PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 14 aprilie 2020
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată de îndată
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 239 din 13 aprilie 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 13 aprilie 2020 şi în ziarul
„Realitatea” Galaţi din 14 aprilie 2020 şi afişată la sediu, având următorul proiect al
ordinii de zi:
1. Rectificarea 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. 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, mulţumeşte încă o dată pentru că s-a
dat curs invitaţiei de a fi din nou, împreună, la o şedinţă extraordinară. Informează că
este o solicitare de rectificare a bugetului de a introduce în lista de investiţii anumite
obiective şi aparatură medicală pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul
Apostol Andrei” Galaţi. Şi, înainte de a trece la ordinea de zi, prezintă, pe scurt, la ce
face referire. Este vorba de achiziţionarea a două izolete pentru secţiile de terapie
intensivă şi S.M.U.R.D. din cadrul spitalului menţionat mai sus; pentru laboratorul de
imagistică şi radiologie medicală este necesară achiziţia unui sistem de digitizare
compatibil cu sistemul de radiologie convenţional pentru ca rezultatele să poată fi
transmise pacienţilor şi să poată să intre şi digital şi on-line. Precizează că s-a aprobat,
încă din una din şedinţele de anul trecut, alocarea unei sume pentru achiziţia unui PET
CT la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi - acel PET CT
care se foloseşte în secţia de oncologie, secţia de radioterapie pentru tratarea
cancerului sau, mai bine zis, după ce este tratat cancerul cu acceleratorul liniar, acest
PET CT are rolul de a scana şi de a vedea dacă mai sunt celule canceroase vii acolo la
tumoră. Pentru laboratorul de analize un GeneXpert un PCR care va face 240 de teste,
iar pentru secţia de terapie intensivă şi secţia înfiinţată nouă COVID - pentru că în
cadrul ambulatoriului s-au creat câteva spaţii pentru cei care vor fi internaţi cu COVID şi anume achiziţia a trei tuneluri pentru dezinfectare. Referindu-se la aceste tuneluri,
specifică faptul că acestea vor fi donate, achiziţionate de societatea civilă, de nişte
oameni de bună credinţă, deci nu le cumpără instituţia noastră.
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.
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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Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 31 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Radu Valentin, Ştefan Ion şi Vicleanu
Marian.
Domnul consilier judeţean Ştefan Ion s-a conectat la sesiunea video, după
votarea art. 3 din proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei.
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
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 09 aprilie 2020.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi:
1. Rectificarea 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. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Rectificarea 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 32 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau
rapoartele care au fost prezentate la mapă.
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P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca
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În continuare, comunică faptul că o să mai fie nevoie de ajutorul şi de sprijinul
consilierilor judeţeni pentru că o să mai fie cereri din partea spitalelor pentru a-i sprijini
atât cu cazare pentru medicii şi personalul medical care va fi trimis de la Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi către Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi, dar şi cu echipamente, aparatură şi,
bineînţeles, materiale sanitare pentru spitalele din subordinea consiliului judeţean.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică consideră că ar trebui făcută o completare a
regulamentului de funcţionare a consiliului şi toţi consilierii să aibă posibilitatea să
depună iniţiativele de proiecte de hotărâri cât şi amendamentele la aceste proiecte de
hotărâri şi on-line, nu neapărat la registratura consiliului.
Domnul Preşedinte îi spune că o să se ţină cont şi de problema aceasta.
Domnul Preşedinte, nemaifiind alte probleme, le doreşte o după-amiază plăcută,
sănătate multă tuturor şi să dea Dumnezeu să fim sănătoşi şi noi şi cei din jurul nostru!
Şi, sperând că până după Sărbătorile Pascale nu va fi nevoie de încă o şedinţă
extraordinară a consiliului judeţean, informează că o să apeleze, din nou, la sprijinul
dumnealor, dacă va fi necesar.
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 29 aprilie 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

