia Civilă) şi
aprobarea contractului de dare în administrare
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:
Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
174/24.08.2017 privind darea în administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent)
aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Centrul Militar Judeţean Galaţi şi
aprobarea contractului de dare în administrare
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 16 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind
însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi
care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
În continuare, precizează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi
îl roagă pe domnul director executiv Cristea Constantin să îl prezinte.
Domnul Cristea Constantin prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea
inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3.614/29.03.2018)
Proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea
inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin
domeniului public al judeţului Galaţi, se modifică după cum urmează:
-

-

se elimină poziţia 272 de la Art. 2 al hotărârii, poziţie introdusă după
poziţia 271 din Anexa nr. 2 a H.C.J. nr. 260/19.12.2017 cuprinzând Lista
cu bunurile imobile înscrise în cartea funciară şi care completează
inventarul domeniului public al judeţului Galaţi;
se elimină poziţiile 152, 153, 154, 155, 184, 187, 190, 192 şi 224 din
Anexa la hotărâre cuprinzând Lista cu bunurile imobile înscrise în cartea
funciară şi care modifică inventarul domeniului public al judeţului Galaţi.

Semnează: Preşedinte, Costel FOTEA».
Domnul Cristea Constantin mulţumeşte.
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 17 din ordinea de zi:
Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2018
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Alipirea unor terenuri în vederea implementării proiectului „Extindere,
modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe – Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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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 parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi,
prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Mecanturist Galaţi în vederea
desfăşurării unor activităţi de voluntariat privind protecţia şi conservarea
mediului înconjurător în 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 20 din ordinea de zi:
Aprobarea Protocolului interinstituţional de colaborare, în vederea sărbătoririi
Zilei Drapelului Naţional – 26 iunie şi Zilei Imnului Naţional – 29 iulie
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 21 din ordinea de zi:
Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul
2018 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean
(pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării
de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit
de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare
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.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică afirmă: „În şedinţa extraordinară, v-am făcut o propunere
legată de acest regulament şi program la care am primit un răspuns de la Direcţia de
dezvoltare - un răspuns pe care, sincer să fiu, nu aş putea să îl reţin pentru că eu am
făcut referire direct la proiecte sociale, iar răspunsul dumnealor se referă la proiecte
finanţate pe sport sau pe alte activităţi care nu erau prevăzute în acest program. Deci,
vreau să luaţi act că nu sunt mulţumit de răspunsul direcţiei şi aş fi preferat un răspuns
concis. Vă mulţumesc.”
Domnul Preşedinte, în continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 23 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului
Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 25 din ordinea de zi:
Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” 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 26 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi aprobarea bugetului fondurilor
nerambursabile pe anul 2018
Iniţiatori: Costel Fotea
Viorica Sandu
Mitică Sandu
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică precizează: „Având în vedere că, la şedinţa precedentă,
ordinară, grupul P.N.L. s-a abţinut de la votarea acestui buget, iată că la o lună îl
rectificăm - luăm din excedent 1700 de lei şi îi ducem pe investiţii, deci se dovedeşte că,
totuşi, am avut dreptate. Drept urmare, ne vom abţine şi la acest proiect de hotărâre.
Mulţumesc.”
Domnul Preşedinte îi răspunde: „Domnule Simbanu, să ştiţi că vă felicit că vă
abţineţi pentru că eu, sincer, atunci nu am intuit că podul de la Valea Mărului se va
dărâma. Dacă intuiam, îl prindeam în buget. Ce-i de la natură, Doamne-Doamne, a fost
crud cu noi şi ne-a dărâmat podul.”
Domnul Simbanu Ionică susţine: „Sunt de acord cu dumneavoastră, era un singur
caz. Rectificările presupun mai multe situaţii.” Şi, încă o dată, doreşte să afirme - şi
pentru presă - că este vorba de bugetul local al consiliului şi nu bugetul judeţului Galaţi.
Domnul Preşedinte informează că fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget,
adoptarea acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel,
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel).
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel,
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel).
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel,
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel).
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel,
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel).
Supune la vot art. 5 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel,
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel).
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 9 „abţineri” (Creţu
Sorin, Ştefan Ion, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Dănăilă Sorin, Cristovici Viorel,
Ursu Nicuşor, Simbanu Ionică şi Căluean Anghel – Costel).
Se trece la punctul 27 din ordinea de zi:
Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2017
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, 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 proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte anunţă că în continuarea ordinii de zi se regăsesc şapte
proiecte de hotărâri pentru a căror aprobare este necesară procedura de vot secret şi
propune să se organizeze o singură procedură de vot secret. Supune la vot.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri:
La punctul 28 din ordinea de zi:
Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii “V. A. Urechia”
Galaţi, pentru anul 2017
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
La punctul 29 din ordinea de zi:
Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
La punctul 30 din ordinea de zi:
Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală
Galaţi, pentru anul 2017
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
La punctul 31 din ordinea de zi:
Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie “Paul
Păltănea” Galaţi, pentru anul 2017
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
La punctul 32 din ordinea de zi:
Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de
concurs/examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea
componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării
concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi,
spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
La punctul 33 din ordinea de zi:
Desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant, din partea Direcţiei
de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului
Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
La punctul 34 din ordinea de zi:
Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
În continuare, invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de
vot care vor fi predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale.
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Iaru Romulus–Lucian face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor
de vot:
ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ
ALEXANDRU Adrian–Dănuţ
BĂLAN Viorel
BURUIANĂ Nataliţa
BUTUNOIU Dorin
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CREŢU Sorin
CRISTOVICI Viorel
DĂNĂILĂ Sorin
DEACONESCU Vasile–Daniel
FOTEA Costel
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru
GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Elena
IARU Romulus–Lucian
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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ISTUDOR Gigel
MELINTE Liviu–Ionuţ
MIRCEA Iulian - absent
NAGGAR Andreea–Anamaria
NECHIFOR Alexandru
PALADE Cătălin
RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
SANDU Viorica
SIMBANU Ionică
STAN Ionel - absent
ŞTEFAN Ion
TRANDAFIR Avram
URSU Nicuşor
VICLEANU Marian
ZAHARIA Eugen
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Doamna Sandu Viorica
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii “V. A. Urechia” Galaţi
pentru anul 2017». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni
prezenţi= 17; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor
judeţeni prezenţi la şedinţă: 33 ;
Voturi
„pentru”
32

Voturi
„împotrivă”
1

Buletine de vot
nule
-

Buletine de
vot anulate
2

CONCLUZIE: S-a aprobat rezultatul final al evaluării managerului Bibliotecii
„V. A. Urechia” Galaţi, domnul ZANFIR Ilie, pentru anul 2017.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din
numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 17; 2. Numărul consilierilor judeţeni în
funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 33;
Voturi
„pentru”
30

Voturi
„împotrivă”
3

Buletine de vot
nule
-

Buletine de
vot anulate
2

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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CONCLUZIE: S-a aprobat rezultatul final al evaluării finale a managerului
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, domnul
ŞERBAN Mădălin Ionuţ, pentru anul 2017.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Aprobarea
rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul
2017». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi=
17; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni
prezenţi la şedinţă: 33;
Voturi
„pentru”
32

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de vot
nule
1

Buletine de
vot anulate
2

CONCLUZIE: S-a aprobat rezultatul final al evaluării managerului Muzeului de
Artă Vizuală Galaţi, domnul NANU Dan Basarab, pentru anul 2017.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie “Paul
Păltănea” Galaţi, pentru anul 2017». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al
consilierilor judeţeni prezenţi= 17; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3.
Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 33;
Voturi
„pentru”
33

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de vot
nule
-

Buletine de
vot anulate
2

CONCLUZIE: S-a aprobat rezultatul final al evaluării managerului Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, domnul CĂLDĂRARU Dragoş Cristian, pentru anul
2017.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.
Doamna Sandu Viorica, la acest punct, menţionează că o să se limiteze la
precizarea că propunerile făcute au fost aprobate şi că cine doreşte să ştie exact
numărul de voturi să consulte buletinele de vot şi documentaţia aferentă.
Predă aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi următorul
proces-verbal:
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de
concurs/examen şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea
componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării
concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al
consilierilor judeţeni prezenţi= 17; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3.
Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 33;
I – A (1). Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de
concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director medical (membru al
Comitetului director) al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa
Parascheva” Galaţi:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Cucu Doina
Nechifor Alexandru
Stoica George

Voturi
„pentru”
27
26
27

Voturi
„împotrivă”
5
6
5

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
2
2
2

(2) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (1), precum şi
completarea acesteia, după cum urmează:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Debita Mihaela
Voinescu Carina

Voturi
„pentru”
27
27

Voturi
„împotrivă”
5
5

Buletine de vot
nule
1
1

Buletine de
vot anulate
2
2

(3) Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de
soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director medical (membru
al Comitetului director) al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa
Parascheva” Galaţi:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Nedelcu Alina
Grigore Florin
Coca Ionel

Voturi
„pentru”
27
27
27

Voturi
„împotrivă”
5
5
5

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
2
2
2

(4) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (3), precum şi
completarea acesteia după cum urmează:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Dobrea Valentina-Alina
Gurău Gabriela

Voturi
„pentru”
27
27

Voturi
„împotrivă”
5
5

Buletine de vot
nule
1
1

Buletine de
vot anulate
2
2

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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CONCLUZII: Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de
Director medical (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi s-a constituit în următoarea
componenţă: Cucu Doina, Nechifor Alexandru şi Stoica George;
S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Debita Mihaela şi
Voinescu Carina;
Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director
medical (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase
„Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi s-a constituit în următoarea componenţă:
Nedelcu Alina, Grigore Florin şi Coca Ionel;
S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Dobrea Valentina-Alina
şi Gurău Gabriela.
I – B (1). Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de
concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de Director financiar contabil (membru
al Comitetului director) al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa
Parascheva” Galaţi:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Cucu Doina
Nechifor Alexandru
Stoica George

Voturi
„pentru”
27
27
27

Voturi
„împotrivă”
5
5
5

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
2
2
2

(2) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (1), precum şi
completarea acesteia, după cum urmează:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Debita Mihaela
Buhanca
AuroraMinodora

Voturi
„pentru”
27
27

Voturi
„împotrivă”
5
5

Buletine de vot
nule
1
1

Buletine de
vot anulate
2
2

(3) Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de
soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director financiar contabil
(membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuvioasa Parascheva” Galaţi:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Nedelcu Alina
Grigore Florin
Coca Ionel

Voturi
„pentru”
27
27
27

Voturi
„împotrivă”
5
5
5

Buletine de vot
nule
1
1
1

Buletine de
vot anulate
2
2
2

(4) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (3), precum şi
completarea acesteia după cum urmează:
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Numele şi prenumele
candidaţilor
Dobrea Valentina-Alina
Marin Gabriela

Voturi
„pentru”
27
27

Voturi
„împotrivă”
5
5

Buletine de vot
nule
1
1

Buletine de
vot anulate
2
2

CONCLUZII: Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de
Director financiar contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic de
Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi s-a constituit în următoarea
componenţă: Cucu Doina, Nechifor Alexandru şi Stoica George;
S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Debita Mihaela şi
Buhanca Aurora-Minodora;
Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de Director
financiar contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi s-a constituit în următoarea
componenţă: Nedelcu Alina, Grigore Florin şi Coca Ionel;
S-a avizat şi s-a completat componenţa acesteia cu: Dobrea Valentina-Alina
şi Marin Gabriela.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica;
Membri: BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU
Romulus–Lucian.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant, din partea Direcţiei de
Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi». 1.
Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total al consilierilor judeţeni prezenţi= 17; 2.
Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la
şedinţă: 33;
Numele şi prenumele
candidatelor
ELKAN
Eva Maria
NICULESCU
Carmen Eugenia

Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

Buletine de vot
nule

Buletine de
vot anulate

29

1

3

2

31

2

0

2

CONCLUZIE: (1) Doamna ELKAN Eva Maria a fost numită ca membru titular
în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi, desemnat de Direcţia de Sănătate
Publică a Judeţului Galaţi;
(2) Doamna NICULESCU Carmen Eugenia a fost numită ca membru
supleant în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi, desemnat de Direcţia de
Sănătate Publică a Judeţului Galaţi.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de Administraţie
al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi». 1. Cvorumul necesar: ½ + 1 din numărul total
al consilierilor judeţeni prezenţi= 17; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3.
Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 33;
Numele şi prenumele
candidatului
NECHIFOR
Alexandru

Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

Buletine de vot
nule

Buletine de
vot anulate

33

-

-

2

CONCLUZIE: Domnul NECHIFOR Alexandru a fost desemnat ca reprezentant
al Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări
de Sănătate Galaţi.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
BURUIANĂ Nataliţa, RADU Valentin, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte doamnei preşedinte a Comisiei de numărare a
voturilor.
Domnul consilier judeţean Sandu Mitică a părăsit sala.
Se trece la punctul 35 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul
Cahul din Republica Moldova
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 executiv adjunct Domniţeanu Aurelia să îl prezinte.
Doamna Domniţeanu Aurelia prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul
Galaţi din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3.644/30.03.2018)
Având în vedere Avizul conform al Ministerului Afacerilor Externe nr. 3285/30.03.2018,
prin care se solicită realizarea unor modificări în textul Acordului de cooperare, Anexa
Acord de cooperare între judeţul Galaţi din România şi raionul Cahul din Republica
Moldova se va modifica după cum urmează:
Art. 1 din preambul va avea următorul cuprins:
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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”Având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova,
conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii şi în dorinţa consolidării
relaţiilor de colaborare între autorităţile administraţiei publice din cele două state,
În concordanţă cu principiile Convenţiei cadru europene privind cooperarea
transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale,
Consiliul Judeţean Galaţi din România şi Consiliul Raional Cahul din Republica
Moldova, denumite, în continuare ”Părţi”,
Au convenit deschiderea de noi posibilităţi pentru raporturile de colaborare în domenii
de interes reciproc şi întărirea legăturilor de prietenie la nivelul comunităţilor locale pe
care le reprezintă, după cum urmează”.
În art. 2, alin. (2), pct. 10, se elimină sintagma ”contribuţia la dezvoltarea altor
forme de colaborare”;
În art. 2, alin. (3), pct. 1, se înlocuieşte sintagma ”în limitele legislaţiei în vigoare
a fiecăreia dintre ţări” cu sintagma ”în conformitate cu legislaţiile în vigoare în
România şi Republica Moldova”;
În art. 3, alin. (1) se înlocuieşte sintagma ”celor două părţi” cu termenul ”lor”;
În art. 3, alin. (2) se înlocuieşte sintagma ”răspunde de” cu ”vor urmări”.
Data: 30.03.2018

Semnează: Preşedinte, Consiliul Judeţean Galaţi
Costel Fotea».

Doamna Domniţeanu Aurelia mulţumeşte.
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 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 36 din ordinea de zi:
Aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul
Hînceşti din Republica Moldova
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
În continuare, informează că şi la acest proiect de hotărâre există un amendament
şi o roagă pe doamna director executiv adjunct Domniţeanu Aurelia să îl prezinte.
Doamna Domniţeanu Aurelia prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între
Judeţul Galaţi din România şi Raionul Hînceşti din Republica Moldova
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3.613/29.03.2018)
Având în vedere Avizul conform al Ministerului Afacerilor Externe nr.
2613/27.03.2018, prin care se solicită realizarea unor modificări în textul Înţelegerii
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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de cooperare, Anexa Înţelegere de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi
raionul Hînceşti din Republica Moldova se va modifica după cum urmează:
În art. 1 se înlocuieşte sintagma ”părţile convin că vor fi puse în practică o
serie de acţiuni de cooperare care se vor desfăşura” cu sintagma ”părţile
convin desfăşurarea unor acţiuni de cooperare”;
În art. 2, alin. (3), pct. 1, se elimină sintagma ”care să fie”;
În art. 2, alin. (8), pct. 1, se completează cu sintagma ”potrivit atribuţiilor de
care dispun, în conformitate cu legislaţiile în vigoare în România şi
Republica Moldova”;
În art. 2, pct. 3, se înlocuieşte sintagma ”sau din alte state să coopereze la”
cu termenul ”pentru”;
În art. 4, pct. 2 se înlocuieşte sintagma ”se angajează să caute” cu ”vor
analiza”.
Data: 29.03.2018

Semnează: Preşedinte, Consiliul Judeţean Galaţi
Costel Fotea».

Doamna Domniţeanu Aurelia mulţumeşte.
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 32 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte afirmă că, aşa cum se ştie, pe data de 27 martie, s-a sărbătorit
o sută de ani de la unirea României cu Basarabia. Doreşte să mulţumească tuturor
colegilor consilieri judeţeni pentru consensul, pentru declaraţia ce urmează a fi făcută şi
citită de către domnul consilier judeţean Iaru Romulus–Lucian.
Domnul Iaru Romulus–Lucian îi mulţumeşte domnului preşedinte.
«Având în vedere legătura frăţească dintre românii din România şi cei din
Basarabia (actualmente Republica Moldova), coborâtori din acelaşi neam şi uniţi de
aceeaşi limbă, cultură, credinţă şi istorie;
În virtutea principiului egalităţii între popoare şi a dreptului acestora la
autodeterminare, prevederi stipulate în articolul nr. 8 din Actul final de la Helsinki, (în
vigoare din 13 august 1975) conform căruia ,,toate popoarele au mereu dreptul în
deplină libertate să-şi hotărască, când şi dacă doresc, statutul politic intern şi extern,
fără ingerinţe exterioare şi să îşi urmărească după propria voie dezvoltarea politică,
economică, socială şi culturală”;
În conformitate cu Declaraţia Parlamentului României din 24 iunie 1991 privind
Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele acestuia privind ţara noastră;
Ţinând cont de precedentul şi modelul istoric creat de reunificarea Germaniei din
1990;
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Respectând Declaraţia de Unire de la 27 martie 1918 semnată în Sfatul Ţării de
la Chişinău;
Conştientizând faptul că unirea neamului românesc de pe cele două maluri ale
Prutului nu reprezintă doar îndreptarea trecutului, ci şansa de a ne împlini viitorul, noi,
consilierii din Consiliul Judeţean Galaţi, adoptăm astăzi, 30 martie 2018, la 100 de ani
de la votul pentru reîntregire dat în Sfatul Ţării de la Chişinău, următoarea declaraţie
politică:

DECLARAȚIE DE UNIRE
”Prin puterea dreptului istoric şi a dreptului de neam, pe baza principiului conform
căruia noroadele singure să-şi hotărască soarta lor” aşa cum stă consfinţit în Declaraţia
de Unire de la 27 martie 1918 prin care Basarabia ”de azi înainte şi pentru totdeauna se
uneşte cu mama sa România”, consilierii judeţeni aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi
susţin localităţile din Republica Moldova care în mod deschis şi asumat şi-au exprimat
sau îşi vor exprima dorinţa de unire cu patria-mamă, România.
Facem această declaraţie simbolică de unire acum, ca reparaţie morală pentru
suferinţele îndurate de înaintaşii noştri, smulşi împotriva voinţei lor de la trupul patriei
istorice şi o aşezăm ca piatră de temelie a viitorului copiilor noştri.
Vrem să ne unim cu cei de aceeaşi limbă şi tradiţie cu noi, pentru ca fiii şi nepoţii
noştri să se bucure de un viitor demn, în libertate şi avuţie, de şansele de împlinire pe
care generaţiile ultimelor opt decenii nu le-au avut.
Condamnăm Pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între Uniunea Sovietică şi
Germania nazistă la 23 august 1939, pact care a dus la anexarea Basarabiei de către
Uniunea Sovietică, la arestări şi execuţii publice, la deportări în masă, la înfometare şi
deznaţionalizare, pact ale cărui efecte sunt răni vii şi în ziua de astăzi.
Solicităm Parlamentelor Republicii Moldova şi României să emită o declaraţie
politică comună privind reîntregirea ţării şi a neamului românesc, să elaboreze şi să
aprobe cadrul legal necesar pentru Reunirea Basarabiei cu România.
Dacă declaraţia de unire de azi este una simbolică, să ne ajute Dumnezeu ca ea
să fie un pas hotărâtor spre unirea deplină, când nu va mai fi graniţă pe Prut şi toţi
românii vor trăi uniţi între graniţele României zidite de înaintaşii noştri, consfinţite prin
actul Unirii de la 1918.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Prin prezenta declaraţie de unire ne exprimăm bucuria de a sărbători împreună
cu fraţii noştri români de pretutindeni Centenarul Unirii 1918 - 2018 şi ne declarăm
adeziunea la valorile naţionale şi democratice ale spaţiului cultural românesc.
Preşedinte
Costel Fotea
Vicepreşedinte
Florinel Petru Gasparotti

Vicepreşedinte
Gigel Istudor

Răzvan Ionuţ Adumitroaiei
Viorel Bălan
Nataliţa Buruiană
Dorin Butunoiu
Octav Buţurcă
Liliana Cambanache
Anghel Costel Căluean
Sorin Creţu
Viorel Cristovici
Sorin Dănăilă
Vasile Daniel Deaconescu
Magdalena Gaiu
Lilion Dan Gogoncea
Elena Grosu
Liviu Ionuţ Melinte
Romulus Lucian Iaru

Iulian Mircea
Andreea Anamaria Naggar
Alexandru Nechifor
Cătălin Palade
Valentin Radu
Georgiana Iuliana Rusu
Mitică Sandu
Viorica Sandu
Ionică Sîmbanu
Ionel Stan
Adrian Dănuţ Alexandru
Ion Ştefan
Avram Trandafir
Nicuşor Ursu
Marian Vicleanu
Eugen Zaharia
Galaţi, 30 martie 2018»

Domnul Iaru Romulus–Lucian menţionează faptul că declaraţia de unire a fost
semnată de consilierii judeţeni şi va fi înmânată domnului preşedinte.
Domnul Preşedinte spune: „Aşa să ne ajute Dumnezeu!” În continuare,
precizează că în şedinţa anterioară s-a aprobat un parteneriat cu Raionul Anenii Noi şi
astăzi cu Hînceştiul, cu Cahulul. Afirmă: „Judeţul Galaţi, Consiliul Judeţean Galaţi are
relaţii puternice, relaţii strânse de colaborare, de prietenie, cu prietenii, cu fraţii noştri de
peste Prut, relaţii economice. Şi sper ca într-un viitor, poate nu îndepărtat, împreună cu
fraţii noştri de peste Prut să fim în marea familie europeană. Eu vă mulţumesc mult
pentru că, în astfel de momente importante, consensul este în unanimitate şi să sperăm
că, aşa cum acum o sută de ani s-a reuşit, să sperăm că şi noi, astăzi, vom reuşi să…
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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sau de aici încolo vom reuşi să ne dăm mâna cu fraţii noştri de peste Prut. Vă
mulţumesc mult.”
Se trece la punctul 37 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raportul de follow-up), înregistrat sub nr.
488/23.02.2018, şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 95/2014/3/15.03.2018 de
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 95 din 22
decembrie 2014 (transmisă Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”
Galaţi prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 2.469/2014/15.03.2018), ca urmare a
adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. 2.469/2014/15.03.2018, înregistrată la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 3.143/15.03.2018, referitoare la Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi.
S-a luat act de Nota de colaborare a Direcţiei Arhitect şef nr. 1.735/28.02.2018 ca
urmare a Notei nr 1.735/01.02.2018 privind organizarea rezolvării problemelor ridicate
în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din 26 ianuarie 2018.
S-a luat act de Informarea privind aprobarea Ghidului de finanţare şi formularele
necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi şi
de Informarea privind stadiul proiectului ce vizează Amenajarea Zonei de Agrement
Parc Aventura din Pădurea Gârboavele, transmise prin Răspunsul Direcţiei de
Dezvoltare Regională nr. 3.270/27.03.2018, de Informarea privind stadiul proiectului ce
vizează „Amenajarea Zonei de Agrement Parc Aventura din Pădurea Gârboavele”,
transmisă prin Nota de colaborare a Direcţiei Arhitect şef nr. 3.270/29.03.2018, precum
şi de Răspunsul Serviciului contencios şi probleme juridice nr. 3.270/22.03.2018, ca
urmare a Notei nr. 3.270/20.03.2018 privind organizarea rezolvării problemelor ridicate
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din 14 martie 2018.
S-a luat act de Informarea Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie
şi Finanţe nr. 2.851/15.03.2018 privind stadiul proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii
străzii”, transmisă prin Nota de colaborare a Direcţiei de Dezvoltare Regională nr.
2.851/16.03.2018.
S-a luat act de Raportul Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare
ATOP nr. 11.504/11/13.03.2018 privind parcurgerea procedurii de participare a
cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a „Proiectului de
hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Programului pentru acordarea
de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi
nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare”.
S-a luat act de Raportul Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare
ATOP nr. 11.505/11/13.03.2018 privind parcurgerea procedurii de participare a
cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a „Proiectului de
hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Ghidului de finanţare şi a
formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean
(pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările şi completările ulterioare”.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 28 februarie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna februarie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna februarie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna februarie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna februarie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
februarie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna februarie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna februarie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
februarie 2018.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna februarie 2018.
Domnul Căluean Anghel – Costel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să
aibă o scurtă intervenţie.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Căluean Anghel – Costel roagă Comisia de numărare a votului să fie mai
atentă, pe viitor.
Doamna Sandu Viorica îi solicită să fie mai precis.
Domnul Preşedinte, referindu-se la momentul citirii declaraţiei de unire, atât de
frumos şi de măreţ, crede că subiectul deschis poate fi discutat separat, concret, pe
buletine împreună cu Comisia de numărare. Susţine: „Pentru că este atât de frumos
momentul încât chiar subiectul acesta, dacă se poate şi nu este atât de stringent, să-l
faceţi după şedinţă, dacă se poate. Dacă nu, cum credeţi. Vă mulţumesc mult.”
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică, menţionând că are o singură alocuţiune, spune:
„Domnule prefect, domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, preafrumoase colege,
stimaţi colegi din consiliul judeţean, stimaţi colegi din aparatul propriu al consiliului,
dragi invitaţi, stimaţi colegi din presă, profităm de ocazie şi vă transmitem că Partidul
Naţional Liberal vă urează un Paşte Fericit! Mulţumim.”
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

Şedinţa din 30 martie 2018
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Domnul Preşedinte, în închiderea şedinţei, adresează La mulţi ani tuturor celor
care poartă frumosul nume de floare, de Florin, de Viorele, Viorei! La mulţi ani celor
care sărbătoresc duminica aceasta Paştele şi celor care, duminica viitoare, sărbătoresc
Sfintele Sărbători Pascale! Aşa să ne ajute Dumnezeu în linişte şi pace!
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 32 (treizecişidouă)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
25 aprilie 2018.

P R E Ş E D I N T E,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

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

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Paul Puşcaş

