PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 17 septembrie 2020
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 411 din 11 septembrie 2020 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 11 septembrie 2020, respectiv
în ediţia tipărită din 12-13 septembrie 2020, în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line)
din 11 septembrie 2020, respectiv în ediţia tipărită din 14 septembrie 2020, în ziarul
„Realitatea” Galaţi din 14 septembrie 2020 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 11
septembrie 2020 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Modificarea 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
2. Aprobarea proiectului „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 în judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului pentru realizarea
acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea proiectului «Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva”
Galaţi şi Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente şi a
parteneriatului pentru realizarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada
mai – decembrie 2021;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a
unui imobil (teren), situat în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi, din domeniul public al
comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din administrarea Consiliului Local al comunei
Valea Mărului, judeţul Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Solicitarea adresată Guvernului României de trecere din domeniul public al
statului şi din administrarea şi folosinţa gratuită a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi
Tineret Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului
Judeţean Galaţi, a unor bunuri imobile (construcţii şi terenuri);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei judeţene
pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a locuitorilor din aşezările informale;
Iniţiator: Costel Fotea
9. 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
10. Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la
nivelul Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Reorganizarea Comisiei judeţene pentru coordonarea implementării
măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările
informale;
Iniţiator: Costel Fotea
12. 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, Direcţia programe; Constantin Cristea – director
executiv, Direcţia patrimoniu; Florin Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public intern;
Elena Săndulache – director executiv cu atribuţii delegate, Direcţia tehnică; GeorgetaAlina Nedelcu – consilier juridic superior, Serviciul contencios şi probleme juridice; Liviu
Coman-Kund – consilier, Cabinet preşedinte; Ionuţ Negru – consilier, Cabinet
preşedinte; Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul cancelarie.
Au participat ca invitaţi: Gabriel-Ioan Avrămescu – prefectul judeţului Galaţi; Viorica
David – subprefectul judeţului Galaţi; Eugen Hristache – subprefectul judeţului Galaţi;
Aurica Vîrgolici – trezorier şef, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi;
Vali-Viorel Sandu – manager, 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 interimar, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; Emilia-Manon
Cristoloveanu – director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi; Gema-Daniela Tatu – reprezentant, Spitalul de Pneumoftiziologie
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 „MONITORUL DE GALAŢI”; TV Galaţi.
Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei va face un scurt bilanţ, nu înainte de
începe această ultimă şedinţă cu intonarea imnului naţional al României, aşa cum a
început şi în anul 2016.
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Se intonează imnul naţional al României.
……………………………………………………………………………………………………
Domnul Preşedinte comunică: «Stimaţi colegi, încă o dată, vreau să vă
mulţumesc pentru cei patru ani de zile, pentru buna colaborare, pentru ceea ce am
reuşit să facem împreună pentru că mai presus de orgoliile personale, mai presus de
orgoliile politice au stat proiectele judeţului Galaţi. Vă mulţumesc că aţi tratat cu cea mai
mare seriozitate şi că, în cei patru ani de zile, eu, colegul dumneavoastră, nu am ce să
reproşez nimănui din această echipă pentru că eu am convingerea şi o spun cu toată
tăria că echipa consiliului judeţean 2016-2020 este echipa cea mai performantă a
consiliului judeţean. Vreau ca cei care vă veţi regăsi şi în următorul mandat 2020-2024,
vă rog să transmiteţi colegilor mai tineri care vin sau colegilor care nu au experienţa
politică că acesta este modelul de a face administraţie, acesta este modelul în care
trebuie să credem sau acesta este modelul pe care trebuie să îl aplicăm atunci când
venim la consiliul judeţean. Eu, sincer vă spun, cunosc consiliul judeţean, poate nu atât
de bine ca cei care lucrează în acest consiliu de douăzeci de ani sau de treizeci de ani,
dar îl cunosc destul de bine cât să afirm încă o dată, cu riscul de a mă repeta, că este
cea mai performantă echipă de consilieri pe care a avut-o consiliul judeţean, fără să
jignesc echipele de consilieri anterioare. Vreau să mulţumesc aparatului de specialitate
al consiliului judeţean care este astăzi împreună cu noi, iar mulţi dintre ei nu sunt aici
pentru că sunt în birouri şi încă trudesc la proiectele pe care noi le-am aprobat în
şedinţele de consiliu judeţean; încă sunt pe teren să verifice dacă proiectele pe care
noi, aici, în şedinţă de consiliu judeţean le-am aprobat, se realizează cum trebuie. Şi,
fără a îmbina o echipă a consiliului judeţean, o echipă de specialişti cu o echipă de
oameni serioşi consilieri judeţeni, nu am fi avut performanţa pe care o avem astăzi, nu
am fi putut spune că, după 1989, Consiliul Judeţean Galaţi are cea mai performantă şi
cel mai performant consiliu din punct de vedere al absorbţiei de fonduri europene, din
punct de vedere al realizării proiectelor, pentru că nu a fost niciun domeniu pe care noi
să îl fi neglijat, începând de la drumuri judeţene – toată infrastructura judeţului Galaţi. Şi
am să vă spun tuturor aşa – pentru că m-a întrebat un consilier judeţean, bineînţeles că
m-a întrebat pentru că este venit mai „proaspăt” în consiliu, aşa, şi nu a putut să
participe la toate şedinţele – am să vă spun că sunt peste trei sute de kilometri de drum
judeţean care se reabilitează şi se modernizează datorită votului, datorită priceperii
dumneavoastră; sunt o sută optzeci-două sute de kilometri de drum judeţean care,
numai în ultimii doi ani de zile, s-au reparat şi peste şaizeci şi cinci de kilometri de drum
din piatră care s-au refăcut – aceasta ca să o spun public, pentru ca să nu mai dau
scris. Nu a fost neglijată nici sănătatea. Vă mulţumesc că aţi achiesat la idee şi că am
mers împreună pe aceeaşi direcţie: că sănătatea este o prioritate pentru noi şi pentru
judeţul Galaţi. Astăzi, cu mândrie, cu satisfacţie şi cu onoare vă spun că, într-adevăr,
s-a reuşit în judeţul Galaţi, în cei patru ani de zile, să se investească în sănătate –
proiecte care vor fi finalizate la sfârşitul acestui an sau la începutul anului următor:
peste şaptezeci de milioane de euro. Îmi pare rău că nu aţi putut fi prezenţi ieri la
deschiderea primei construcţii, primului spital construit după 1989 în Galaţi la Unitatea
Medico-Socială Găneşti. Dar, vă rog frumos, să vă faceţi timp ca săptămâna viitoare,
marţi, să participaţi la a doua clădire, la al doilea spital pe care îl inaugurăm şi îl dăm în
folosinţă oamenilor, pacienţilor, cadrelor medicale care îşi vor desfăşura activitatea
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acolo şi nu mai vorbim de celelalte lucruri extraordinare care s-au întâmplat şi se
întâmplă. Cu bucurie spun că astăzi în judeţul Galaţi la Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi… în secţia de radioterapie pe care, cu ajutorul
dumneavoastră şi cu ajutorul aparatului de specialitate, am reuşit să o facem, astăzi
sunt şaizeci-şaptezeci de oameni care se tratează, zilnic, de cancer. Cu bucurie spun
că săptămâna trecută, miercuri, pentru prima dată în istoria Galaţiului a fost făcută
prima coronarografie şi montat primul stent la inimă şi, bineînţeles, tot anul trecut s-au
făcut primele trombolize şi tot aşa mai departe. Sunt lucruri care s-au întâmplat cu
ajutorul dumneavoastră şi, bineînţeles, nu există spital din subordinea consiliului
judeţean care să nu aibă investiţii, construcţii noi, clădiri noi şi investiţii în aparatură
medicală. Pentru că astăzi nu mai poţi să faci medicină doar cu stetoscopul, dacă vrei
să fii performant, trebuie să uităm de dictonul „cel mai bun medic: trenul de Bucureşti”.
Vreau ca lucrul acesta să nu se mai întâmple în Galaţi. Cum să nu fii bucuros alături de
colegii tăi când, pentru prima dată după 1989, în România, va fi construit cel mai mare
muzeu de artă contemporană din România? Da! Cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul
colegilor din aparatul de specialitate, în Parcul Rizer se construieşte cel mai mare
muzeu de artă contemporană din România. Iar acum cincizeci şi doi de ani, tot în
România, a fost construit primul muzeu de artă contemporană. Iar acum, lucrul acesta
se întâmplă tot la Galaţi: un proiect de 6,5 milioane de euro – bani foarte mulţi, dar mă
bucur că aţi înţeles că trebuie să lăsăm ceva copiilor noştri şi celor care vin după noi.
Mulţi, probabil, ne-am plictisit de foarte multe ori văzând acelaşi schelet la Grădina
Botanică unde credeam că nu se mai întâmplă nimic şi da, astăzi, se întâmplă, se
lucrează. Tot cu ajutorul dumneavoastră şi cu votul dumneavoastră reuşim să refacem
acel schelet şi să îl transformăm într-o seră de plante tropicale exotice – zic eu – unică
în România pentru copii noştri pentru că va fi folosit ca şi material didactic atât pentru
studenţi, cât şi pentru elevi. N-a fost neglijat nici agrementul: Balta Zătun – proiectul pe
care l-aţi aprobat, proiectul care s-a realizat şi proiectul care va începe acum să se
realizeze pe fonduri europene pentru extinderea şi modernizarea de la Balta Zătun
pentru că avem nevoie să ne şi odihnim şi gălăţenii au nevoie şi de locuri în care să se
relaxeze. Bineînţeles, nici Pădurea Gârboavele nu a scăpat. Şi, bineînţeles, şi acolo un
proiect cu finanţare transfrontalieră va începe cât de curând. Un proiect mult aşteptat de
toţi cetăţenii din judeţul Galaţi, unul dintre cele mai performante zic eu – şi nu o zic eu, o
spun specialiştii – unul dintre cele mai performante sisteme de management integrat al
deşeurilor din România care, din gunoaie, aşa cum spun unii, vom produce şi curent
electric, un proiect cu finanţare europeană, un proiect de o sută patru milioane de euro,
un proiect care deja a început sau un proiect la care deja au început lucrările la Valea
Mărului, iar azi dimineaţă am semnat contractul de lucrări şi proiectare şi pentru staţia
de închidere a gropii de la Tecuci şi, bineînţeles, linia de selectare şi staţia de
compostare pentru materialul vegetal din zonă şi pentru staţia de transfer şi staţia de
compostare de la Târgu Bujor, urmând să încheiem şi contractul pentru staţia de tratare
mecano-biologică, digestor şi turbină pentru Galaţi. Este un proiect unic în România şi,
aşa cum spuneau şi cei de la JASPERS, unic în Europa de Est. Toate lucrurile acestea
s-au întâmplat cu foarte multe eforturi, cu ore de muncă, cu sute de ore de muncă, cu
ajutorul şi sprijinul colegilor din aparatul de specialitate cărora le mulţumesc încă o dată.
Cred că am „sărit” şcolile speciale, unde nu am ratat nicio şcoală specială la care să nu
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facem investiţii, nici copiii cărora le dăm burse, nici elevii premiaţi cărora le dăm nişte
premii ca şi recompensă pentru efortul pe care îl fac să vadă că, consiliului judeţean îi
pasă de aceşti copii». Subliniază că sunt peste şaptezeci de proiecte şi nu le enumeră
pe toate, ci doar pe câteva dintre ele, făcând un scurt rezumat. Se va viziona, în
continuare, pe plasmele montate în spaţiul exterior de pe esplanada sediului instituţiei
un scurt filmuleţ, nu înainte de a adresa următoarele: „am vrut să vă spun că nu pot să
exprim în cuvinte bucuria şi mulţumirea că împreună cu dumneavoastră, împreună cu
colegii din consiliul judeţean, am arătat gălăţenilor că se poate, am arătat că suntem
capabili şi am arătat că ştim cum se poate face o administraţie performantă în judeţul
Galaţi. Nu pot decât să vă mulţumesc încă o dată”. Şi, bineînţeles, înainte de a începe
şedinţa întreabă dacă doreşte cineva să adauge câteva cuvinte la ceea ce a spus, cu
mare drag adresează această invitaţie pentru că „aceasta este o şedinţă în care trebuie
să ne simţim mai aproape şi să ne descătuşăm şi mai mult decât am făcut-o până
acum”.
Se derulează filmul.
……………………………………………………………………………………………………
Domnul Preşedinte mulţumeşte mult de tot, menţionând că toate acestea îl
emoţionează. În continuare, îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean Sandu Viorica.
Doamna Sandu Viorica transmite: «Dragi colegi, stimaţi reprezentanţi ai presei,
domnule preşedinte, domnule prefect, încheiem patru ani în care am muncit împreună,
am mai avut şi poticneli, dar am avut şi reuşite şi eu zic că am evoluat împreună.
Încheiem un mandat care sigur va rămâne în istorie nu pentru că a fost cel mai lung
mandat, amânându-se alegerile cu trei luni, dar cred că noi, cu toţii, am scris istorie. Am
pus judeţul Galaţi pe harta proiectelor europene, pe harta culturii, pe harta artei şi a
modernismului. Şi cred că toate acestea, în mod sigur, am reuşit şi le-am făcut
împreună. De aceea se cuvine să vă adresez felicitări tuturor, să vă mulţumesc tuturor
şi celor din aparatul administrativ şi dumneavoastră colegilor pentru înţelegere, pentru
colaborare, pentru generozitate, pentru răbdare uneori, să vă doresc succes în etapa
următoare. Şi, nu în ultimul rând, aş dori să îl felicit pe domnul preşedinte Costel Fotea
care cred eu că este principalul „vinovat” pentru toate aceste realizări! Vă doresc
succes pe 27 septembrie!»
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte doamnei Sandu. Afirmă: „Să avem cu toţii
succes! În primul rând să fim sănătoşi pentru că acesta este cel mai important lucru”.
Totodată, menţionează că acum trebuie să recunoască că primele şedinţe erau mai
tumultoase aşa, erau mai agitate, erau mai siropoase, mai acidulate. Acum, aşa de
prietenoşi ce sunt unii cu alţii încât, sincer să fie, parcă şi-ar dori să rămână aceeaşi
echipă la consiliul judeţean.
Nemaifiind alte luări de cuvânt, începe şi ultima şedinţă de consiliu judeţean din
mandatul 2016-2020.
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului prefect Gabriel-Ioan
Avrămescu, a doamnei subprefect Viorica David, a domnului subprefect Eugen
Hristache.
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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: Căluean Anghel-Costel şi Dănăilă
Sorin.
Domnul consilier judeţean Căluean Anghel-Costel a sosit după votarea
procesului-verbal al şedinţei din data de 04 septembrie 2020.
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 04 septembrie 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”.
A sosit domnul consilier judeţean Căluean Anghel-Costel.
Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următorul proiect de hotărâre:
- Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 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 Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”.
În continuare, face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 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 Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”».
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. Modificarea 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
2. Aprobarea proiectului „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 în judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului pentru realizarea
acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
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3. Aprobarea proiectului «Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva”
Galaţi şi Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente şi a
parteneriatului pentru realizarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada
mai – decembrie 2021;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 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 Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a
unui imobil (teren), situat în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi, din domeniul public al
comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din administrarea Consiliului Local al comunei
Valea Mărului, judeţul Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Solicitarea adresată Guvernului României de trecere din domeniul public al
statului şi din administrarea şi folosinţa gratuită a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi
Tineret Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului
Judeţean Galaţi, a unor bunuri imobile (construcţii şi terenuri);
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei judeţene
pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a locuitorilor din aşezările informale;
Iniţiator: Costel Fotea
10. 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
11. Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la
nivelul Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Reorganizarea Comisiei judeţene pentru coordonarea implementării
măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările
informale;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
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 1 din ordinea de zi:
Modificarea 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 2 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 în judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului pentru
realizarea acestuia
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 proiectului «Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă
Parascheva” Galaţi şi Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor
aferente şi a parteneriatului pentru realizarea acestuia
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”.
Domnul Preşedinte, având în vedere cele două proiecte, menţionează că se face
referire la cele patru spitale: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”
Galaţi, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.
Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi, bineînţeles, Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci
unde „împreună cu colegii de la spitalele pe care le-am enumerat, cu cei din consiliul
judeţean, am depus şi am făcut proiectul şi l-am şi fundamentat pentru a obţine, din
fonduri europene, peste cincisprezece milioane de euro pentru cheltuielile făcute pentru
COVID şi, bineînţeles, şi pentru perioada următoare până la anul în aprilie – mai 2021”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru
perioada mai – decembrie 2021
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 5 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 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 Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”
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:
Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unui
imobil (teren), situat în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi, din domeniul public
al comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi şi din administrarea Consiliului Local al
comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea 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 7 din ordinea de zi:
Solicitarea adresată Guvernului României de trecere din domeniul public al
statului şi din administrarea şi folosinţa gratuită a Direcţiei Judeţene pentru Sport
şi Tineret Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi, a unor bunuri imobile (construcţii şi terenuri)
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 al Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul 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 9 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei judeţene
pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale
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 10 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.
În continuare, informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament.
Face precizarea că acest amendament este însoţit de raportul de specialitate al
structurilor din aparatul de specialitate şi de avizul comisiei de specialitate, potrivit
procedurii prevăzute de Regulament şi îl roagă pe domnul director executiv Stoica
George să îl prezinte.
Domnul Stoica George prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la 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 2020 şi estimările pe anii 2021-2023
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 9.838/14.09.2020)
Având în vedere adresa Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor prin care se solicită dotarea
compartimentului de chirurgie generală cu 3 monitoare funcţii vitale adulţi formulez
următorul amendament:
În programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru
anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre se
introduce poziţia „monitoare funcţii vitale adulţi – 3 bucăţi în valoare de 70 mii lei la
Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor. Sursa de finanţare necesară este asigurată din
excedentul bugetului pe anii anteriori în acest sens mărindu-se bugetul Spitalului
Orăşenesc Tg. Bujor cu suma menţionată anterior.
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind alte 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”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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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 proiectul de hotărâre în întregime modificat cu amendamentul
votat anterior:
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
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 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte prezintă succint proiectele de hotărâri, astfel:
La punctul 11 din ordinea de zi:
Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul
Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
La punctul 12 din ordinea de zi:
Reorganizarea Comisiei judeţene pentru coordonarea implementării măsurilor
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările
informale
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
În continuare, doreşte să atragă atenţia asupra faptului că odată cu intrarea în
vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 2020, modalitatea
de exercitare a votului secret a suferit o modificare, după cum urmează:
Potrivit prevederilor articolului 70 alineatul (8) din regulament, votul secret se
desfăşoară astfel:
- Consilierul judeţean votează „pentru” prin încercuirea cuvântului „DA”. Acesta
votează „împotrivă” prin încercuirea cuvântului „NU”.
- Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în
calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului judeţean sau
au fost încercuite, bifate, marcate, ambele opţiuni („DA” şi „NU”).
- Sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat şi cele care
nu respectă tehnica votării stabilită prin prezentul regulament.
- Rezultatul votului se stabileşte de Comisia de numărare a voturilor şi se
consemnează într-un proces-verbal.
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.
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, întrucât domnul Zaharia Eugen, membru al Comisiei de
numărare a voturilor aleasă pe întregul mandat nu mai are calitatea de consilier
judeţean, roagă să se facă o propunere de înlocuire a dumnealui pentru durata rămasă
până la încheierea prezentului mandat. Îi dă cuvântul doamnei Sandu Viorica pentru a
face o propunere.
Doamna Sandu Viorica anunţă că o propune pe doamna Naggar Andreea–
Anamaria.
Domnul Preşedinte supune la vot această propunere.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Radu Valentin face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor de vot:
ALEXANDRU Adrian–Dănuţ
BĂLAN Viorel
BUTUNOIU Dorin
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CRISTOLOVEANU Ovidiu
DĂNĂILĂ Sorin - absent
FOTEA Costel
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru
GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Elena
GROSU Constantin
HULEA Angelu
IOSIF Iulian
ISTUDOR Gigel
MELINTE Liviu–Ionuţ
NAGGAR Andreea–Anamaria
NĂVĂLICI Ion
NECHIFOR Alexandru
NISTOR Costel–Adrian
PALADE Cătălin
RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
SANDU Viorica
SIMBANU Ionică
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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STAN Ionel
STOIAN Claudiu-Codrin
ŞTEFAN Ion
TRANDAFIR Avram
URSU Nicuşor
VICLEANU Marian
VLAD Ionel
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei Sandu Viorica pentru a prezenta
constatările Comisiei de numărare a voturilor.
Doamna Sandu Viorica prezintă următoarele:
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul
Consiliului Judeţean Galaţi». 1. Cvorumul necesar: majoritatea simplă = 18; 2. Numărul
consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă:
34;
Numele şi prenumele
candidaţilor
BUHOCIU Dragoş–Horia
DUMITRU Silvia
BACALU Mihai Puiu
GHEORGHIU Roxana
MEDRIHAN Silvia
STAN Paul
CULCEA Mirela
ADAMESCU Adrian–Ionuţ
MACRI Nicoleta

Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

32
32
32
32
32
32
32
32
32

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Buletine
de vot
anulate

Buletine
de vot nule
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CONCLUZII: (I.) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul
Consiliului Judeţean Galaţi s-a reorganizat în componenţa sus-prevăzută.
(II.) La lucrările Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism vor
participa membri nepermanenţi, cu statut de invitat, reprezentanţi ai următoarelor
instituţii: Direcţia de Sănătate Publică Galaţi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Gen. Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi, Societatea de Distribuţie a Energiei
Electrice Galaţi, DISTRIGAZ SUD S.A. Galaţi, S.C. APĂ-CANAL S.A. Galaţi, Societatea
Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş, S.C. CALORGAL S.A.
Galaţi, Administraţia Naţională „APELE ROMÂNE” – Sistemul de Gospodărire a Apelor
Galaţi.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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(III.) Secretariatul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism va fi
asigurat de structura de specialitate din subordinea Direcţiei arhitect şef, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
(IV.) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 249 din 22.10.2019 privind reorganizarea
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean
Galaţi.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
RADU Valentin, VLAD Ionel, NAGGAR Andreea–Anamaria; Secretar: NISTOR Costel–
Adrian.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Reorganizarea Comisiei judeţene pentru coordonarea implementării măsurilor
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale».
1. Cvorumul necesar: majoritatea simplă = 18; 2. Numărul consilierilor judeţeni în
funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 34;
(I.) Reorganizarea Comisiei judeţene pentru coordonarea implementării
măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din
aşezările informale:
Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

BLAGA Adriana

33
33

1
1

1
1

HARŢEGAN Nicoleta–Daniela

33

1

1

DIACONU Cornelia

33

1

1

CRĂCIUN Vasilică

33

1

1

BULUC Florin–Gabriel

33

1

1

FILOTTI Mădălina–Elena

33

1

1

GHIORGHIŢĂ Oana–Adina

33

1

1

GOTU Viorica

33

1

1

TABAC Antonel

33

1

1

ROŞU Sorin–Cătălin

33

1

1

MOISĂ Marian

33

1

1

POPA Tiberiu

33

1

1

DIMITRIU Anton–Eugen

33

1

1

BULAI Costel

33

1

1

BLĂNARU Sultănica

32

1

2

Numele şi prenumele candidaţilor
BUHOCIU Horia–Dragoş

Buletine de
vot anulate

Buletine de
vot nule

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Costel Fotea
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STOLERIU Lidia–Silvana

32

1

2

HERGHELEGIU–GOGORIŢĂ

32

1

2

NIŢĂ Marian

32

1

2

GORBĂNESCU Constantin

32

1

2

LECHINŢAN Călin

32

1

2

PETRICĂ Corneliu

32

1

2

PATRICHE Iulian

32

1

2

Rodica

(II.) Secretariatul Comisiei judeţene pentru coordonarea implementării
măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din
aşezările informale va fi asigurat de structura de specialitate din subordinea
Direcţiei arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Galaţi:
Voturi
„pentru”
30

Voturi
„împotrivă”
1

Buletine de vot
anulate

Buletine de
vot nule
4

(III.) La data intrării în vigoare a hotărârii îşi încetează aplicarea Hotărârea
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 209 din 30.09.2019 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:
Voturi
„pentru”
30

Voturi
„împotrivă”
1

Buletine de vot
anulate

Buletine de
vot nule
4

(IV.) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia
arhitect şef şi membrii comisiei judeţene pentru coordonarea implementării
măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din
aşezările informale:
Voturi
„pentru”
30

Voturi
„împotrivă”
1

Buletine de vot
anulate

Buletine de
vot nule
4

CONCLUZII:
(I.) Comisia judeţeană pentru coordonarea implementării măsurilor necesare
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale s-a
reorganizat în componenţa sus-prevăzută.
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(II.) Secretariatul Comisiei judeţene pentru coordonarea implementării măsurilor
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale
va fi asigurat de structura de specialitate din subordinea Direcţiei arhitect şef din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
(III.) La data intrării în vigoare a hotărârii îşi încetează aplicarea Hotărârea
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 209 din 30.09.2019 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.
(IV.) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia
arhitect şef şi membrii comisiei judeţene pentru coordonarea implementării măsurilor
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
RADU Valentin, VLAD Ionel, NAGGAR Andreea–Anamaria; Secretar: NISTOR Costel–
Adrian.
Doamna Sandu Viorica prezintă, pe scurt, că la al doilea proiect care înseamnă
«Reorganizarea Comisiei judeţene pentru coordonarea implementării măsurilor
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale»,
toţi cei propuşi au primit numărul de voturi care să îi desemneze în această comisie.
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte doamnei preşedinte a Comisiei de numărare a
voturilor.
Se trece la punctul 13 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 de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna august 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
august 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
august 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 august 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna august 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe
luna august 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna august 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna august 2020.
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Domnul Preşedinte, nefiind observaţii, ordinea de zi fiind epuizată, s-a epuizat şi
mandatul de patru ani şi patru luni. Mulţumeşte încă o dată, din suflet, pentru
maturitatea de care s-a dat dovadă, de înţelepciunea şi, bineînţeles, de colegialitate.
Invită, în închiderea şedinţei, la un pahar de şampanie, având mai întâi o surpriză
pentru doamnele participante la şedinţă, oferindu-le flori.
În continuare, îi dă cuvântul domnului prefect.
Domnul Prefect adresează următoarele: „Este, într-adevăr, ultima şedinţă de
consiliu din acest mandat. Eu vă felicit în primul şi în primul rând pentru că sunteţi
probabil primul consiliu judeţean normal – normal pentru că îşi face treaba. Suntem
într-o ţară normală, vrem o ţară normală şi aceasta este normalitatea. Normalitatea este
atunci când ne facem treaba. Şi daţi-mi voie să vă felicit pentru activitatea
dumneavoastră din aceşti patru ani. Totodată, vă mulţumesc şi pentru colaborarea pe
care am avut-o în această perioadă pentru că aţi fost alături de noi atunci când ne-aţi
acordat sprijinul în ceea ce priveşte materialele sanitare şi cel puţin pe partea de testare
şi de fiecare dată am avut un sprijin la dumneavoastră. Şi acum vă spun sincer m-a
inspirat filmuleţul şi nu pot să mă abţin, îmi aduce aminte de o poezie de a lui Arghezi,
din Testament: «Din bube, mucigaiuri şi noroi/Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi», cam
aşa apar lucrurile şi aici. Şi, tot ca o metaforă, acest DJ 251 pe care toţi circulăm a
devenit un fel Route 66 al Galaţiului că trecem printr-o… pe stânga începe să se
transforme în deşert, în dreapta avem nisipuri şi este nenorocire. Dar, cu toate acestea,
sper ca să ne vedem peste trei săptămâni probabil la prima şedinţă a viitorului consiliu
judeţean şi atunci să începem o nouă etapă cu o preocupare şi către viitor. Până acum,
am construit; de aici încolo trebuie să ne gândim la viitor, să ne gândim la un parc
industrial funcţional, să ne gândim la o zonă liberă funcţională, să ne gândim la o
revitalizare a Parcului de Soft, să ne gândim la o reaşezare a Galaţiului pe hartă din mai
multe puncte de vedere. Vă felicit încă o dată şi vă mulţumesc pentru toată colaborarea
pe care am avut-o în această perioadă. Succes mai departe!”
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte domnului prefect, asigurându-l că, aici, la consiliul
judeţean „vrem, ştim şi am arătat că se poate!”
Prezentul proces–verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 17 (şaptesprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi,
convocată de îndată, din data de 24 septembrie 2020.
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