PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 29 martie 2019
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 213 din 22 martie 2019 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 23-24 martie 2019, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în
ziarul „Realitatea” Galaţi din 25 martie 2019 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 22
martie 2019 şi, respectiv, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 220 din 27 martie 2019 şi a fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul
„Monitorul de Galaţi” şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 28 martie 2019 şi în
presagalati.ro (ediţia on-line) din 27 martie 2019 şi afişate la sediu, având următorul
proiect al ordinii de zi:
1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a
comunei Braniştea);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a
comunei Fundeni);
Iniţiator: Costel Fotea
3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a
comunei Măstăcani);
Iniţiator: Costel Fotea
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a
comunei Movileni);
Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a
comunei Oancea);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a
comunei Piscu);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a
comunei Poiana);
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a
comunei Ţepu);
Iniţiator: Costel Fotea
9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a
comunei Vânători);
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea asocierii dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea ”Dunărea
de Jos” din Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Forumului de Cooperare în
regiunea Dunării;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea proiectului şi asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării
proiectului „Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea
deşeurilor”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Modificarea şi completarea Anexei nr. 13 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul
Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Trecerea unui mijloc fix (livadă) din domeniul public al judeţului Galaţi şi
administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat
al Judeţului Galaţi în domeniul privat al judeţului Galaţi şi administrarea Serviciului
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, în
vederea scoaterii din funcţiune şi casării;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului,
judeţul Galaţi de trecere a unui imobil (teren), situat în comuna Valea Mărului, judeţul
Galaţi, din domeniul public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din administrarea
Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în domeniul public al judeţului
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii:
Restaurare şi Amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a următoarelor faze de
proiectare: DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) şi PT+DDE
(Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie), pentru obiectivul de investiţie „Reparaţie
capitală acoperiş-construire şarpantă clădire tehnică(C2), str. Eroilor nr. 20 bis, Galaţi
(Protecţia Civilă – ALA)” Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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17. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Clădire
didactică pentru plante tropicale”;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale
individuale ale Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi, pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
19. 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; Sorin Hălăşag – director executiv adjunct, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore
– şef serviciu, Serviciul audit public intern; 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; Mihaela Maxim –
reprezentant, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Geta Eftimie – director adjunct,
Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Paul Lupoae – reprezentant, Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi; Lucian Vintilă – administrator, Muzeul de
Artă Vizuală Galaţi; Emilia Manon Cristoloveanu – director general, Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; Alina Valentina Dobrea – manager,
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi; Cătălin Popa – director
general, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”;TV Galaţi.
Domnul Preşedinte 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 30 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Creţu Sorin, Naggar Andreea Anamaria, Radu Valentin şi Ştefan Ion.
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 20 martie
2019.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 29 martie 2019
Pag. nr. 4
Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri:
- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.459 mii lei
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pe anul 2019;
- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 28.492 mii lei din cota
de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2019 şi estimările cotei de
20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din
sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru anii 2020-2022;
- aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan
Angheluţă” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea
investiţiei „Clădire didactică pentru plante tropicale”;
- solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârţăneşti de trecere a unui bun
imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârţăneşti şi administrarea Consiliului
Local al comunei Fârţăneşti în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi;
- 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;
- aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu
handicap “Maria” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi;
- aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de îngrijire
şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap “Maria” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 «Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.459 mii lei
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pe anul 2019».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 28.492 mii lei din
cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2019 şi estimările cotei
de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de
73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pentru anii 2020-2022».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Costel Fotea
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Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan
Angheluţă” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea
investiţiei „Clădire didactică pentru plante tropicale”».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârţăneşti de trecere a unui
bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârţăneşti şi administrarea Consiliului
Local al comunei Fârţăneşti în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
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 aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu
handicap “Maria” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de îngrijire
şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap “Maria” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 31 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. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a
comunei Braniştea);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a
comunei Fundeni);
Iniţiator: Costel Fotea
3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a
comunei Măstăcani);
Iniţiator: Costel Fotea
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a
comunei Movileni);
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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5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a
comunei Oancea);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a
comunei Piscu);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a
comunei Poiana);
Iniţiator: Costel Fotea
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a
comunei Ţepu);
Iniţiator: Costel Fotea
9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a
comunei Vânători);
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea asocierii dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea ”Dunărea
de Jos” din Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Forumului de Cooperare în
regiunea Dunării;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea proiectului şi asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării
proiectului „Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea
deşeurilor”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Modificarea şi completarea Anexei nr. 13 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul
Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.459 mii lei
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pe anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 28.492 mii lei din
cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2019 şi estimările cotei
de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de
73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pentru anii 2020-2022;
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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15. Trecerea unui mijloc fix (livadă) din domeniul public al judeţului Galaţi şi
administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat
al Judeţului Galaţi în domeniul privat al judeţului Galaţi şi administrarea Serviciului
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, în
vederea scoaterii din funcţiune şi casării;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului,
judeţul Galaţi de trecere a unui imobil (teren), situat în comuna Valea Mărului, judeţul
Galaţi, din domeniul public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din administrarea
Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în domeniul public al judeţului
Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan
Angheluţă” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea
investiţiei „Clădire didactică pentru plante tropicale”;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârţăneşti de trecere a unui
bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârţăneşti şi administrarea Consiliului
Local al comunei Fârţăneşti în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
19. 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
20. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii:
Restaurare şi Amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a următoarelor faze de
proiectare: DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) şi PT+DDE
(Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie), pentru obiectivul de investiţie „Reparaţie
capitală acoperiş-construire şarpantă clădire tehnică(C2), str. Eroilor nr. 20 bis, Galaţi
(Protecţia Civilă – ALA)” Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Clădire
didactică pentru plante tropicale”;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte
cu handicap “Maria” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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24. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de
îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap “Maria” din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale
individuale ale Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi, pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea
(U.A.T. a comunei Braniştea)
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T.
a comunei Fundeni)
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani
(U.A.T. a comunei Măstăcani)
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 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte salută prezenţa la această şedinţă a domnului prefect Dorin
Otrocol.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T.
a comunei Movileni)
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T.
a comunei Oancea)
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a
comunei Piscu)
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a
comunei Poiana)
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a
comunei Ţepu)
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T.
a comunei Vânători)
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea asocierii dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea ”Dunărea de
Jos” din Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Forumului de Cooperare în
regiunea Dunării
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului şi asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării
proiectului „Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind
gestionarea deşeurilor”
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Modificarea şi completarea Anexei nr. 13 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul
Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.459 mii lei
reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale pe 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 cu 28 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” (Iaru Romulus –
Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ şi Stan Ionel) şi 0 „abţineri”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 28.492 mii lei din cota
de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2019 şi estimările cotei
de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la
procentul de 73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2020-2022
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, având în vedere că acest proiect a fost anunţat în afara
termenului prevăzut de Regulamentul de funcţionare a consiliului judeţean, respectiv pe
poşta electronică la ora nouă şi şaptesprezece minute, consideră că a fost încălcat
articolul 55 alineatul 4 prin care li se permitea consilierilor să introducă amendamente.
Drept urmare, anunţă că se va abţine la acest proiect de hotărâre.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” (Iaru Romulus –
Lucian, Melinte Liviu – Ionuţ şi Stan Ionel) şi 3 „abţineri” (Butunoiu Dorin, Gaiu
Magdalena şi Simbanu Ionică).
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Trecerea unui mijloc fix (livadă) din domeniul public al judeţului Galaţi şi
administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Galaţi în domeniul privat al judeţului Galaţi şi administrarea
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Galaţi, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul
Galaţi de trecere a unui imobil (teren), situat în comuna Valea Mărului, judeţul
Galaţi, din domeniul public al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din
administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan
Angheluţă” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind
derularea investiţiei „Clădire didactică pentru plante tropicale”
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârţăneşti de trecere a unui bun
imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârţăneşti şi administrarea
Consiliului Local al comunei Fârţăneşti 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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 19 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
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii:
Restaurare şi Amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a următoarelor faze de proiectare:
DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) şi PT+DDE (Proiectul
Tehnic şi Detaliile de Execuţie), pentru obiectivul de investiţie „Reparaţie capitală
acoperiş-construire şarpantă clădire tehnică(C2), str. Eroilor nr. 20 bis, Galaţi
(Protecţia Civilă – ALA)” Municipiul Galaţi, Judeţul 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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii:
„Clădire didactică pentru plante tropicale”
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 23 din ordinea de zi:
Aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu
handicap “Maria” 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.
Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi îl roagă pe
domnul secretar al judeţului să îl prezinte.
Domnul secretar al judeţului prezintă următorul:
«A M E N D A M E N T
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea înfiinţării
Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap “Maria” în
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3.807 din 28.03.2019)
Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, în scopul corelării prevederilor din
cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi cu avizul Autorităţii Naţionale Pentru
Persoane cu Dizabilităţi, sunt necesare o serie de modificări şi completări.
Pentru aceste motive, formulez următorul
AMENDAMENT:
- în cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea înfiinţării
Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap “Maria” în cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumirea centrului
astfel înfiinţat va fi Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu
dizabilităţi “Maria”.
- în preambulul Hotărârii, Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru acreditare serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi se
înlocuieşte cu Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
- Art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Centrul de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi “Maria” are sediul în municipiul
Galaţi, Str. Sindicatelor nr. 50 şi o capacitate de 24 de locuri”.
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.
Domnul Căluean Anghel–Costel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Căluean Anghel–Costel întreabă dacă s-a schimbat ceva în Regulamentul
consiliului judeţean, deoarece consilierii nu mai au acest amendament pe masă.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului.
Domnul secretar al judeţului informează că amendamentul a fost formulat ieri, spre
sfârşitul zilei, a fost scanat şi trimis pe e-mail tuturor consilierilor. În cazul în care se
depune amendamentul în aceeaşi zi cu şedinţa şi nu mai este timp efectiv, este timpul
foarte scurt pentru a se avea acces la amendament, se pune pe masă.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
acceptat.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
NOTĂ: Titlul hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi devine: «Aprobarea înfiinţării
Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi “Maria” în
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi».
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane adulte cu handicap “Maria” 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.
Informează că şi la acest proiect de hotărâre există un amendament şi îl roagă pe
domnul secretar al judeţului să îl prezinte.
Domnul secretar al judeţului prezintă următorul:
«A M E N D A M E N T
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de îngrijire şi asistenţă
pentru persoane adulte cu handicap “Maria” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3.808 din 28.03.2019)

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, în scopul corelării prevederilor din
cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi cu avizul Autorităţii Naţionale Pentru
Persoane cu Dizabilităţi, sunt necesare o serie de modificări şi completări.
Pentru aceste motive, formulez următorul
AMENDAMENT:
- în cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu handicap “Maria” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi, denumirea centrului va fi Centrul de îngrijire şi asistenţă
pentru persoane adulte cu dizabilităţi “Maria”.
- în preambulul şi în cuprinsul Hotărârii, Ordinul Ministrului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru acreditare serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi se înlocuieşte cu Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019
privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
- Art. 1 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de
îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi “Maria” se modifică şi va avea
următorul cuprins: „Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane cu dizabilităţi “Maria”,
denumit în continuare CIA “Maria”, este instituţie de asistenţă socială de interes
public, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, Str.
Sindicatelor nr. 50, judeţul Galaţi, cu capacitatea de 24 de locuri”.
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte anunţă că, în calitate de iniţiator, acceptă amendamentul.
În continuare, întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind alte observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
acceptat.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
NOTĂ: Titlul hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi devine: «Aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de îngrijire şi asistenţă
pentru persoane adulte cu dizabilităţi “Maria” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi».
Se trece la punctul 25 din ordinea de zi:
Aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale
ale Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi, pentru anul 2018
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Nefiind observaţii şi fiind vorba despre un proiect de hotărâre cu privire la
persoane, adoptarea acesteia se realizează prin procedură de vot secret.
Întrucât la lucrările şedinţei nu este prezent domnul Radu Valentin, membru al
Comisiei de numărare a voturilor aleasă pe durata mandatului, invită să se facă
propunere de înlocuire temporară în vederea bunei desfăşurări a procedurii de vot
secret.
Domnul Simbanu Ionică îl propune pe domnul Căluean Anghel–Costel.
Domnul Preşedinte supune la vot propunerea.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele
de vot care vor fi predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale.
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Iaru Romulus–Lucian face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor
de vot:
ALEXANDRU Adrian–Dănuţ
BĂLAN Viorel
BUTUNOIU Dorin
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CREŢU Sorin - absent
CRISTOVICI Viorel
DĂNĂILĂ Sorin
DEACONESCU Vasile–Daniel
FOTEA Costel
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru
GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Constantin
GROSU Elena
IARU Romulus–Lucian
ISTUDOR Gigel
MELINTE Liviu–Ionuţ
MIRCEA Iulian
NAGGAR Andreea–Anamaria - absent
NECHIFOR Alexandru
PALADE Cătălin
RADU Valentin - absent
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
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 martie 2019
Pag. nr. 17
SANDU Viorica
SIMBANU Ionică
STAN Ionel
ŞTEFAN Ion - absent
TRANDAFIR Avram
URSU Nicuşor
VICLEANU Marian
VLAD Ionel
ZAHARIA Eugen
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Preşedinte o invită pe doamna Sandu Viorica să dea citire
procesului-verbal.
Doamna Sandu Viorica dă citire următorului:
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Aprobarea
propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 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: 31 ;
Voturi
Voturi
Buletine
Buletine
„pentru”
„împotrivă”
de vot nule
de vot anulate
28
3
4
CONCLUZIE: S-a aprobat propunerea privind evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
CĂLUEAN Anghel–Costel, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–
Lucian.
Domnul Preşedinte mulţumeşte doamnei Sandu Viorica şi îi adresează felicitări
doamnei director.
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), înregistrat la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 2.858/04.03.2019 şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr.
23/2016/3/21.03.2019 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 23 din 3 august 2016, ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi
nr. 1.275/2016/21.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.
3.633/25.03.2019, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), înregistrat la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 2.829/04.03.2019 şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr.
13/2018/1/21.03.2019 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 13 din 20 iulie 2018, ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr.
2.611/2018/21.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.
3.635/25.03.2019, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi.
S-a luat act de Nota de colaborare a Direcţiei Arhitect şef, Autoritatea Judeţeană de
Transport Public nr. 1.744/26.02.2019 ca urmare a Notei nr 1.744/04.02.2019 privind
organizarea rezolvării problemelor ridicate în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean
Galaţi din 29 ianuarie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
februarie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
februarie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna februarie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna februarie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe
luna februarie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna februarie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi la data de 28 februarie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna februarie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna februarie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna februarie 2019.
Domnul Preşedinte, având în vedere faptul că domnul prefect doreşte să facă un
anunţ, îi dă cuvântul mai întâi.
Domnul Prefect se scuză pentru întârziere, spunând că fost la lansarea unei nave
în Şantierul Naval. Menţionând că prin Legea nr. 348 din decembrie 2018, ziua de 2
aprilie a fost instituită Ziua Instituţiei Prefectului, adresează invitaţia de participare la
manifestările ce vor fi organizate în acea zi.
Domnul Preşedinte urează: „La mulţi ani! Să trăiască prefectura, prefecţii şi lucrurile
bune pe care le faceţi acolo!” În continuare, referindu-se la faptul că în sala de şedinţe a
fost amplasat un panou şi un proiector, specifică faptul că a pregătit, cu colegii, câteva
imagini de la proiectul aprobat astăzi. Este vorba despre serele de la Grădina Botanică
– cele care vor urma să intre în procedură de achiziţie. Se vor amenaja, pentru că din
'97 stă scheletul acela acolo şi, practic, nu ne onorează ca şi judeţ să arate aşa cum
arată. În continuare, prezintă imagini referitoare la felul cum vor arăta serele: cu plante
tropicale, cu plante exotice, cu palmieri, cu liane, cu arbori de cafea, precum şi
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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imaginea în ansamblu. Adresează felicitări colegilor de la Muzeul de Ştiinţele Naturii.
Recunoaşte că proiectul a fost concepţia dumnealor. Dânsul doar le-a cerut să se facă
ceva cu aceste sere, nemaiputând fi lăsate aşa. Dumnealor au venit cu ideile, aşa cum
se pot observa din imagini, privitoare la amenajarea acestor sere.
În continuare, întreabă dacă mai sunt alte întrebări la punctul acesta: Rapoarte,
informări, întrebări, interpelări. Nemaifiind alte întrebări, în închiderea şedinţei le
doreşte o după-amiază plăcută!
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 19 (nouăsprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
23 aprilie 2019.
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