PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 04 decembrie 2020
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată de îndată
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 498 din 03 decembrie 2020
şi a fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţiile
on-line) din 03 decembrie 2020, respectiv în ediţiile tipărite din 04 decembrie 2020 şi în
ziarul „Realitatea” Galaţi din 04 decembrie 2020 şi afişată la sediu, având următorul
proiect al ordinii de zi:
1. Alocarea sumei de 300 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei unui aparat PCRRT pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe
anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
A participat ca invitată: Viorica David – subprefectul judeţului Galaţi.
Şedinţa s-a desfăşurat fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând
mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.
Domnul Preşedinte mulţumeşte colegilor consilieri pentru faptul că s-a dat curs
invitaţiei de participare la şedinţă. Adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi
stimaţilor invitaţi, doreşte să salute prezenţa la şedinţă a doamnei subprefect Viorica
David.
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 32 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Antofi Eugenia–Simona şi Moroşan
Cătălin.
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 data de 26 noiembrie 2020.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul–verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul–verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Domnul Atanasiu Onuţ–Valeriu reaminteşte faptul că a solicitat ca, după finalizarea
procesului de votare, să fie anunţate numărul voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a
abţinerilor.
Domnul Preşedinte anunţă rezultatul votării procesului-verbal al şedinţei
anterioare, respectiv 33 de voturi pentru.
În continuare, supune la vot ordinea de zi:
1. Alocarea sumei de 300 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei unui aparat PCRRT pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe
anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Alocarea sumei de 300 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziţiei unui aparat
PCR-RT pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Diaconu Vasile salută această iniţiativă de colaborare între U.A.T. Tecuci
şi consiliul judeţean şi chiar ar dori să continue pe durata întregului mandat, pe cale
administrativă. Spune: „E o iniţiativă foarte bună şi mai avem proiecte pe care vrem să
le promovăm şi să facem o colaborare corectă între U.A.T. şi consiliul judeţean. Fiind
vorba de spitalul din Tecuci, care este în subordinea consiliului local, dar este spitalul
suport COVID şi trebuie ajutat pentru că deserveşte o întreagă zonă din partea de nord.
Vă mulţumim”.
Domnul Preşedinte subliniază că, într-adevăr, chiar dacă este la Tecuci, este tot
spitalul gălăţenilor şi trebuie să fie ajutaţi. După cum a mai expus, există un proiect
depus pentru spitalele suport COVID, adică pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi,
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi şi pentru Spitalul Municipal „Anton
Cincu” Tecuci. Este un proiect de şaisprezece milioane de euro aproape, dintre care
apreciază că aproximativ trei milioane şi ceva de euro sunt pentru spitalul din Tecuci
însemnând dotarea cu aparatură medicală, dar şi echipamente de protecţie pentru
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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medicii care îşi desfăşoară activitatea – şi nu numai medicii, ci şi personalul medical din
această unitate medicală.
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi
estimările pe anii 2021-2023
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 cu 32 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Oprea
Radu–Adrian).
Domnul Preşedinte, având în vedere că şedinţa se desfăşoară utilizând mijloace
electronice de comunicare simultană la distanţă, adresează rugămintea consilierilor
judeţeni să şi anunţe voturile pentru, voturile împotrivă şi abţinerile pentru a fi
evidenţiate la numărarea acestora.
Domnul Preşedinte
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Oprea
Radu–Adrian).
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Oprea
Radu–Adrian).
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Oprea
Radu–Adrian).
Supune la vot art. 5 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Oprea
Radu–Adrian).
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Oprea
Radu–Adrian).
Se trece la punctul 3 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.
Domnul Oprea Radu–Adrian are un scurt comentariu legat de buget. Crede că ar fi
util dacă cineva ar face o prezentare – să explice mai bine despre ce este vorba acolo.
Iarăşi, dânsul este de părere că bugetul judeţului nu ar trebui votat într-o şedinţă de
îndată. Afirmă că nu a avut timp să parcurgă atâtea pagini câte a primit. L-ar ajuta dacă
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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măcar cineva ar veni în şedinţa de consiliu să prezinte elementele importante din buget.
Dacă nu, măcar să fie pus la dispoziţie timp de şapte zile – zece zile pentru că este un
subiect foarte important pe care nu poate să îl trateze de pe o zi pe alta.
Domnul Preşedinte, referindu-se la cele expuse, este întru totul de acord, doar că
vizavi de buget, după cum a spus-o şi data trecută şi o spune şi acum, prin rectificare
bugetară se modifică doar două – trei sume. Bugetul, în totalitatea lui sau aşa cum este
el, rămâne nemodificat. De exemplu, a trebuit să se aloce bani acum pentru salariile
celor de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,
precizând că această hotărâre a Guvernului de rectificare a fost publicată în Monitorul
Oficial. Ca atare, trebuie să fie plătite salariile personalului instituţiei menţionate, cât şi
la unităţile din subordinea consiliului judeţean; de asemenea, s-au alocat bani pentru
aparatul PCR Real Time de la Tecuci; apoi a fost o sumă alocată pentru ceea ce
înseamnă bursele pentru şcolile speciale şi banii pentru premierea elevilor, pentru că
s-a aprobat în hotărârea din şedinţa consiliului judeţean anterioară. În continuare,
referindu-se la structurarea bugetului, îi spune, garantat 100%, că sunt doar două pagini
care se modifică. Susţine: „Atât. Două Pagini. Dacă vă uitaţi acolo, credeţi-mă că veţi
vedea care sunt modificările în buget în cele două sute şaptezeci şi trei de pagini – aşa
cum spuneau unii. Deci, doar două pagini, atât trebuie citite pentru buget, că acolo sunt
alocările bugetare”.
Domnul Oprea Radu–Adrian îi răspunde că o să se uite.
Domnul Preşedinte, cu mare drag, îi stă la dispoziţie. În continuare, îi transmite:
„Când aveţi timp, într-o zi, vă arăt exact unde se modifică şi unde sunt modificările
bugetare. Atunci când facem aceste rectificări, pentru că, încă o dată, repet, nu se
modifică tot bugetul, chiar dacă sunt două sute şaptezeci şi trei de pagini; doar două
pagini – atât trebuie citite”.
Doamna Cambanache Liliana, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean.
Doamna Cambanache Liliana, la cele expuse de către domnul consilier judeţean,
precizează că s-a primit pe WhatsApp inclusiv numărul de telefon al domnului Stoica
George, directorul executiv al Direcţiei economie şi finanţe, şi astfel putea solicita
informaţiile suplimentare.
Domnul Oprea Radu–Adrian îi comunică: „De acord, dar eu am şi alte lucruri de
făcut. Nu pot să las totul baltă…”
Domnul Preşedinte intervine: „Am înţeles, domnule Oprea, dar dacă aveţi şi alte
lucruri de făcut, credeţi-mă, cu toată prietenia şi cu tot respectul, dar când v-aţi angajat
în activitatea aceasta politică şi în funcţia aceasta, aceasta implică şi alte obligaţii, nu
numai de a participa la şedinţă, credeţi-mă!”
Domnul Oprea Radu–Adrian îi răspunde: „Eu sunt serios din punctul acesta de
vedere, dar, trimis de pe o zi pe alta, nu pot funcţiona aşa…”
Doamna Cambanache Liliana consideră că putea obţine informaţii punctual.
Domnul Preşedinte transmite celor au nevoie de informaţii suplimentare că există
un grup al consilierilor judeţeni unde răspund colegii de la Compartimentul cancelarie
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi, totodată, precizează că
numărul de telefon al fiecărui director din cadrul consiliului judeţean este cunoscut.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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Subliniază: „Acolo unde este o problemă sau o nelămurire, oricând, cu mare drag, vă
stăm la dispoziţie. Pentru că, vă daţi seama, interesul nostru este să fie transparenţă
totală. Dar, acum, gândiţi-vă că lucrurile acestea… implică şi puţin studiu şi din partea
dumneavoastră”. Menţionează că fiecare comisie are un grup pe WhatsApp.
Comisia buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, având în
componenţă şapte consilieri, are grup de WhatsApp şi se pot adresa acolo întrebări
referitoare la orice modificare în buget.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia doreşte să adreseze o întrebare.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia, adresându-se domnului preşedinte, întreabă
dacă se poate să poarte o discuţie în legătură cu o propunere formulată.
Domnul Preşedinte este de acord, cu mare drag.
Domnul Preşedinte, în închiderea şedinţei, le doreşte tuturor multă sănătate şi să se
revadă sănătoşi şi voioşi!
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 5 (cinci) pagini şi a
fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, convocată de
îndată, din data de 10 decembrie 2020.
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