PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 05 mai 2020
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată de îndată
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 255 din 05 mai 2020 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line), în ziarul „Monitorul de Galaţi”
(ediţia on-line) şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 05 mai 2020 şi afişată la sediu,
având următorul proiect al ordinii de zi:
1. 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
2. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei din cota
de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2020 şi estimările cotei de 20%
aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele
din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii
2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Şedinţa s-a desfăşurat fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând
mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.
Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei extraordinare, aduce precizări în
legătură cu proiectele de hotărâri. Astfel: rectificarea bugetului consiliului judeţean, aşa
cum s-a observat şi în proiectul de hotărâre, este despre alocarea unor sume de bani
pentru achiziţii de materiale sanitare, reactivi, cazare medici, pentru plata unor utilităţi
de încălzit, iluminat, apă, canal, pentru chiriile unor containere la Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi cel mai important, este rectificarea
bugetului tuturor instituţiilor din subordinea consiliului judeţean care vor acorda
stimulente de risc pentru medicii care sunt în linia întâi; iar, vizavi de alocarea către
U.A.T.-uri din cota de 6% din impozitul pe venit încasat pe anul 2020, este vorba de
alocarea unei sume de douăzeci şi şapte de milioane trei sute şaisprezece mii de lei
pentru toate U.A.T.-urile din judeţul Galaţi.
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 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Costel Fotea

Ionel Coca
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La votarea punctului 2 de pe ordinea de zi, domnul consilier judeţean
Simbanu Ionică nu a avut drept de vot, în conformitate cu prevederile art. 228 alin.
(3) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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 29 aprilie 2020.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mapă şi publicată în presa locală.
Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi:
1. 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
2. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei din cota
de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2020 şi estimările cotei de 20%
aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele
din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii
2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
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
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Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei din cota
de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2020 şi estimările cotei de
20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la
procentul de 73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021-2023
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică, într-un posibil viitor conflict de interese, anunţă că se
abţine la votarea acestui proiect de hotărâre.
Domnul Preşedinte îl întreabă: „După ce votăm, ne spuneţi şi funcţia pe care o veţi
deţine în legislatura următoare sau peste câteva zile?”
Domnul Simbanu Ionică îi răspunde că nu este cazul.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
NOTĂ: Domnul consilier judeţean Simbanu Ionică nu a avut drept de vot, în
conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările şi
rapoartele care au fost prezentate la mapă.
Nefiind observaţii, informează despre un ordin al ministrului sănătăţii şi anunţă
până în data de 12 mai, o rectificare a bugetului tot pentru spitalele din subordine,
susţinând că se vor aloca nişte procente, aşa cum prevede ordinul ministrului, pentru
personalul din linia întâi.
Nemaifiind alte probleme, le mulţumeşte pentru participare, le doreşte o
după-amiază plăcută şi multă sănătate dumnealor şi familiilor dumnealor.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 3 (trei) pagini şi a fost
prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 26 mai 2020.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

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

