PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 19 martie 2020
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 201 din 13 martie 2020 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 13 martie 2020, respectiv ediţia tipărită din
14-15 martie 2020, în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line) din 13 martie 2020,
respectiv ediţia tipărită din 16 martie 2020, în ziarul „Realitatea” Galaţi din 16 martie
2020 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 13 martie 2020 şi afişată la sediu, având
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului
tecucean Ionel NECULA;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de
servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Acceptarea de către Judeţul Galaţi a ofertei de donaţie imobiliară, privind
terenul în suprafaţă de 647 m2, situat în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui,
judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unei
părţi din imobilul (clădire şi teren aferent) situat în municipiul Galaţi, str. 1 Decembrie
1918, nr. 25 din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Şcolii Gimnaziale
Speciale „Constantin Pufan” Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi
administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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9. Constituirea Comisiei de Acord Unic (CAU) la nivelul Direcţiei Arhitect Şef din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea cooperării între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi
şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură „Valsul
Dunării în Culori” la Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, în vederea organizării la Galaţi a Olimpiadei
Naţionale de Informatică, a Olimpiadei Naţionale de limbă Neogreacă şi a Concursului
Naţional de Chimie „Raluca Rîpan”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România Patronatul IMM Galaţi în vederea organizării la Galaţi, a evenimentelor ”Săptămâna
Europeană a IMM-urilor” şi ”Ziua Întreprinzătorilor din România”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea
organizării în comun a unor evenimente în anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi,
şi Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării
Concursului Naţional de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători, Galaţi, ediţia a III-a;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr.
129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum
şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti –
Movileni – Barcea”;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Alocarea sumei de 800 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii – reactivi, materiale
sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus (SARS-coV-2);
Iniţiator: Costel Fotea
17. Asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor /
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce
vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor
educative aferente pentru anul şcolar 2020-2021;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 19 martie 2020
Pag. nr. 3
18. Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2019;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Desemnarea şi validarea desemnării nominale a domnului Ionică Simbanu
consilier judeţean, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi;
Iniţiatori: Costel Fotea,
Dan-Lilion Gogoncea,
Eugen Zaharia,
Mitică Sandu,
Ionel Vlad,
Ionel Stan,
Avram Trandafir
21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: George Stoica – director executiv,
Direcţia economie şi finanţe; Camelia Epure – director executiv, Direcţia programe;
Daniela Tecuţă – consilier superior, Compartimentul cancelarie.
A participat ca invitat: Mihai Manoliu – subprefectul judeţului Galaţi.
Domnul Preşedinte 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 33 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
A lipsit domnul consilier judeţean Dănăilă Sorin.
La votarea punctului 4 de pe ordinea de zi, respectiv la votarea punctului 23
de pe ordinea de zi, domnul consilier judeţean Butunoiu Dorin, respectiv domnul
consilier judeţean Simbanu Ionică nu au avut drept de vot, în conformitate cu
prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, cu 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
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 26 februarie 2020.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, în calitate de iniţiator, retrage de pe ordinea de zi proiectul de
hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind «Acordarea titlului de „Cetăţean de
Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului tecucean Ionel NECULA».
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, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri:
- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 269 din 28 noiembrie 2019
privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere şi modernizare variantă
ocolitoare a municipiului Galaţi»;
- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 107 din 26 mai 2017 privind
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului «Creşterea eficienţei energetice pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»;
- darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui bun, aparţinând domeniului
privat al judeţului Galaţi, către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi;
- aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a unui dezinfectant pe bază de alcool
pentru uz individual, utilizabil în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea
coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2).
În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 269 din 28 noiembrie 2019
privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere şi modernizare variantă
ocolitoare a municipiului Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 107 din 26 mai 2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului «Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui bun, aparţinând domeniului
privat al judeţului Galaţi, către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”
Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi a unui dezinfectant pe bază de alcool pentru uz individual,
utilizabil în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19
(SARS-CoV-2)».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Costel Fotea
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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 modificările solicitate:
1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de
servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Acceptarea de către Judeţul Galaţi a ofertei de donaţie imobiliară, privind
terenul în suprafaţă de 647 m2, situat în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui,
judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unei
părţi din imobilul (clădire şi teren aferent) situat în municipiul Galaţi, str. 1 Decembrie
1918, nr. 25 din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean
Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al
municipiului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui bun, aparţinând domeniului
privat al judeţului Galaţi, către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Constituirea Comisiei de Acord Unic (CAU) la nivelul Direcţiei Arhitect Şef din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea cooperării între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi
şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură „Valsul
Dunării în Culori” la Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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11. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, în vederea organizării la Galaţi a Olimpiadei
Naţionale de Informatică, a Olimpiadei Naţionale de limbă Neogreacă şi a Concursului
Naţional de Chimie „Raluca Rîpan”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România Patronatul IMM Galaţi în vederea organizării la Galaţi, a evenimentelor ”Săptămâna
Europeană a IMM-urilor” şi ”Ziua Întreprinzătorilor din România”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea
organizării în comun a unor evenimente în anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi,
şi Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării
Concursului Naţional de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători, Galaţi, ediţia a III-a;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr.
129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum
şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti –
Movileni – Barcea”;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 269 din 28 noiembrie
2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere şi modernizare variantă
ocolitoare a municipiului Galaţi»;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 107 din 26 mai 2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului «Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Alocarea sumei de 800 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii – reactivi, materiale
sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus (SARS-coV-2);
Iniţiator: Costel Fotea
19. Asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor /
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce
vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor
educative aferente pentru anul şcolar 2020-2021;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Costel Fotea
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20. Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2019;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi a unui dezinfectant pe bază de alcool pentru uz individual,
utilizabil în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19
(SARS-CoV-2);
Iniţiator: Costel Fotea
23. Desemnarea şi validarea desemnării nominale a domnului Ionică Simbanu
consilier judeţean, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi;
Iniţiatori: Costel Fotea,
Dan-Lilion Gogoncea,
Eugen Zaharia,
Mitică Sandu,
Ionel Vlad,
Ionel Stan,
Avram Trandafir
24. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere
şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului 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 3 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii
sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi
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 4 din ordinea de zi:
Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2020
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 33 voturi „pentru”.
NOTĂ: Domnul consilier judeţean Butunoiu Dorin nu a avut drept de vot, în
conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, cu completările
ulterioare.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2020
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:
Acceptarea de către Judeţul Galaţi a ofertei de donaţie imobiliară, privind terenul
în suprafaţă de 647 m2, situat în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui,
judeţul 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:
Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unei părţi
din imobilul (clădire şi teren aferent) situat în municipiul Galaţi, str. 1 Decembrie
1918, nr. 25 din domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului
Judeţean Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea
Consiliului Local al municipiului 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”.

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 8 din ordinea de zi:
Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui bun, aparţinând domeniului
privat al judeţului Galaţi, către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” 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:
Constituirea Comisiei de Acord Unic (CAU) la nivelul Direcţiei Arhitect Şef din
cadrul aparatului de specialitate al 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 10 din ordinea de zi:
Aprobarea cooperării între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură
„Valsul Dunării în Culori” la 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 11 din ordinea de zi:
Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, în vederea organizării la Galaţi a Olimpiadei
Naţionale de Informatică, a Olimpiadei Naţionale de limbă Neogreacă şi a
Concursului Naţional de Chimie „Raluca Rîpan”
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 12 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi
şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România Patronatul IMM Galaţi în vederea organizării la Galaţi, a evenimentelor
”Săptămâna Europeană a IMM-urilor” şi ”Ziua Întreprinzătorilor din România”
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.
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 aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi
şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea
organizării în comun a unor evenimente în anul 2020
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 14 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi
Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea
organizării Concursului Naţional de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători, Galaţi,
ediţia a III-a
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 15 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21
iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum
şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni –
Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”
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 16 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 269 din 28 noiembrie 2019
privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere şi modernizare variantă
ocolitoare a municipiului Galaţi»
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Informează că la acest proiect de hotărâre există două amendamente şi o roagă
pe doamna director executiv Camelia Epure să le prezinte.
Doamna Epure Camelia prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Galaţi nr. 269 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului
«Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului 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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(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 3.446/17.03.2020)
Ţinând cont de faptul că proiectul de hotărâre propus nu aduce modificări la
articolele din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 269 din 28 noiembrie 2019
privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere şi modernizare variantă
ocolitoare a municipiului Galaţi» ci la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 254 din
19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect,
precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi
modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi” ce conţine ca anexă Acordul de
Parteneriat în forma sa iniţială, faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre sunt
necesare o serie de modificări, motiv pentru care propun următorul
AMENDAMENT:
Titlul proiectului de hotărâre se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Acordul de parteneriat
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 254 din 19 decembrie 2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare
variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi”.
Data: 17.03.2020

Semnează: Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi,
COSTEL FOTEA».

Domnul Preşedinte supune la vot primul amendament.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte invită să se prezinte cel de-al doilea amendament.
Doamna Epure Camelia prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Galaţi nr. 269 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului
«Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi»
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 3.515/19.03.2020)
Ţinând cont de faptul că în urma întrunirii de proiect care a avut loc în data de 17 martie
2020, s-a constatat necesitatea existenţei a cel puţin 2 amplasamente pentru realizarea
organizării de şantier datorită distanţelor existente între punctele de lucru ce se vor
constitui pentru execuţia lucrărilor. Astfel, în cuprinsul actului adiţional a fost introdus
încă un amplasament aferent organizării de şantier pentru lucrările de pe tronsonul IV al
variantei ocolitoare (str. Macului), cu o suprafaţă de 8.499 mp şi carte funciară 128329.
Terenul va fi pus la dispoziţia proiectului de UAT Municipiul Galaţi şi aparţine
domeniului public al Municipiului Galaţi.
Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre este necesară o completare la
prevederile articolului 2 din Actul adiţional nr. 4, secţiunea aferentă „Roluri şi
responsabilităţi” aferentă UAT Municipiul, motiv pentru care propun următorul
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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AMENDAMENT
-

În cadrul articolului 2 din Actul adiţional nr. 4, secţiunea aferentă „Roluri şi
responsabilităţi” aferentă UAT Municipiul se modifică următoarea secţiune şi
va avea următorul conţinut:

Organizaţia
UAT Municipiul
Galaţi

Roluri şi responsabilităţi
- asigură punerea la dispoziţia proiectului, în termen de maxim
10 zile de la data semnării Actului adiţional nr. 4 la acordul de
parteneriat, prin semnarea unui proces verbal de predareprimire a terenurilor aflate în domeniul public al UAT
Municipiul Galaţi, ce vor fi ocupate de organizarea de şantier
aferentă obiectivului de investiţie (număr cadastral 125855 şi
128329). După finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea
iniţială şi predat UAT Municipiul Galaţi prin proces verbal;

Data: 19.03.2020

Semnează: Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi,
COSTEL FOTEA».

Domnul Preşedinte supune la vot al doilea amendament.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre
amendamentele votate anterior.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.

modificat

cu

NOTĂ: Titlul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi devine: «Aprobarea Actului
adiţional nr. 4 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Galaţi nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a
cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru
realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a
Municipiului Galaţi”».
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 107 din 26 mai 2017 privind
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului «Creşterea eficienţei energetice pentru
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»
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 18 din ordinea de zi:
Alocarea sumei de 800 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii – reactivi,
materiale sanitare şi dezinfectanţi 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.
Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament. Face
menţiunea că acest amendament include şi modificările precizate în amendamentul
anterior la acest proiect de hotărâre şi înregistrat la nr. 3.521 din 19.03.2020 şi îl roagă
pe domnul director executiv Stoica George să îl prezinte.
Domnul Stoica George prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind alocarea sumei
de 800 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean
Galaţi, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii – reactivi, materiale sanitare şi
dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2)
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 3.541/19.03.2020)
Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, având în vedere solicitările Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
şi ale Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor şi pentru stabilirea unităţilor beneficiare de sume pentru
achiziţia de bunuri şi servicii – reactivi, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru prevenirea şi
combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2), se impun o serie de modificări.
Pentru aceste motive, formulez următorul
AMENDAMENT:
În conţinutul proiectului de hotărâre au intervenit următoarele modificări:
1. Titlul proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi se modifică şi urmează a fi:
“alocarea sumei de 1785,5 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Galaţi, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii – reactivi, materiale sanitare şi
dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2)”.
2. Art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Prezenta hotărâre se va comunica
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasă
Parascheva Galaţi, Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi şi Spitalului Orăşenesc Tg.
Bujor”.
3. În anexa proiectului de hotărâre au mai fost adăugaţi 2 beneficiari, şi anume:
„- Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, cu suma de 335,5 mii lei;
- Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, cu suma de 150 mii lei”
şi a fost majorată suma alocată Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei”
Galaţi de la “300” mii lei la “800” mii lei.
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
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

Şedinţa din 19 martie 2020
Pag. nr. 14

Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de
amendamentul votat anterior.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.

hotărâre

modificat

cu

NOTĂ: Titlul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi devine: «Alocarea sumei
de 1.785,5 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean
Galaţi, în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii – reactivi, materiale sanitare şi
dezinfectanţi pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus (SARS-co-V2)».
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a
contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor /
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei
produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi
stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul şcolar 2020-2021
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”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2019
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 21 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi 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.
Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament. Face
menţiunea că acest amendament include şi modificările precizate în amendamentul
anterior la acest proiect de hotărâre şi înregistrat la nr. 3.522 din 19.03.2020 şi îl roagă
pe domnul director executiv Stoica George să îl prezinte.
Domnul Stoica George prezintă următorul:

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind rectificarea
bugetului local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2021-2023
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 3.543/19.03.2020)
Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, în vederea introducerii în bugetul pe
anul 2020 a sumelor necesare pentru prevenirea şi combaterea noului coronavirus (SARSco-V-2) la Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor şi Spitalul Clinic
de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi, formulez următorul
AMENDAMENT:
În anexele 1, 2 şi 3 ale proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2021-2023 se vor introduce sumele de 450 mii lei la
Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi (335,5 mii lei la secţiunea de funcţionare şi 114,5 lei la
secţiunea de dezvoltare), 150 mii lei la Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor la secţiunea de
funcţionare, majorarea sumei alocate Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol
Andrei” Galaţi de la 300 mii lei la 800 mii lei, precum şi introducerea în anexa 3
(“Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2020
şi estimările pentru anii 2021-2023”), la capitolul sănătate, la dotări, suma de 350 mii lei
reprezentând contravaloare Sistem automat Real Time PCR de capacitate medie.
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte anunţă că 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”.
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”.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea realizării de către
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a unui dezinfectant pe bază de alcool
pentru uz individual, utilizabil în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea
coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2)
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 23 din ordinea de zi:
Desemnarea şi validarea desemnării nominale a domnului Ionică Simbanu,
consilier judeţean, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Galaţi
Iniţiatori: Costel Fotea,
Dan-Lilion Gogoncea,
Eugen Zaharia,
Mitică Sandu,
Ionel Vlad,
Ionel Stan,
Avram Trandafir
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Fiind vorba despre o hotărâre cu privire la persoane, adoptarea se realizează prin
vot secret.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică anunţă că, fiind implicat direct, este nevoit să se abţină la
acest vot.
Domnul Preşedinte adresează rugămintea ca participarea la desfăşurarea
procesului de votare să se realizeze, pe rând, la invitaţia comisiei.
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.
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.
NOTĂ: Domnul consilier judeţean Simbanu Ionică nu a avut drept de vot, în
conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, cu completările
ulterioare.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Nistor Costel–Adrian face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor
de vot:
ALEXANDRU Adrian–Dănuţ
BĂLAN Viorel
BUTUNOIU Dorin
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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CĂLUEAN Anghel–Costel
DĂNĂILĂ Sorin - absent
FOTEA Costel
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru
GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Constantin
GROSU Elena
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
STAN Ionel
ŞTEFAN Ion
TRANDAFIR Avram
URSU Nicuşor
VICLEANU Marian
VLAD Ionel
ZAHARIA Eugen
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Doamna Sandu Viorica dă citire următorului:
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Desemnarea şi validarea desemnării nominale a domnului Ionică SIMBANU, consilier
judeţean, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi». 1.
Numărul consilierilor judeţeni în funcţie = 35; 2. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la
şedinţă: 3. Cvorumul necesar adoptării proiectului de hotărâre: majoritatea simplă
Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

Buletine
de vot nule

Buletine
de vot anulate

28

5

-

2

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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CONCLUZII:
a) s-a luat act de încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Galaţi a domnului Sorin CREŢU;
b) domnul consilier judeţean Ionică SIMBANU a fost desemnat ca
reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi;
c) s-a validat desemnarea nominală a domnului consilier judeţean
Ionică SIMBANU ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi;
d) s-a modificat în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean
Galaţi nr. 234 din 21.12.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: NISTOR Costel–Adrian.
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte doamnei Sandu Viorica.
Se trece la punctul 24 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 Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 60/28.07.2014 (Raport de follow-up),
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 2.624/25.02.2020, precum şi de Decizia
Camerei de Conturi Galaţi nr. 60/2014/8/12.03.2020 de prelungire a termenului pentru
realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 60 din 28 iulie 2014 (transmisă Unităţii
Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr.
1.295/2014/12.03.2020), ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr.
1.295/2014/12.03.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.
3.299/13.03.2020, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
februarie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna februarie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna februarie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
februarie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna februarie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 29 februarie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna februarie 2020.
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S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna februarie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna februarie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi
pe anul 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna februarie 2020.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică, în primul rând, mulţumeşte colegilor pentru votul
acordat. Şi, în al doilea rând, precizând că aşa cum se cunoaşte, prin Legea bugetului
de stat s-a alocat o sumă pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi,
adresează următoarele: „Am mai avut o discuţie cu dumneavoastră şi voiam să revin să
vă rog, poate la şedinţa următoare ordinară, să facem acea distribuire pentru că cei din
judeţ au nevoie de bani. Mulţumesc”.
Domnul Preşedinte îi comunică faptul că este un punct care o să fie discutat –
probabil şedinţa următoare, cealaltă, cu siguranţă vor ajunge la unităţile
administrativ-teritoriale, garantat.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Butunoiu Dorin, revenind la ordinea de zi unde la unul dintre puncte s-a
votat contribuţia financiară pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est,
anunţă faptul că s-a abţinut de la vot, fiind în conflict de interes. Menţionează că nu ştie
dacă s-a consemnat în procesul-verbal acest fapt. În continuare, referindu-se la faptul
că din presă a aflat că în perioada imediat următoare, la Spitalul Judeţean urmează să
vină un aparat de testare, întreabă în cât timp se estimează că va ajunge la spital şi va
fi funcţional.
Domnul Preşedinte menţionează faptul că aparatul acela, primul PCR Real Time,
a fost votat într-o şedinţă anterioară unde s-a aprobat bugetul şi de aceea s-a şi putut
achiziţiona. În al doilea rând, astăzi s-a votat pentru al doilea aparat Real Time PCR.
Pentru că la cel care a fost votat primul s-a finalizat procedura de achiziţie şi astăzi,
mâine, până luni vor veni toate echipamentele la Spitalul Judeţean astfel încât, de
săptămâna viitoare, vor începe testele pentru coranavirus COVID-19. Referindu-se la
cel pe care l-au aprobat astăzi, specifică faptul că s-a aprobat doar aparatul fără
celelalte echipamente şi anume, aici, este vorba despre centrifugă, injectomat şi
celelalte echipamente, astfel încât să se dubleze numărul de analize care se vor face
zilnic. Astfel că aparatul care se va achiziţiona acum va costa mai puţin – va fi probabil
la jumătate pentru că nu se iau şi celelalte echipamente. Spitalul Judeţean, în momentul
de faţă, a primit şi primeşte cu acest aparat două sute de teste. Iar, în paralel, a făcut
comandă la peste încă o mie de teste pentru a avea posibilitatea să se ajungă la cel
puţin două sute, poate două sute patruzeci de teste de COVID zilnic.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte, nemaifiind alte întrebări, ordinea de zi fiind epuizată, închide
şedinţa, nu înainte de a informa că există posibilitatea întrunirii în cadrul unor şedinţe
extraordinare, dacă mai apar situaţii neprevăzute sau dacă se va găsi un sistem
electronic, tot aşa cum există şi la Parlament, pentru a se putea vota electronic.
Afirmând că este posibil să apară din ce în ce mai multe situaţii de acest gen, este
nevoie de sprijinul dumnealor.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 20 (douăzeci) pagini
şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, convocată de
îndată, din data de 25 martie 2020.
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