PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 30 iulie 2019
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 352 din 24 iulie 2019 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul „Realitatea” Galaţi
din 25 iulie 2019 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 24 iulie 2019 şi afişată la sediu,
având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea reorganizării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi
exploatat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
în Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin persoane
cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi în Centrul de consiliere şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia pentru copii cu dizabilităţi „Mă bucur
de viaţă” în vederea organizării în comun a unor concursuri şi evenimente sportive în
Pădurea Gârboavele;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Highlight Agency S.R.L., în numele clientului
său, URSUS BREWERIES S.A., în vederea desfăşurării unui program de
renovare/amenajare şi redare în folosul comunităţilor locale ale unor zone de
picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de mobilier
urban în Pădurea Gârboavele;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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9. Aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu
capital şi/sau bunuri la funcţionarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii
publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a
formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi Consiliul Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul
2019 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
11. 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
12. Aderarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al judeţului Galaţi, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Galaţi, la Patronatul
Serviciilor Publice din România;
Iniţiator: Gasparotti Florinel – Petru
13. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor
suprafeţe de teren din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului
Judeţean Galaţi, în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Local
al Comunei Băneasa, judeţul Galaţi, în vederea implementării proiectului „Modernizare
drumuri săteşti şi amenajare peisagistică, Comuna Băneasa, judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Bereşti Meria de trecere a
unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Bereşti Meria şi administrarea
Consiliului Local al comunei Bereşti Meria în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2019;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe
anii 2020-2022;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: Doina Cucu – administrator public
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; George Stoica – director executiv, Direcţia
economie şi finanţe; Camelia Epure – director executiv interimar, Direcţia de dezvoltare
regională; Manuela Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare
regională; Eugenia Pufu – şef serviciu, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore – şef serviciu,
Serviciul audit public intern; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef;
Liviu Coman-Kund – consilier, Cabinet preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet
preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Dorin Otrocol – prefectul judeţului Galaţi; Aurica Vîrgolici –
trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi; Mihaela Lupu –
reprezentant, Asociaţia pentru copii cu dizabilităţi „Mă bucur de viaţă”; Florina Zaharia –
manager interimar, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Lică Cristea – director
executiv interimar, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; CorinaEmanuela Dobre – manager interimar, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ
Şerban – manager, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Dan Basarab Nanu – manager interimar, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş
Căldăraru – manager interimar, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; Emilia Manon
Cristoloveanu – director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului 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.
De asemenea, au mai participat reprezentanţi de la următoarele instituţii de presă:
ziarul „VIAŢA LIBERĂ”; ziarul „MONITORUL DE GALAŢI”; TV EXPRES;
„ALTERNATIVA”.
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului prefect Dorin Otrocol.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar al judeţului Coca Ionel care va face
apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 32 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Cristovici Viorel şi Naggar Andreea –
Anamaria.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15)
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Galaţi din 27 iunie 2019.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri:
- modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi;
- solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Tecuci de trecere a unui bun
imobil (teren) din domeniul public al municipiului Tecuci şi administrarea
Consiliului Local al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
- exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea
transferului competenţelor exercitate în prezent de Ministerul Educaţiei Naţionale
privind palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare, la nivelul
judeţului 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 «Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Tecuci de trecere a unui
bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Tecuci şi administrarea Consiliului
Local al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea
transferului competenţelor exercitate în prezent de Ministerul Educaţiei Naţionale privind
palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare, la nivelul judeţului
Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi cu modificările solicitate:
1. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea reorganizării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi
exploatat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
în Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin persoane
cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi în Centrul de consiliere şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie;
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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4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia pentru copii cu dizabilităţi „Mă bucur
de viaţă” în vederea organizării în comun a unor concursuri şi evenimente sportive în
Pădurea Gârboavele;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Highlight Agency S.R.L., în numele clientului
său, URSUS BREWERIES S.A., în vederea desfăşurării unui program de
renovare/amenajare şi redare în folosul comunităţilor locale ale unor zone de
picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de mobilier
urban în Pădurea Gârboavele;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu
capital şi/sau bunuri la funcţionarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii
publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a
formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi Consiliul Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul
2019 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
12. 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
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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13. Aderarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al judeţului Galaţi, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Galaţi, la Patronatul
Serviciilor Publice din România;
Iniţiator: Gasparotti Florinel – Petru
14. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor
suprafeţe de teren din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului
Judeţean Galaţi, în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Local
al Comunei Băneasa, judeţul Galaţi, în vederea implementării proiectului „Modernizare
drumuri săteşti şi amenajare peisagistică, Comuna Băneasa, judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Bereşti Meria de trecere a
unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Bereşti Meria şi administrarea
Consiliului Local al comunei Bereşti Meria în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Tecuci de trecere a unui
bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Tecuci şi administrarea Consiliului
Local al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2019;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe
anii 2020-2022;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea
transferului competenţelor exercitate în prezent de Ministerul Educaţiei Naţionale privind
palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare, la nivelul judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 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 2 din ordinea de zi:
Aprobarea reorganizării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi
exploatat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi în Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi
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 3 din ordinea de zi:
Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu
handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi în Centrul de consiliere şi informare persoane adulte aflate în situaţii de
nevoie
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru
copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere
şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 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 7 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean
de Administrare a Domeniului Public şi Privat 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi,
prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia pentru copii cu dizabilităţi „Mă bucur
de viaţă” în vederea organizării în comun a unor concursuri şi evenimente
sportive 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 9 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi,
prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Highlight Agency S.R.L., în numele clientului
său, URSUS BREWERIES S.A., în vederea desfăşurării unui program de
renovare/amenajare şi redare în folosul comunităţilor locale ale unor zone de
picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de
mobilier urban 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 10 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu
capital şi/sau bunuri la funcţionarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de
servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare
şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului
Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul
2019 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 12 din ordinea de zi:
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
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 Camelia Epure să îl prezinte.
Doamna Epure Camelia prezintă următorul:
«A M E N D A M E N T
la Proiectul de Hotărâre privind 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
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 8.608/29.07.2019)
În urma analizei proiectului de hotărâre propus pentru consultare, aparatul de
specialitate din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Regională a constatat o neconcordanţă în
textul documentului cu privire la modalitatea în care potenţialii beneficiari ai finanţărilor
nerambursabile trebuie să dovedească asigurarea contribuţiei financiare, respectiv
cofinanţării.
Astfel, la articolul 5, alin e) se menţionează faptul că: „Surse de finanţare preconizate:
pot fi surse proprii (se vor constitui din resursele Solicitantului) şi surse atrase (donaţii,
sponsorizări). Sursele atrase nu pot fi finanţări de la alte autorităţi publice.” În acelaşi
timp, ca document justificativ a fost solicitat doar „extrasul de cont semnat şi ştampilat
de banca emitentă, obligatoriu să fie prezentat în termen de 24 de ore de la data
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETARUL JUDEŢULUI / SECRETARGENERAL,
Ionel Coca

Şedinţa din 30 iulie 2019
Pag. nr. 10
notificării selecţiei în vederea finanţării a proiectului”. Acest fapt presupune că
beneficiarul va avea la dispoziţie întreaga resursă financiară de la data semnării
contractului de finanţare şi exclude posibilitatea prezentată în Ghid prin care Beneficiarii
pot aduce ca şi cofinanţare şi resurse financiare atrase (donaţii, sponsorizări etc).
În vederea corelării informaţiilor din Ghidul Solicitantului şi anexele sale, faţă de forma
iniţială a proiectului de hotărâre sunt necesare o serie de modificări, motiv pentru care
propun următorul
AMENDAMENT
- Articolul 7, alin. (3) din Anexa Proiectului de Hotărâre se modifică şi va avea următorul
conţinut:
”(3) Finanţările nerambursabile vor fi însoţite de o CONTRIBUŢIE, în numerar, din partea
Beneficiarului, justificată prin extras de cont semnat şi ştampilat de banca emitentă sau un
document ce face dovada asigurării surselor de finanţare atrase conform art. 5, alin (e), alcătuită
din:
- cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi
- valoarea totală neeligibilă a proiectului.”
- Pe tot cuprinsul Anexei Proiectului de Hotărâre se înlocuieşte formularea:
„Dovada CONTRIBUŢIEI, în numerar, din partea Beneficiarului, justificată prin extras de cont
semnat şi ştampilat de banca emitentă, alcătuită din:
- cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
- valoarea totală neeligibilă a proiectului.
Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei
de contestaţie, conform art. 38.” cu următorul conţinut:
„Dovada CONTRIBUŢIEI, în numerar, din partea Beneficiarului, justificată prin extras de cont
semnat şi ştampilat de banca emitentă sau un document ce face dovada asigurării surselor de
finanţare atrase conform art. 5, alin (e), alcătuită din:
- cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
- valoarea totală neeligibilă a proiectului.
Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de
contestaţie, conform art. 38.”
Semnează: Preşedinte
al Consiliului Judeţean Galaţi
COSTEL FOTEA».
Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu
amendamentul votat anterior.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Data: 29.07.2019
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Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aderarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al judeţului Galaţi, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Galaţi, la
Patronatul Serviciilor Publice din România
Iniţiator: Florinel–Petru Gasparotti
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 şef serviciu Eugenia Pufu să îl prezinte.
Doamna Pufu Eugenia prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aderarea
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
judeţului Galaţi, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Galaţi, la
Patronatul Serviciilor Publice din România
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 8.622/30.07.2019)
Proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aderarea Serviciului
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi,
instituţie subordonată Consiliului Judeţean Galaţi, la Patronatul Serviciilor Publice
din România, se modifică după cum urmează:
Art. 1 alin. (2) va avea următorul cuprins: „Se aprobă plata, din bugetul
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
judeţului Galaţi, a taxei de înscriere de 1.000 lei, precum şi a cotizaţiei anuale de
2.500 lei”.
Semnează: Vicepreşedinte,
Florinel–Petru Gasparotti».
Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu
amendamentul votat anterior.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor
suprafeţe de teren din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi, în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea
Consiliului Local al Comunei Băneasa, judeţul Galaţi, în vederea implementării
proiectului „Modernizare drumuri săteşti şi amenajare peisagistică, Comuna
Băneasa, judeţul Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Bereşti Meria de trecere a unui
bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Bereşti Meria şi administrarea
Consiliului Local al comunei Bereşti Meria în domeniul public al judeţului Galaţi şi
în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Tecuci de trecere a unui bun
imobil (teren) din domeniul public al municipiului Tecuci şi administrarea
Consiliului Local al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2019
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi
estimările pe anii 2020-2022
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 5 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea
transferului competenţelor exercitate în prezent de Ministerul Educaţiei Naţionale
privind palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare, la nivelul
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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 21 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 mape.
S-a luat act de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 15/16.07.2019, transmisă
prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr. 2.077/16.07.2019 şi înregistrată la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 8.109/16.07.2019, precum şi de Raportul de audit financiar al
Camerei de Conturi Galaţi, înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.
7.383/28.06.2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna iunie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
iunie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna iunie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna iunie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
iunie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna iunie 2019.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuv. Parascheva” Galaţi la data de 30 iunie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna iunie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru luna iunie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna iunie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pe luna
iunie 2019.
Domnul Simbanu Ionică solicită cuvântul şi adresează o interpelare la care doreşte
răspunsul în scris, conform regulamentului de funcţionare. Referindu-se la faptul că în
anul 2007, prin Hotărârea Guvernului nr. 451 din 16.05., a fost transferat un teren –
imobil din strada Traian 464, tarlaua 46, parcela 182 în suprafaţă totală de 4,98 hectare,
spune: „Vă rog să ne transmiteţi care este situaţia acestui teren la această dată, dacă
mai este în administrarea Consiliului Judeţean. Şi, dacă da, ce se intenţionează în
viitor? Vă mulţumesc”.
Domnul Preşedinte îi spune că i se va da răspunsul la solicitare. Ordinea de zi fiind
epuizată, declară închisă şedinţa. Mulţumeşte şi le doreşte o după-amiază plăcută.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 14 (paisprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
29 august 2019.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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