PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 17 ianuarie 2020
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 10 din 13 ianuarie 2020 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi, în ziarul „Monitorul de Galaţi” şi în ziarul
„Realitatea” Galaţi din 14 ianuarie 2020 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 13
ianuarie 2020 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Utilizarea în anul 2020 a sumei de 15.000.000 lei din excedentul cumulat al
anilor precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea proiectului „Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească PrutDunăre” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Spaţiu
expoziţional permanent zona pescărească Prut-Dunăre;
Iniţiator: Costel Fotea
4. 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 programe; Constantin Cristea – director
executiv, Direcţia patrimoniu; 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 – consilier, Cabinet
preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier
superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi; Vali-Viorel
Sandu – manager, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Lică Cristea – director
executiv interimar, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; CorinaEmanuela Dobre – manager interimar, Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi; Mădălin Ionuţ
Şerban – manager, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Dan Basarab Nanu – manager interimar, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Cristian Dragoş
Căldăraru – manager interimar, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 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”; Ziarul Regional de
Antreprenoriat; RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI; TV Galaţi; Faramogul.ro.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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Costel Fotea

Ionel Coca
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Domnul Preşedinte adresează următoarele: „Dragi colegi, bine ne-am regăsit în
2020! Să sperăm că 2020 va fi un an aşa cum ni-l dorim cu toţii! Să aducă în tolba pe
care o ducem fiecare în spate ceea ce ne dorim! În primul rând, pentru instituţia pe care
o reprezentăm, să aducă proiecte şi să aducă prosperitate şi dezvoltare. În rest, le
rezolvăm. La mulţi ani tuturor şi un an nou cu bucurie!” Mulţumeşte pentru că s-a dat
curs invitaţiei de participare la o şedinţă extraordinară. Precizând că este vorba despre
un proiect pe fonduri europene pentru Muzeul de Ştiinţele Naturii Galaţi şi, fiind termen
de depunere luni sau marţi, comunică faptul că se impunea o şedinţă extraordinară.
Adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor invitaţi, doreşte să salute
prezenţa la această şedinţă a domnului subprefect Manoliu Mihai.
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 30 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Butunoiu Dorin, Cristovici Viorel,
Dănăilă Sorin şi Naggar Andreea - Anamaria.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15)
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 19 decembrie 2019.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost comunicată şi publicată în presa locală.
Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi:
1. Utilizarea în anul 2020 a sumei de 15.000.000 lei din excedentul cumulat al
anilor precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea proiectului „Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească PrutDunăre” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Spaţiu
expoziţional permanent zona pescărească Prut-Dunăre;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 31 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Utilizarea în anul 2020 a sumei de 15.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor
precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă
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 31 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului „Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească PrutDunăre” şi a cheltuielilor legate de acesta
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 cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Gaiu
Magdalena).
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie:
Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească Prut-Dunăre
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 cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Gaiu
Magdalena).
Se trece la punctul 4 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.
Nefiind observaţii, ordinea de zi fiind epuizată, închide şedinţa, nu înainte de a
mulţumi încă o dată pentru că s-a dat curs invitaţiei de participare şi le doreşte o zi
frumoasă şi un weekend plăcut.
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 30 ianuarie
2020.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca
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