PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 30 septembrie 2019
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 481 din 24 septembrie 2019 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul
„Realitatea” Galaţi din 25 septembrie 2019 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 24
septembrie 2019 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din
cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Tudor” din
cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Floare de
colţ” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ana” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Andrei” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Cireşarii” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Miruna” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Monica” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa”
din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de
servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire
copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 30 septembrie 2019
Pag. nr. 3

20. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 107/31.05.2019 privind
stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din
cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
21. 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
22. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi, Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia” Galaţi şi Asociaţia Danube Media Center şi
asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării
proiectului ”Restaurare şi amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU
INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI”;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei
„Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională şi U.S.T.A.C.C.”;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiţie: Reparaţii capitale gard Baza de Agrement Zatun;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul privat al judeţului
Galaţi a imobilului situat în municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 46, ca urmare a
încetării uzului public, în vederea punerii în aplicare a Sentinţei Civile nr.
939/27.09.2017 a Tribunalului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Modificarea Hotărârii nr. 70 din 24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii
nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect,
precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor –
Umbrăreşti - Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)”;
Iniţiator: Costel Fotea
29. 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
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30. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Mausi în vederea organizării în
comun a unor concursuri şi evenimente sportive în Pădurea Gârboavele;
Iniţiator: Costel Fotea
31. Aprobarea oportunităţii proiectului major de investiţii „Aeroport internaţional în
judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
32. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează
cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru
anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020);
Iniţiator: Costel Fotea
33. Aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii din mediul
rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu;
Iniţiatori: Costel Fotea,
Alexandru Nechifor,
Georgiana-Iuliana Rusu,
Constantin Grosu,
Magdalena Gaiu,
Anghel-Costel Căluean
34. Premierea elevilor din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în
liceu în anul şcolar 2019-2020;
Iniţiatori: Costel Fotea,
Alexandru Nechifor,
Georgiana-Iuliana Rusu,
Constantin Grosu,
Magdalena Gaiu,
Anghel-Costel Căluean
35. Constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii;
Iniţiator: Costel Fotea
36. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru
perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
37. 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; Laura-Delia Angheluţă – director executiv, Direcţia de dezvoltare
regională; Camelia Epure – director executiv temporar, Direcţia programe; Manuela
Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia de dezvoltare regională; Sorin Hălăşag
– director executiv adjunct, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore – şef serviciu, Serviciul
audit public intern; Mărioara Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Nicoleta
Macri – şef serviciu temporar, Serviciul investiţii şi urmăriri contracte; Liviu Coman-Kund
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– 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; Vali-Viorel Sandu
–câştigător al concursului de proiecte de management, Centrul Cultural „Dunărea de
Jos” Galaţi; Lică Cristea – director executiv interimar, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi; Corina-Emanuela Dobre – manager interimar, Biblioteca „V. A.
Urechia” Galaţi; Dan Basarab Nanu – manager interimar, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi;
Cristian Dragoş Căldăraru – manager, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 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; 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 Galaţi;
politicasigalati.wordpress.com.
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 general 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 33 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
A lipsit domnul vicepreşedinte Gasparotti Florinel–Petru.
Domnul consilier judeţean Ştefan Ion a părăsit sala înainte de votarea
punctului 36 de pe ordinea de zi.
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 29 august 2019.
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
următorul proiect de hotărâre:
- 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.
În continuare, face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de
specialitate.
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Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «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».
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 modificarea solicitată:
1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din
cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Tudor” din
cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Floare de
colţ” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ana” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Andrei” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Cireşarii” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Miruna” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Monica” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa”
din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
plasament nr. 3 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de
servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire
copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 107/31.05.2019 privind
stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din
cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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21. 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
22. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2019;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi, Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia” Galaţi şi Asociaţia Danube Media Center şi
asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării
proiectului ”Restaurare şi amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU
INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI”;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei
„Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională şi U.S.T.A.C.C.”;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiţie: Reparaţii capitale gard Baza de Agrement Zatun;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul privat al judeţului
Galaţi a imobilului situat în municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 46, ca urmare a
încetării uzului public, în vederea punerii în aplicare a Sentinţei Civile nr.
939/27.09.2017 a Tribunalului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Modificarea Hotărârii nr. 70 din 24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii
nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect,
precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor –
Umbrăreşti - Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)”;
Iniţiator: Costel Fotea
29. 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
30. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Mausi în vederea organizării în
comun a unor concursuri şi evenimente sportive în Pădurea Gârboavele;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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31. Aprobarea oportunităţii proiectului major de investiţii „Aeroport internaţional în
judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
32. 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
33. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează
cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru
anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020);
Iniţiator: Costel Fotea
34. Aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii din mediul
rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu;
Iniţiatori: Costel Fotea,
Alexandru Nechifor,
Georgiana-Iuliana Rusu,
Constantin Grosu,
Magdalena Gaiu,
Anghel-Costel Căluean
35. Premierea elevilor din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în
liceu în anul şcolar 2019-2020;
Iniţiatori: Costel Fotea,
Alexandru Nechifor,
Georgiana-Iuliana Rusu,
Constantin Grosu,
Magdalena Gaiu,
Anghel-Costel Căluean
36. Constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii;
Iniţiator: Costel Fotea
37. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru
perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
38. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din
cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Tudor” din
cadrul Compartimentului case nr. 1 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Floare de colţ”
din cadrul Compartimentului case nr. 1 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ana” din cadrul
Compartimentului case nr. 2 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Andrei” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Cireşarii” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Miruna” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Monica” din
cadrul Compartimentului case nr. 2 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi Tecuci
din cadrul Complexului de servicii Tecuci 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa” din
cadrul Complexului de servicii Tecuci 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament
Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă
pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament
nr. 3 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de reabilitare
şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii
sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire
copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de consiliere şi
sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere
şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 107/31.05.2019 privind
stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual
din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea 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 34 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 21 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Asociaţiei Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2019
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 23 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi,
Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia” Galaţi şi Asociaţia Danube Media Center şi
asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea
implementării proiectului ”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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE
AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 25 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol
Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea
investiţiei „Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională şi U.S.T.A.C.C.”
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, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea
obiectivului de investiţie: Reparaţii capitale gard Baza de Agrement Zatun
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 27 din ordinea de zi:
Trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul privat al judeţului
Galaţi a imobilului situat în municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 46, ca urmare a
încetării uzului public, în vederea punerii în aplicare a Sentinţei Civile nr.
939/27.09.2017 a Tribunalului 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 28 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 70 din 24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr.
127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de
proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 29 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 34 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 30 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi,
prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Mausi 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 31 din ordinea de zi:
Aprobarea oportunităţii proiectului major de investiţii „Aeroport internaţional în
judeţul Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Alexandru Adrian–Dănuţ, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să
ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Alexandru Adrian–Dănuţ, adresându-se doamnelor şi domnilor consilieri,
spune: «discuţia de astăzi nu ar trebui să plece de la ideea dacă este bine sau nu să
avem aeroport la Galaţi pentru că ar însemna să încheiem subiectul după nici măcar
cinci minute. Nu! Discuţia ar trebui să fie purtată cu privire la prioritatea investiţiilor din
judeţul Galaţi. O spun de la început ca să fie clar pentru toată lumea şi pentru a elimina
orice posibile interpretări tendenţioase: A.L.D.E. este în favoarea construirii unui
aeroport la Galaţi, dacă se va ajunge la realizarea acestui obiectiv. Însă, din punctul
meu de vedere şi al colegilor mei din A.L.D.E., administraţia judeţeană şi cea centrală –
şi, aici, mă refer la Guvern – ar trebui să fie mai preocupate şi să acorde o atenţie mai
mare pentru proiectele sustenabile, fezabile, care se pot realiza într-un timp mai scurt şi
pentru care poate exista o finanţare rapidă. Nu neg că aeroportul poate reprezenta un
plus pentru Galaţi. Dar, haideţi să discutăm aplicat. Haideţi să vedem raportul dintre
cost şi eficienţă. Galaţiul are nevoie de investiţii şi, slavă Domnului, o ştim cu toţii!
Haideţi să vedem care sunt mai arzătoare, care pot aduce beneficii mai mari şi pe
termen mai scurt. A.L.D.E. Galaţi vă propune să luăm în calcul o variantă cu un impact
mai puternic asupra dezvoltării durabile atât a municipiului, cât şi a judeţului Galaţi. Şi
anume: alocarea de către Ministerul Transporturilor a fondurilor necesare pentru
accelerarea reabilitării liniei de cale ferată care leagă Galaţiul de Bucureşti. De ce? În
primul rând, această arteră feroviară se află prinsă în Master Planul de Transport pentru
a intra în implementare în perioada 2021-2030. Dacă există fonduri, dacă există voinţă,
haideţi să ne concentrăm asupra unui obiectiv de investiţii care poate aduce beneficii
mult mai mari. Şi aici vă dau două exemple. Unu: reducerea timpului de deplasare către
Bucureşti la două ore de la aproximativ patru ore, în prezent. Dacă se realizează acest
aspect, atunci numărul de călători care vor alege transportul feroviar în detrimentul celui
rutier, va creşte. De asemenea, scăderea timpului de transport de la patru ore la două
ore, aduce Aeroportul „Henri Coandă” mai aproape de gălăţeni, având în vedere şi
faptul că se creează linia de cale ferată Gara de Nord-Aeroport. Şi punctul doi:
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creşterea siguranţei pentru călători şi un impact substanţial mai mic asupra mediului
înconjurător pe care transportul feroviar îl oferă. Trebuie să luăm în calcul şi aceste
aspecte. De aceea, stimaţi colegi, nu spun să nu votăm finanţarea aeroportului din
Galaţi, ci spun următorul lucru: haideţi să prioritizăm investiţiile, să le luăm treptat.
Haideţi să finalizăm reabilitarea căii ferate, după care să ne ocupăm de legătura cu
Autostrada Soarelui, iar apoi putem lua în considerare şi aeroportul ca proiect de
investiţii prioritar. Nu vreau ca aeroportul să devină o poveste electorală care să fie
fluturată în faţa gălăţenilor. A.L.D.E. Galaţi vrea investiţii în Galaţi, dar investiţii făcute cu
cap, nu cu scop electoral. Vă mulţumesc».
Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, precizează că are o
intervenţie.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Cristovici Viorel, anunţând de la început, ca să nu mai existe emoţii, că
este pentru, voia, totuşi, câteva date: „Dumneavoastră vorbeaţi – sau cei care au gândit
acest proiect – despre parteneriat. Ce aţi avut în vedere sau ce s-a avut în vedere în
momentul în care se vorbeşte de parteneriat? Noi, consiliul judeţean, cu ce putem veni?
Dacă aţi avut ceva în vedere? Mulţumesc”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă mai sunt întrebări, în caz contrar va oferi
răspunsurile, pe rând.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, comunică: „Să ştiţi că
şi eu sunt de acord cu astfel de investiţii la nivelul judeţului Galaţi. Aşa cum şi celelalte
judeţe vecine ale noastre au făcut investiţii, gen Tulcea, tot consiliul judeţean a investit
într-un aeroport, construcţia unui aeroport, totuşi n-au reuşit să îl aducă la un standard
destul de ridicat – sperăm că o să îl aducă”. În continuare, menţionând că nefiind
astăzi… sau… nefiind în campanie electorală, o să se abţină de la acest proiect de
hotărâre.
Domnul Preşedinte spune: „Tot respectul pentru colegii de la A.L.D.E. şi,
bineînţeles, că este binevenită orice investiţie în judeţul Galaţi. Am să întreb pe
stimabilul coleg: ştie de câţi kilometri de cale ferată este vorba şi cam care ar însemna
sau ce înseamnă suma respectivă de investit?”
Domnul Alexandru Adrian–Dănuţ îi răspunde că în jur de două sute cincizeci de
kilometri de cale ferată…
Domnul Preşedinte comunică faptul că, înmulţit cu patru milioane, rezultă un
miliard patruzeci de milioane de euro. Spune: «Credeţi, puteţi să-mi identificaţi sau să
îmi sugeraţi o sursă de finanţare pentru un miliard patruzeci de milioane de euro ai
consiliului judeţean? Vă rog frumos, dacă tot discutăm, facem discuţii serioase în
consiliu, haideţi să şi discutăm serios. Aceasta chiar este o instituţie care trebuie
respectată şi o respect. Şi, mai mult de atât, respect şi opinia fiecărui coleg pentru că
este normal. Credeţi-mă că sunt unul – şi nu există aici la masa aceasta şi niciun alt
invitat în această sală sau niciun alt gălăţean care să spună „nu” unui proiect de un
miliard de euro în judeţul Galaţi. Nu există!» Indiferent de formaţiunea politică, indiferent
de ce are în cap, indiferent că este campanie electorală sau nu. Nu refuză sau nu ar da
nimeni cu piciorul unui proiect de un miliard de euro. Susţine: „Acum, ştiţi cum este? Eu
întreb retoric: ideea aceasta nu putea să vină din 2016?” În continuare, spune că este
de acord, într-adevăr, un proiect de un miliard de euro, o rută Bucureşti–Ploieşti–
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Buzău–Brăila–Galaţi, două sute şaizeci şi patru de kilometri – ca să spună exact câţi
sunt «două sute şaizeci şi patru de kilometri să poţi să faci cu un tren de viteză rapidă,
să faci două ore, cui nu i-ar plăcea sau cine nu şi-ar dori o astfel de investiţie? În
momentul de faţă trebuie să facem diligenţele. Foarte bine aţi spus, că acest proiect,
aflându-se în Master Planul de Dezvoltare pe Programul Operaţional de Infrastructură
Mare, să începem să facem demersurile mai intens pentru acest proiect. Să ştiţi că nu
este un proiect nici al lui Fotea, nici al lui „x”, nici al lui „y”. Doar că rugămintea la
dumneavoastră: dacă găsiţi o soluţie şi o pârghie de a aduce acest proiect la Galaţi
înaintea mea, vă rog frumos să o faceţi! Pentru că noi, cei care suntem la masă şi toţi
gălăţenii, vom ridica pălăria şi vom spune: da, votăm cu ambele mâini proiectul de reţea
de cale ferată». Revenind la întrebarea adresată de către domnul consilier judeţean
despre ce sau la ce s-au gândit atunci când a vorbit de parteneriat public-privat,
informează că sunt trei sau patru variante: una este parteneriat public-privat, una este
concesiune, una înseamnă fonduri europene şi alta înseamnă investiţii din fonduri
proprii. Acestea sunt cele trei - patru surse de finanţare pentru acest obiectiv. În
continuare, legat de prima variantă precizează: „partea de concesiune pică pentru că,
ora actuală, consiliul judeţean nu are în proprietate o suprafaţă de două sute cincizeci
de hectare sau de trei sute de hectare de teren pe care să îl pună la dispoziţie unui
partener sau unui concesionar ca să investească şi să construiască un aeroport şi să
ne plătească o redevenţă conform Legii redevenţei din România. Astfel că ne-am duce
acolo, am achiziţiona trei sute de hectare la preţul pieţei şi ar trebui să îl concesionăm
unui investitor cu cincizeci de cenţi sau cât este metrul pătrat în Legea concesiunii,
ceea ce nu-şi permite nimeni, iar eu nu pot să fiu sinucigaş”. Referitor la cea de a doua
variantă: partea de parteneriat public-privat, având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr.
39/2018 în parteneriat public-privat consiliul judeţean sau orice U.A.T. din România
poate să vină cu un aport de până la 25% din valoarea investiţiei, dar aportul poate fi de
10%, de 15%, de 20% sau chiar mai puţin. Susţine: „Pentru că, după ce vom face un
studiu de prefezabilitate din care va reieşi clar, adică am făcut un studiu de trafic şi unul
de oportunitate, din cel de prefezabilitate va ieşi clar cum trebuie să arate pista, cum
trebuie să arate… eu ştiu… terminalele, astfel încât va rezulta o sumă. Nu ştiu care va fi
aceea: poate fi optzeci, poate fi o sută, poate fi o sută zece milioane de euro. Apoi, va fi
scos în licitaţie pentru a se face un contract de parteneriat public-privat. Pot fi doi, trei
asociaţi, patru sau unul. Şi, atunci, se negociază: domnule, vine consiliul judeţean cu
ceea ce înseamnă terenul pe care îl putem expropria în baza legilor în vigoare în
România, Legea exproprierii – ceea ce facem şi în momentul de faţă pentru centură sau
ceea ce vom face şi pentru centură. Apoi, bineînţeles, că acesta este aportul nostru, cu
partea de utilităţi ce înseamnă: canalizare, apă, curent şi cale de acces spre zona
respectivă. Treburile acestea pot să sau, mai bine zis, costurile acestea pot să ajungă la
zece milioane de euro sau la doisprezece milioane de euro ceea ce ar putea însemna
10% sau 12% sau 13% din valoarea investiţiei. Lucrurile acestea le vom putea şti şi să
dea Dumnezeu să fie cât mai mulţi participanţi pentru parteneriat public-privat, că atunci
aportul consiliului va fi mai mic”. Conchide că, în niciun caz, nu va fi mai mare de 25%.
Cea de-a treia situaţie în care, ştiindu-se foarte bine că pe exerciţiul financiar cu fonduri
europene, exerciţiul 2014-2020, nu au fost alocaţi bani pe vreo măsură, pe vreun
program prin care consiliul judeţean să poată accesa şi să atragă fonduri pentru
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construirea unui aeroport nou, au fost bani pe fonduri europene doar pentru modernizări
şi pentru reparaţii de aeroporturi, nu şi pentru construirea de aeroporturi noi. Spune:
„Ceea ce, cu acel studiu de prefezabilitate, putem să gândim un parteneriat publicprivat. Poate rămân fonduri europene necheltuite pe Programul de Infrastructură Mare
şi poate avem soluţia sau şansa din retrospective să putem să luăm bani. Sau, de ce
nu, în cel mai nefericit caz, să ne încercăm norocul pe exerciţiul financiar 2020-2027.
Dacă nu facem nimic în sensul acesta, nu vom reuşi sau nu vom putea să prezentăm
niciunui investitor care să vină în parteneriat public, nici să mergem să depunem vreun
proiect pentru că vrem finanţare la Galaţi cert”. Şi, bineînţeles, cea de-a patra variantă
cunoscută de toţi: „investiţie 100% din bugetul consiliului judeţean ceea ce în momentul
de faţă, având atât de multe proiecte cu fonduri europene unde trebuie să asigurăm
cofinanţare şi proiectele pe care le avem în curs de derulare, nu ne permitem să
asigurăm o sută de milioane de euro pentru această investiţie. Cine ştie? Poate la anul
sau poate peste un an jumătate vom discuta altfel. Dar, astăzi, când vorbim trebuie să
plecăm de undeva”. Conchide că aceasta este logica şi acestea sunt cele patru variante
expuse pe care ar putea să se demareze construirea unui aeroport.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Butunoiu Dorin ar mai veni şi dânsul cu a cincea variantă, dacă se poate;
aceasta dacă doreşte să o ia în calcul sau nu este…
Domnul Preşedinte comunică: „Orice variantă care este plauzibilă este de luat în
calcul pentru că, aşa cum spuneam, ne dorim o investiţie, ne dorim un aeroport. Din
studiul de oportunitate reiese clar că gălăţenii şi nu numai gălăţenii – pe o rază de o
sută cincizeci de kilometri sunt 3,9 milioane de locuitori; sunt, la ora actuală, peste două
sute cincizeci – trei sute de mii de gălăţeni… Tecuci, pe zona aceasta, care fac naveta
la Bucureşti, pentru a beneficia de mijloc de transport aerian”. Conchide că, orice sursă
sau, mai bine zis, orice sugestie este în regulă.
Domnul Butunoiu Dorin, din punctul dumnealui de vedere, crede că este simplu:
aşezarea la masă a celor patru instituţii importante din zona aceasta, a noastră. Şi se
referă aici la Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Judeţean Tulcea şi Consiliul Judeţean
Brăila împreună cu reprezentanţii Guvernului şi găsit o variantă privind finanţarea unei
autostrăzi sau autobande – cum o putem numi noi – autobenzi pentru a face un
transport şi legat de podul actual care se construieşte. A face un transport rutier de la
Galaţi de la Brăila spre aeroportul din Tulcea unde deja s-au investit acolo nouăzeci – o
sută de milioane de euro şi, împreună, să se reuşească să avem un transport cât mai
rapid până în acea zonă. Ţinând cont că sunt undeva la şaptezeci - optzeci de kilometri
până acolo, distanţa parcursă ar fi destul de uşor de parcurs dacă s-ar construi această
infrastructură, pe lângă faptul că oricum un aeroport în zona Galaţiului nu se poate
construi mai aproape de zece kilometri – zece-cincisprezece kilometri. Deci tot trebuie
să se investească şi în infrastructură, în infrastructura rutieră şi în cea aeriană.
Menţionează că este o variantă care dacă se doreşte să fie luată în calcul este în
regulă, dacă nu, nu-i nicio problemă.
Domnul Preşedinte afirmă că este o variantă, într-adevăr. Spune: „Chiar mă bucur
că ne gândim cum să investim în alte judeţe…”
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Domnul Cristovici Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Cristovici Viorel, cu tot respectul, îi spune că l-a urmărit cu mare atenţie. A
folosit de câteva ori cuvintele „poate”, „noroc”. Conchide: „Deci, eu ce pot să vă spun?
Nu mă pot opune la acest proiect... În schimb, explicaţiile date de dumneavoastră… De
fapt, am încercat în cadrul comisiei, pentru a evita discuţiile din cadrul şedinţei de
consiliu – bineînţeles că au fost şi mai vagi acele informaţii...” Afirmă: „Dacă ne bazăm
pe noroc sau pe poate, eu ştiu… în viitorul apropiat, nu văd o realizare. Să nu încercăm
să vindem iluzii gălăţenilor pentru că nu cred că ne stă bine, fiind un consiliu serios,
oameni serioşi aici. Dar, mă rog… Mulţumesc”.
Domnul Iaru Romulus–Lucian, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte, înainte de a-i da cuvântul domnului consilier judeţean,
menţionează că şi cuvântul „poate”… şi că „îmi doresc” şi „ne dorim”, sunt în
vocabularul limbii române. Susţine că astăzi, când vorbesc, pot să spună aşa: că cel
care vrea să aibă mai multe răspunsuri ia Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2018, o studiază
cap-coadă, şi are toate răspunsurile.
Domnul Iaru Romulus–Lucian precizează că pe dumnealui îl bucură că, parte
dintre colegi, sunt pasionaţi de etimologie. Este un semn bun. Ridică două probleme:
prima legată de calea ferată şi, a doua, legată de problema ridicată de domnul Butunoiu
Dorin. Spune: «Ar trebui să ne fi uitat un pic şi pe Master Planul de Transporturi. Pe
cale ferată, Master Planul de Transporturi cu realizare parcă prin 2023 nu este
prevăzută cale ferată pe linia Buzău, ci joncţiune spre Feteşti – aşa arată Master Planul.
Şi singura soluţie rutieră este, într-adevăr, cea care trece prin Buzău, joncţiune la
Ploieşti şi, mai departe, către Piteşti. Aceea ar fi şosea expres, nu autobandă sau altă
poveste. În ceea ce priveşte aeroportul de la Tulcea: aeroportul acela este vechi, dar
este făcut pentru altceva. La vremea la care a fost făcut aeroportul de la Tulcea
deservea, hai să-i zicem, traficul intern. Ceea ce cred că discutăm în momentul de faţă
este de aeroport care să poată să preia trafic internaţional şi, mai mult de atât, aeroport
care să poată prelua, la un moment dat, inclusiv trafic militar, având în vedere
vecinătatea în care ne situăm. Deci să mergem pe ideea „hai să facem un drumuşor
până la Tulcea”, într-adevăr pe teritoriul altui judeţ, este un pic ieşită din temă. Să
încercăm să facem un mic aeroport la Galaţi, de abia asta ar însemna să vindem iluzii.
Ori ne gândim la o treabă serioasă, ori, mă rog, vorbim că suntem în consiliu şi putem
să vorbim mult. Vă mulţumesc».
Domnul Preşedinte precizează că tocmai aceasta era şi ideea şi anume de a se
face un aeroport internaţional pe care să poată ateriza şi aeronave mari. Ba mai mult
decât atât, la ora actuală, o pistă să poată să aterizeze aeronave mari trebuie să aibă
minim trei mii două sute de metri, din ce au spus specialiştii. Sunt, la ora actuală,
aeroporturi în ţară care au două mii şapte sute de metri şi trebuie să intervină să
prelungească pista până la trei mii două sute de metri.
Nemaifiind alte intervenţii, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 32 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.
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 34 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 5 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 33 din ordinea de zi:
Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile
instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru
anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020)
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
îl roagă pe domnul director executiv Stoica George să îl prezinte.
Domnul Stoica George prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea
acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor
de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar
2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020)
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 10.946/30.09.2019)
Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, ca urmare a comunicării de către
Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi a adresei nr. 5191/24.09.2019, înregistrată
la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10280/1/24.09.2019, este necesară o modificare.
Pentru aceste motive, formulez următorul

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

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 30 septembrie 2019
Pag. nr. 22

AMENDAMENT:
Art. 1 din proiectul de hotărâre va avea următorul cuprins:
„Se aprobă acordarea unui număr de 248 burse de ajutor social elevilor care
frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean
Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020).”
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu
amendamentul votat anterior.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 34 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii din mediul rural
cu rezultate deosebite la admiterea în liceu
Iniţiatori: Costel Fotea,
Alexandru Nechifor,
Georgiana-Iuliana Rusu,
Constantin Grosu,
Magdalena Gaiu,
Anghel-Costel Căluean
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 îl roagă pe domnul director executiv Stoica George să îl prezinte.
Domnul Stoica George prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea
Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii din mediul rural cu rezultate
deosebite la admiterea în liceu
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 10.947/30.09.2019)
Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, în vederea clarificării categoriilor
de elevi care urmează a beneficia de prevederile prezentului regulament, este necesară
o modificare.
Pentru aceste motive, formulez următorul
AMENDAMENT:
În tot cuprinsul Hotărârii sintagma „din mediul rural” va fi înlocuită cu sintagma „care
au absolvit la unităţi de învăţământ din mediul rural”.
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de
amendamentul votat anterior.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.

hotărâre

modificat

cu

NOTĂ: Titlul hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi devine: «Aprobarea
Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii care au absolvit la unităţi de
învăţământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu».
Se trece la punctul 35 din ordinea de zi:
Premierea elevilor din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în
anul şcolar 2019-2020
Iniţiatori: Costel Fotea,
Alexandru Nechifor,
Georgiana-Iuliana Rusu,
Constantin Grosu,
Magdalena Gaiu,
Anghel-Costel Căluean
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 îl roagă pe domnul director executiv Stoica George să îl prezinte.
Domnul Stoica George prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind premierea
elevilor din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul
şcolar 2019-2020
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 10.948/30.09.2019)
Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, în vederea clarificării categoriilor
de elevi care urmează a beneficia de premii, este necesară o modificare.
Pentru aceste motive, formulez următorul
AMENDAMENT:
În tot cuprinsul Hotărârii sintagma „din mediul rural” va fi înlocuită cu sintagma
„care au absolvit la unităţi de învăţământ din mediul rural”.
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Butunoiu Dorin, având în vedere că se discută de mediul rural,
menţionând, mai întâi, că municipiul Tecuci nu ştie dacă ar putea face parte, dar ar dori
să ştie dacă oraşul Târgu Bujor şi oraşul Bereşti ar putea fi incluse aici, cu toate că ele
fac parte din mediul urban şi nu din cel rural. Susţine că nu ştie cum ar putea să fie
incluse aici.
Domnul Preşedinte îi precizează că, fiind din Târgu Bujor, ar fi fost primul care ar fi
propus lucrul acesta. Dar, din păcate, este oraş şi Bereştiul şi Târgu Bujor - chiar dacă
mai sunt wc-uri în curte, dar asta este.
Domnul Butunoiu Dorin spune: „Se puteau scrie şi cele două oraşe”.
Domnul Preşedinte îi răspunde că da, probabil… la anul să se ia în calcul şi lucrul
acesta.
În continuare, supune la vot amendamentul.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu
amendamentul votat anterior.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
NOTĂ: Titlul hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi devine: «Premierea elevilor
care au absolvit la unităţi de învăţământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la
admiterea în liceu în anul şcolar 2019-2020».
Domnul Preşedinte, făcând referire la momentul frumos care va urma, adresează
următoarele: «Bună ziua, doamnelor şi domnilor, stimaţi şi dragi copii. În primul rând,
noi care vremelnic stăm pe aceste scaune ale consiliului judeţean, eu, în calitate de
preşedinte, împreună cu colegii mei, domnii consilierii judeţeni, ne-am gândit că ar fi
frumos, ar fi bine, ca munca dumneavoastră, ca munca voastră, să fie recunoscută.
Poate nu reuşim să ne ridicăm, într-adevăr, la cât ar trebui şi cât meritaţi voi pentru
munca depusă, dar încercăm prin acest gest. Să ştiţi că ne gândim la voi, să ştiţi că ne
faceţi mândri şi că suntem bucuroşi şi onoraţi că judeţul Galaţi are astfel de copii
destoinici, muncitori şi performanţi! În primul rând este vorba despre performanţa
voastră, pentru că voi aţi muncit, chiar dacă părinţii voştri n-au dormit multe nopţi, chiar
dacă dascălii voştri de multe ori s-au chinuit să vă modeleze şi să vă aducă la nivelul la
care sunteţi. Dar meritul, în primul rând, este al vostru pentru că aţi acceptat şi sfatul
părinţilor, că aţi acceptat şi sfatul profesorilor şi vă dorim mult succes în continuare! Să
mergeţi pe drumul acesta pentru că: „dacă ai carte, ai parte!” Să ştiţi că lucrurile
materiale sunt vremelnice. Ceea ce învăţaţi voi este pentru toată viaţa! Cunoştinţele pe
care le acumulaţi sunt pentru tot restul vieţii şi aveţi posibilitatea să împărtăşiţi şi altora.
Noi, consiliul judeţean, vă felicităm pentru rezultatele bune, vă dorim mult succes în
continuare, să mergeţi pe drumul pe care aţi mers şi până acum pentru că este un drum
sigur, este un drum care vă va aduce satisfacţii şi vă va aşeza în societate, acolo unde
vă este meritul şi acolo unde este meritul oamenilor care muncesc şi care învaţă! Încă o
dată: felicitări tuturor!» Totodată, spune: „Ştiţi cum: de la Dumnezeu mai mult, pentru că
Dumnezeu v-a dat tinereţea, frumuseţea şi inteligenţa. Noi, în cadrul consiliului
judeţean, în cadrul şedinţei de consiliu judeţean, am decis să recompensăm munca
voastră bineînţeles cu o sumă modică de o mie de lei pentru fiecare, o diplomă şi să ştiţi
că ne faceţi tare mândri că suntem gălăţeni!”
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 30 septembrie 2019
Pag. nr. 25
Domnul Preşedinte îi invită pentru premiere, în ordinea mediilor, pe următorii elevi:
Şcoala de
provenienţă
Şcoala Gimnazială “Ion
Creangă”, Sat Tălpigi,
Comuna Ghidigeni

Prenume

Media
admitere

SĂLĂVĂSTRU

Beatrice Elena

9,97

GHEONEA

Naomi Denisa

9,89

Liceul Tehnologic Nr. 1,
Comuna Cudalbi

BLÎNDU

Claudiu

9,77

Şcoala Gimnazială
“Doamna Nica”,
Comuna Valea Mărului

CIORÎŢĂ

Elena
Alexandra

9,77

Şcoala Gimnazială Nr.
3, Comuna Lieşti

Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi

Nume

Liceul la care a
fost admis
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Vasile Alecsandri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi

ILIE

Andra

9,77

Liceul Tehnologic
“Tudor Vladimirescu”,
Comuna Tudor
Vladimirescu

ONEA

Flavia
Alexandra

9,71

Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna Nămoloasa

Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi

9,69

Şcoala Gimnazială “Sf.
Trei Ierarhi”, Sat Hanu
Conachi, Comuna
Fundeni

Colegiul Naţional
“Vasile Alecsandri”,
Localitatea Galaţi

9,67

Şcoala Gimnazială
“Dimitrie Luchian”,
Comuna Piscu

Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi

DUMITRESCU

Cristiana

DUMITRACHE

Răducu
Georgian

ALEXANDRU

Daria Miruna

9,67

NEGRU

Nicuşor
Gabriel

9,67

Şcoala Gimnazială
”Sfânta Cuvioasă
Parascheva”, Comuna
Smârdan
Şcoala Gimnazială “Sf.
Trei Ierarhi”, Sat Hanu
Conachi, Comuna
Fundeni

ARION

Laura

9,65

Liceul Tehnologic Nr. 1,
Comuna Cudalbi

GÎRLIANU

Adrian

9,65

Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna Lieşti

PURICE
SUSANU

Mario Andrei

9,65

Şcoala Gimnazială
“Sfântul Nicolae”,
Comuna Lieşti

Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Vasile Alecsandri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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9,64

Şcoala Gimnazială Nr.
2, Comuna Lieşti

DIMOFTE

Theodor
Florentin

9,63

Şcoala Gimnazială
“Sfântul Nicolae”,
Comuna Vînători

POPOVICI

Ana Mădălina

9,59

Şcoala Gimnazială
“Dimitrie Cantemir”,
Comuna Matca

ALECU

Georgiana

9,59

Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna Griviţa

PAVEL

Bianca Miruna

9,58

Şcoala Gimnazială
“Unirea”, Comuna
Braniştea

NEACŞU

Mădălin
Marian

9,56

Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna Lieşti

ISTRATE

Andreea

9,53

STOICA

Iulia Teodora

9,49

ANDREI

Estera

9,49

Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna Matca

CARAGEA

Alexia-Maria

9,43

Şcoala Gimnazială
“Vasile Burlui”, Comuna
Suceveni

CAPOTĂ

Andra Lorena

9,43

DONIGA

Diana

9,41

SIMA

Dorina Andra

9,40

MUSTAŢĂ

Maria

9,38

Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna Matca

OIŢĂ

Denisa Violeta

9,37

Şcoala Gimnazială
“Tudor Pamfile”,
Comuna Ţepu

CREŢU

Ştefania Ruth

Şcoala Gimnazială
“Dimitrie Cantemir”,
Comuna Matca
Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna
Independenţa

Şcoala Gimnazială
Adventistă, Comuna
Matca
Şcoala Gimnazială “Ion
Creangă”, Sat Tălpigi,
Comuna Ghidigeni
Şcoala Gimnazială
“Elena Doamna”,
Comuna Cuza Vodă

Colegiul Naţional
“Vasile Alecsandri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Vasile Alecsandri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Vasile Alecsandri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
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IONAŞCU

Andrei

9,37

Liceul Tehnologic
“Costache Conachi”,
Comuna Pechea

CODIŢĂ

Denis Gabriel

9,37

Şcoala Gimnazială
“Mihail Şi Gavril”, Sat
Mihail Kogălniceanu,
Comuna Smârdan

BORŞAN

Patrisia

9,37

Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna Lieşti

NECULIŢĂ

Bianca-Ionela

9,36

Şcoala Gimnazială
“Petru Rareş”, Comuna
Frumuşiţa

ROTARU

Cristina
Doiniţa

9,35

Şcoala Gimniazială
“Ene Patriciu”, Comuna
Smulţi

DĂNĂILĂ

Mihai Teodor

9,33

Liceul Tehnologic
“Costache Conachi”,
Comuna Pechea

MATEI

Cristina Corina

9,33

Şcoala Gimnazială
“Dimitrie Cantemir”,
Comuna Matca

MUNTEANU

Marian Cristian

9,32

Şcoala Gimnazială
“Unirea”, Comuna
Braniştea

LUNGU

Maria
Mădălina

9,31

RAŢĂ

Daria

9,3

MUSCĂ

Marcela
Magdalena

9,29

IACOB

Miriam

9,29

IACOB

Mara Bianca

9,29

ENE

NicoletaSimona

9,28

Şcoala Gimnazială
“Sfântul Ierarh Nicolae”,
Comuna Vlădeşti
Şcoala Gimnazială
“Dimitrie Cantemir”,
Comuna Matca
Şcoala Gimnazială Nr.
2, Comuna
Independenţa
Şcoala Gimnazială
“Lascăr Catargiu”,
Comuna Schela
Şcoala Gimnazială “Sf.
Trei Ierarhi”, Sat Hanu
Conachi, Comuna
Fundeni
Liceul Tehnologic
“Tudor Vladimirescu”,
Comuna Tudor
Vladimirescu

Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Alexandru Ioan
Cuza”, Localitatea
Galaţi
Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Economic
“Virgil Madgearu”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Alexandru Ioan
Cuza”, Localitatea
Galaţi
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CRĂCIUN

Aurelian Ionuţ

9,28

Liceul Tehnologic Nr. 1,
Comuna Cudalbi

MATEI

Maria
Mădălina

9,27

Şcoala Gimnazială Nr.
2, Comuna Lieşti

DAJBOG

Simona
Mihaela

9,27

Şcoala Gimnazială
“Maria Grecu”, Sat
Odaia Manolache,
Comuna Vînători
Liceul Tehnologic
“Tudor Vladimirescu”,
Comuna Tudor
Vladimirescu

SANDU

Robert-Nicu

9,24

CHIRILĂ

Valeria Sara

9,20

Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna Matca

TOFAN

Cosmin Mihai

9,19

Şcoala Gimnazială
“Dimitrie Cantemir”,
Comuna Matca

LUPU

Larisa
Loredana

9,19

Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna Matca

NECULA

Justina

9,17

Şcoala Gimnazială
“Petru Rareş”, Comuna
Frumuşiţa
Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna
Independenţa

TĂRBUC

Ambra Elena

9,17

MUŞAT

Lăcrămioara
Cristina

9,17

RARINCA

Robert Mario

9,16

BARBU

Mădălin
Gabriel

9,13

Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna Pechea

ARITON

Roxana-Diana

9,11

Şcoala Gimnazială
“Petru Rareş”, Comuna
Frumuşiţa

CONSTANTIN

Iulia Diana

9,10

Şcoala Gimnazială Nr.
3, Comuna Lieşti

Liceul Tehnologic
“Costache Conachi”,
Comuna Pechea
Şcoala Gimnazială
“Dimitrie Cantemir”,
Comuna Matca

Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Liceul Teoretic
“Emil Racoviţă”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Alexandru Ioan
Cuza”, Localitatea
Galaţi
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Calistrat Hogaş”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Calistrat Hogaş”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Costache Negri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Vasile Alecsandri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Alexandru Ioan
Cuza”, Localitatea
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Şcoala Gimnazială
“Sfântul Nicolae”,
Comuna Vînători
Şcoala Gimnazială
“Elena Negri”, Comuna
Costache Negri
Şcoala Gimnazială
“Gabriel Drăgan”,
Comuna Nicoreşti
Şcoala Gimnazială
“Dimitrie Luchian”,
Comuna Piscu

PENCA

Valentin Daniel

9,10

MIHAI

Ecaterina

9,09

ŢUCHEL

Ioana Ştefania

9,07

DICU

Nicole Alida

9,06

CIUPITU

Felicia-Marina

9,06

Şcoala Gimnazială
“Vasile Burlui”, Comuna
Suceveni

ANDONIU

Carmen
Andreea

9,04

Şcoala Gimnazială Nr.
1, Comuna Corod

PURICE

Cristina Diana

9,02

Şcoala Gimnazială
“Sfântul Nicolae”,
Comuna Lieşti

IFRIM

Denis Andrei

9,02

Şcoala Gimnazială
“Lascăr Catargiu”,
Comuna Schela

NĂSTASE

Laura Elena

9,00

Şcoala Gimnazială
“Unirea”, Comuna
Braniştea

MORARU

Andrada

9,00

Şcoala Gimnazială Nr.
1, Sat Viile, Comuna
Fârţăneşti

Galaţi
Liceul Teoretic
“Emil Racoviţă”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Vasile Alecsandri”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Liceul Teoretic
“Dunărea”,
Localitatea Galaţi
Colegiul Naţional
“Alexandru Ioan
Cuza”, Localitatea
Galaţi
Colegiul Naţional
“Spiru Haret”,
Localitatea Tecuci
Colegiul Naţional
“Alexandru Ioan
Cuza”, Localitatea
Galaţi
Colegiul Naţional
“Alexandru Ioan
Cuza”, Localitatea
Galaţi
Colegiul Naţional
“Mihail
Kogălniceanu”,
Localitatea Galaţi
Liceul Tehnologic
“Eremia
Grigorescu”, Oraş
Tg. Bujor

NOTĂ: În cadrul festivităţii de premiere, următorii elevi nu au fost prezenţi:

ROTARU Cristina Doiniţa, ENE Nicoleta-Simona, SANDU Robert-Nicu, CONSTANTIN Iulia
Diana, CIUPITU Felicia-Marina, PURICE Cristina Diana, IFRIM Denis Andrei şi NĂSTASE
Laura Elena.

Domnul Preşedinte le transmite următoarele: „Dragi copii, acesta a fost un
moment de bucurie pentru noi, care am parcurs paşii pe care voi îi parcurgeţi acum.
Mult succes în continuare! Să mergeţi pe drumul acesta că, aşa cum spuneam, este un
drum sigur. Ascultaţi-vă părinţii şi profesorii, că vă învaţă de bine şi mult succes pe viitor
şi multă sănătate vă doresc! Dragi copii, să fiţi sănătoşi şi bucuroşi! ”
În continuare, adresându-le invitaţia de a merge împreună cu domnul director
executiv Stoica George într-o sală de şedinţe special amenajată pentru acest eveniment
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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unde vor face o şedinţă a copiilor inteligenţi, comunică: „Felicitări şi mult succes pe
viitor! Iar noi, consiliul judeţean, vă mulţumim pentru ceea ce faceţi şi vă felicităm pentru
rezultate! ”
Domnul consilier judeţean Ştefan Ion părăseşte sala.
Domnul Preşedinte anunţă că în continuarea ordinii de zi se regăsesc două
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 proiectele de hotărâri, astfel:
La punctul 36 din ordinea de zi:
Constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
La punctul 37 din ordinea de zi:
Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru
perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de
Jos” 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:
ALEXANDRU Adrian–Dănuţ
BĂLAN Viorel
BUTUNOIU Dorin
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CREŢU Sorin
CRISTOVICI Viorel
DĂNĂILĂ Sorin
FOTEA Costel
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru - absent
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GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Constantin
GROSU Elena
IARU Romulus–Lucian
ISTUDOR Gigel
MELINTE Liviu–Ionuţ
MIRCEA Iulian
NAGGAR Andreea–Anamaria
NĂVĂLICI Ion
NECHIFOR Alexandru
PALADE Cătălin
RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
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.
Doamna Sandu Viorica dă citire următoarelor:
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii». 1. Cvorumul necesar:
majoritatea simplă = 17; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul
consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 33;
(I.) Constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările
informale:
Numele şi prenumele
candidaţilor
DUMITRESCU Marioara
BUHOCIU Horia–Dragoş
HARŢEGAN Nicoleta Daniela
DIACONU Cornelia

Voturi
„pentru”
29
29
29
29

Voturi
„împotrivă”
3
3
3
3

Buletine de vot
nule
1
1
1
1

Buletine de
vot anulate
2
2
2
2
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CRĂCIUN Vasilică
NIŢĂ Marian
BULUC Florin–Gabriel
LUCULEASA Dumitru
FILOTTI Mădălina–Elena
GHIORGHIŢĂ Oana–Adina
GOTU Viorica
TABAC Antonel
BOBEICĂ Doina

29
29
29
29
29
29
29
29
29

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

(II.) Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei
Comisii:
Voturi
„pentru”
29

Voturi
„împotrivă”
3

Buletine de vot
nule
1

Buletine de
vot anulate
2

CONCLUZII:
(I.) Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale s-a
constituit în componenţa sus-prevăzută.
(II.) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei a fost aprobat.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Aprobarea
rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie
2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi». 1. Cvorumul
necesar: majoritatea simplă = 17; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3.
Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 33;
Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru
perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi; aprobarea proiectului de management câştigător pentru perioada septembrie
2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; încheierea
între preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi şi managerul Centrului Cultural „Dunărea
de Jos” Galaţi, domnul SANDU Vali Viorel, a unui contract de management pe o
perioadă de 3 ani (septembrie 2019 – septembrie 2022):
Voturi
„pentru”
23

Voturi
„împotrivă”
10

Buletine de vot
nule
-

Buletine de
vot anulate
2
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CONCLUZIE: s-au aprobat: rezultatul final al concursului de proiecte de
management pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul
Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; proiectul de management câştigător pentru
perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de
Jos” Galaţi;
încheierea între preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi şi
managerul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, domnul SANDU Vali Viorel,
a unui contract de management pe o perioadă de 3 ani (septembrie 2019 –
septembrie 2022).
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: IARU Romulus–Lucian.
Se trece la punctul 38 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 entitatea
verificată sub nr. 18.515/29.08.2019, precum şi de Decizia Camerei de Conturi Galaţi
nr. 98/2014/1/16.09.2019 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizia nr. 98 din 12 ianuarie 2015 (transmisă Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr.
2.583/2014/16.09.2019), ca urmare a solicitării Camerei de Conturi Galaţi nr.
2.583/2014/16.09.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.
10.464/17.09.2019, referitoare la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol
Andrei” Galaţi.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe
luna august 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
august 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna august 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna august 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
august 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna august 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi la data de 31 august 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna august 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna august 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna august 2019.
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Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să facă două
precizări.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică, referitor la intervenţia colegului dumnealor, domnul Viorel
Cristovici, spune că dacă la proiectul de hotărâre existau rapoartele, în integralitatea lor,
nu ar mai fi fost cazul de precizări suplimentare. A solicitat şi în comisii şi menţionează
că n-au parvenit nici până la ora şedinţei. În continuare, în legătură cu cea de-a doua
precizare, spune că rămâne la părerea că la proiectul de premiere a elevilor s-a comis
sau s-a produs o mică inechitate care ar trebui rezolvată. Probabil la următoarea
şedinţă se va veni cu un proiect de hotărâre în sensul acesta.
Domnul Preşedinte îi precizează că îi va răspunde în ordinea inversă. Ideea este
să se vadă ce înseamnă inechitate şi dacă sunt copii care nu au fost trecuţi în această
listă şi, atunci, orice se poate repara. În legătură cu cealaltă precizare, îl întreabă la
care rapoarte se referă.
Domnul Simbanu Ionică specifică că se referă la acelea care au fost anexate la
proiectul de hotărâre privind aeroportul. Oportunitatea – înfiinţarea aeroportului…
Domnul Preşedinte îi spune că a înţeles la ce face referire.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Butunoiu Dorin comunică: „Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă câteva lucruri
legat de investiţiile care se fac în judeţul Galaţi. Şi, totodată, să vă şi felicit pentru
aceste lucruri frumoase care demult ar fi trebuit să se întâmple la Galaţi, dar uite că
dumneavoastră aţi reuşit, într-un mandat destul de scurt, să aduceţi multe investiţii.
Totuşi, aş vrea să aduc la cunoştinţa dumneavoastră, probabil ştiţi, dar ţin să ridic acest
punct de vedere. La Schela ştiu că traficul este închis pe DJ 251. Totuşi, firma care a…
sau firmele care au câştigat acel contract de lucrări ar fi putut pentru… nu ştiu…
douăzeci de metri să facă o arteră ocolitoare la acel pod care este între Schela şi
Negrea şi participanţii la trafic să nu ocolească patru-cinci kilometri pe drumuri de câmp
ca să parcurgă acea distanţă destul de mică. Poate reuşiţi să vorbiţi cu constructorii
să… sau să intervină mai rapid la a rezolva situaţia acelui pod. Că sunt două poduri în
zonă: unul a reuşit să aibă o arteră ocolitoare destul de scurtă, dar celălalt nu”. Şi, al
doilea aspect, legat, tot aşa, de investiţiile pe infrastructura rutieră, spune că este în
lucru drumul Târgu Bujor-Bereşti. Sunt câteva zone pe această investiţie unde ar trebui
ca proiectanţii să mai pună câteva calcule pe hârtie în sensul că sunt câteva văi în zona
respectivă, dealuri-văi, şi, când apar fenomene naturale gen ploi torenţiale, tot noroiul
de pe versant se strânge pe şosea şi se fac destule denivelări. Totodată, vin şi zone de
pietriş. Se strică şi asfaltul. Afirmă: „Şi, dacă tot suntem la momentul lucrări astăzi,
poate totuşi intervenim şi asupra acelor zone. Nu sunt multe, să ştiţi. La Băneasa am
văzut – chiar am trecut zilele trecute pe acolo – şi la Băneasa sunt vreo două străzi
laterale care nu au o scurgere către canalizarea… către canalul de colectare a apei din
zonă la investiţiile respective. Adică, sunt lucruri minore, dar care vor conta în timp”.
Domnul Preşedinte îi răspunde că nu se putea face rută ocolitoare la podul care
este după intersecţia de la Schela, intersecţia Schela cu Negrea, pentru că pe sub acel
pod, la vreo câţiva metri sau, mai bine zis, este vorba de vreo doi sau trei metri, există o
conductă de irigat care are o presiune de zece atmosfere. Şi, peste conducta aceea,
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dacă s-ar fi făcut acea rută ocolitoare, cum s-a făcut şi cu podul înaintea intersecţiei,
exista riscul să taseze peste conducta de irigat de zece atmosfere. Legat de celălalt
aspect sesizat vizavi de 242 B: „toate podurile şi toate podeţele aţi văzut că au fost
refăcute, absolut toate. Există şi situaţii, probabil izolate, unde mai vin aluviuni de pe
deal. Vedem ce soluţie există pentru că drumurile sunt prevăzute şi cu şanţuri de
colectare a apelor pluviale de pe versanţi. Dar o să analizăm şi problema aceasta să
vedem ce soluţii găsim”.
Domnul Butunoiu Dorin, în continuare, readuce în discuţie faptul că, la un moment
dat, acum vreo patru-cinci luni în urmă, a solicitat o situaţie cu acele persoane care
ocupă funcţii în cadrul consiliilor de administraţie din subordinea consiliului judeţean.
Domnul Preşedinte îi comunică faptul că nu s-au făcut nominalizări… şi precizează
că o să trebuiască. Probabil, luna viitoare sau cealaltă, o să se facă nominalizări ori
rândul consilierilor ori din rândul aparatului pentru membrii în consiliile de administraţie
de la vreo câteva instituţii din subordine. Aduce la cunoştinţă că remuneraţia pentru cei
din consiliile de administraţie este foarte mică… 1% din salariul managerului sau chiar
mai puţin...
Domnul Butunoiu Dorin susţine că ştie, nu asta era…
Doamna Gaiu Magdalena doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean.
Doamna Gaiu Magdalena spune: „Să încep şi eu ca domnul Butunoiu prin a vă
mulţumi pentru iniţiativa de a mări numărul elevilor. Dacă anul trecut au fost treizeci şi
unu parcă de elevi, anul acesta au fost şaizeci şi patru. Dacă anul trecut suma a fost de
cinci sute de lei, anul acesta este de o mie de lei. Dar aş vrea să vă şi sugerez ceva
care mi se pare… mă rog… etic. Cei care au iniţiat acest proiect – anul acesta sunteţi
dumneavoastră şi Comisia nr. 4 – ca să nu fie aşa obositor, cred că aţi fi putut împărţi
cu noi premiile. Mulţumesc”.
Domnul Preşedinte îi comunică faptul că premiile le împarte numai cu copiii.
Doamna Gaiu Magdalena afirmă că, la anul, cine va fi în Comisia nr. 4 poate va
participa la…
Domnul Preşedinte îi transmite: „Să dea Dumnezeu să ajungem la anul!”
Doamna Gaiu Magdalena îi spune: „Să dea Dumnezeu să fim sănătoşi până atunci!
Succes!”
Domnul Preşedinte întreabă dacă mai sunt intervenţii. În continuare, îi dă cuvântul
domnului Amariei Cezar.
Domnul Amariei Cezar, fiind implicat în proiecte culturale de mai mulţi ani împreună
cu diferite instituţii locale sau naţionale şi menţionează că este vorba de Bibliotecă,
Muzeul de Istorie, Institutul Cultural Român, Universitatea din Galaţi, doreşte să atragă
atenţia asupra unei probleme care este nerezolvată de treizeci de ani, cu precizarea că
aceeaşi situaţie a expus-o şi în consiliul local. Comunică: «Este vorba, practic, de lipsa
unei agende coerente care să vizeze cultura locală şi care să vizeze valorile locale. O
să vă expun, concret, în două minute, despre ce este vorba. Anul acesta, de exemplu,
au fost două situaţii extrem de importante la nivel naţional şi nu numai. S-au împlinit o
sută de ani de la naşterea lui Constant Tonegaru – unul dintre cei mai importanţi poeţi
interbelici avangardişti. A fost sărbătorit de Muzeul Literaturii din Bucureşti; Nicolae
Manolescu i-a dedicat patru pagini în „Istoria literaturii române” – are de patru ori mai
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mult decât Labiş. Nu s-a întâmplat absolut nimic în ceea ce-l priveşte pe Tonegaru la
Galaţi. Tot anul aceasta, Ileana Cotrubaş, una dintre cele mai mari soprane la nivel
mondial – suficient de bună cât să cânte la Opera din Viena, suficient de bună cât să
cânte la Scala, la Metropolitan Opera din New York alături de Plácido Domingo, alături
de José Carreras – a împlinit optzeci de ani. Este în viaţa, încă este sănătoasă. A fost
sărbătorită în multe locuri. În Galaţi nu i s-a întâmplat absolut nimic. Nu există un site
prin care să ne promovăm cultura şi personalităţile locale. Sunt alte situaţii, sunt
exemple de bune practici – Covasna ar putea fi unul dintre ele. Nu avem… nu ştiu…
nişte cărţi, broşuri sau alte site-uri pe care să ne promovăm istoria locală, să ne
promovăm personalităţile locale, să avem concursuri dedicate elevilor, studenţilor,
tinerilor. În linii mari, nu avem o agendă culturală coerentă. Şi, de exemplu, anul viitor,
avem ocazia să serbăm două mari personalităţi culturale. Este vorba de Napoleon Tiron
– este profesor de sculptură la Academia din Bucureşti – împlineşte optzeci şi cinci de
ani. Tot anul viitor, Daniel Spoerri – unul dintre cei mai mari artişti din lume, creatori de
curente – împlineşte nouăzeci de ani. Amândoi sunt în viaţă. Am avea ocazia… Timpul
este foarte scurt dacă vrem să le organizăm, de exemplu, o expoziţie. Pentru că în
cazul lui Daniel Spoerri, de exemplu, mai sunt şase luni până la momentul în care se…
ar fi respectiva sărbătoare. Dar, dacă există intenţie şi dorinţă, s-ar putea crea o agendă
de la un an la altul, s-ar putea crea nişte obiective. În Galaţi, în municipiul Galaţi, noi nu
avem nici măcar o casă memorială. În Brăila există două: este cea a lui Panait Istrati şi
cea a lui Perpessicius. Deci, practic, rugămintea ar fi ca împreună cu instituţiile din
subordinea consiliului judeţului, cu cele din subordinea consiliului local, să fie creată o
agendă coerentă împreună cu diferite ONG-uri locale. O să vă dau un exemplu de bună
practică: cei de la Mila 80 au încărcat trei autocare cu gălăţeni care au plătit şi au mers
o zi întreagă în judeţ şi au vizitat diferite obiective din judeţ. Şi am rămas surprins, deşi
o bună parte eu le ştiam, dar am rămas surprins de ce potenţial excepţional avem.
Practic, rugămintea asta ar fi: să existe o agendă coerentă, culturală care să vizeze
istoria şi personalităţile locale. Mulţumesc».
Domnul Preşedinte îi spune că cererea dumnealui o să fie înaintată instituţiilor de
cultură din subordinea consiliului judeţean pentru a fi analizată şi pentru a se veni cu
propuneri, eventual să lucreze chiar împreună la un astfel de proiect.
Nemaifiind alte probleme, în închiderea şedinţei le doreşte o după-amiază plăcută
şi o săptămână bună, dat fiind că de abia a început.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 36 (treizecişişase)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
22 octombrie 2019.
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