PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 19 decembrie 2019
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 576 din 13 decembrie 2019 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi din 14-15 decembrie 2019, în ziarul „Monitorul de
Galaţi” şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 16 decembrie 2019 şi în presagalati.ro (ediţia
on-line) din 13 decembrie 2019 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de
zi:
1. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cristoloveanu Ovidiu;
Iniţiator: Comisia de validare
2. Depunerea jurământului;
3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind
alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean
Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a
oraşului Bereşti);
Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a
comunei Cuca);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârţăneşti (U.A.T. a
comunei Fârţăneşti);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Galaţi (U.A.T. a
municipiului Galaţi);
Iniţiator: Costel Fotea
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a
comunei Griviţa);
Iniţiator: Costel Fotea
9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T.
a comunei Independenţa);
Iniţiator: Costel Fotea
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10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a
comunei Jorăşti);
Iniţiator: Costel Fotea
11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a
comunei Pechea);
Iniţiator: Costel Fotea
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a
comunei Piscu);
Iniţiator: Costel Fotea
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu
(U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu);
Iniţiator: Costel Fotea
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Tecuci (U.A.T. a
municipiului Tecuci);
Iniţiator: Costel Fotea
15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a
comunei Ţepu);
Iniţiator: Costel Fotea
16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a
comunei Tuluceşti);
Iniţiator: Costel Fotea
17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T.
a comunei Valea Mărului);
Iniţiator: Costel Fotea
18. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Galaţi, ca urmare a reorganizării instituţiei;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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21. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui
bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului
Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi
a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „SPAŢIU DE JOACĂ
SITUAT ÎN STRADA REGIMENT 11 SIRET, NR. 7 BIS, LA ŞCOALA SPECIALĂ PP
NEVEANU-GALAŢI”, beneficiar Şcoala profesională specială Emil Gârleanu Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Răsvan
Angheluţă şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei
„Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre”;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf Cuvioasă
Parascheva Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea
investiţiei „Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf
Cuvioasa Parascheva”;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor Galaţi şi Judeţul
Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Creşterea Eficienţei
Energetice a Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) în urma recalculării privind realizarea obiectivului de
investiţie: Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf.
Cuvioasa Parascheva Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Continuarea, în anul 2020, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi
reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de
soluţionare, potrivit contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul
fiscal 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2020, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
30. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul
fiscal 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
31. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2019;
Iniţiator: Costel Fotea
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32. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe
anii 2020-2022;
Iniţiator: Costel Fotea
33. Completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de
fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
34. Modificarea Hotărârii nr. 161 din 29 august 2019 privind aprobarea proiectului
„Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
35. Privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 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
între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti - Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)”;
Iniţiator: Costel Fotea
36. Aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de
Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
37. Aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Galaţi, în vederea realizării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul
rural din judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
38. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
artistului plastic Sergiu DUMITRESCU;
Iniţiator: Costel Fotea
39. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarilor
gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de
„luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin
fapte deosebite”;
Iniţiatori: Căluean Anghel–Costel,
Creţu Sorin,
Cristovici Viorel,
Dănăilă Sorin,
Gaiu Magdalena,
Radu Valentin,
Simbanu Ionică,
Ştefan Ion,
Ursu Nicuşor
40. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
revoluţionarilor gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având
calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător
remarcat prin fapte deosebite”;
Iniţiator: Simbanu Ionică
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41. Desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
42. Actualizarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale (EIL), organism
constituit pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,
în vederea preveniri şi combaterii abuzurilor asupra copiilor, exploatării copiilor prin
muncă şi a violenţei în familie;
Iniţiator: Costel Fotea
43. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat în virtutea obligaţiilor de serviciu: Doina Cucu – administrator public
la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; George Stoica – director executiv, Direcţia
economie şi finanţe; Laura-Delia Angheluţă – director executiv, Direcţia de dezvoltare
regională; Camelia Epure – director executiv temporar, Direcţia programe; Manuela
Panaitescu – director executiv adjunct, Direcţia programe; Constantin Cristea – director
executiv, Direcţia patrimoniu; Sorin Hălăşag – director executiv adjunct, Direcţia
patrimoniu; Florin Grigore – şef serviciu, Serviciul audit public intern; Mărioara
Dumitrescu – arhitect şef, Direcţia arhitect şef; Nicoleta Macri – consilier superior,
Serviciul investiţii şi urmăriri contracte; Simona Bejan – 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: Manoliu Mihai – subprefectul judeţului Galaţi;
Cristoloveanu Ovidiu – propus pentru validare în funcţia de consilier judeţean; Carmen
Ancău – şef serviciu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi; ValiViorel Sandu – manager, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Mădălin Ionuţ
Şerban – manager, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Dan Basarab Nanu – manager interimar, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; Carmen
Mihaela Mironov – director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi; Mihaela Debita – manager, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
„Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi; Victoria Gheonea – manager, Spitalul Orăşenesc Tg.
Bujor; 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”; ziarul „REALITATEA”; ziarul „România Liberă”; TV
Galaţi; Faramogul.ro.
Domnul Preşedinte, referindu-se la faptul că este ultima şedinţă a consiliului
judeţean din anul 2019, se adresează colegilor, invitaţilor, prietenilor, gălăţenilor şi
transmite următoarele: „O şedinţă frumoasă, un an 2019 cu realizări şi mulţumesc
tuturor colegilor consilieri judeţeni şi, în special, aparatului de specialitate al consiliului
judeţean care a fost alături de noi. Vreau să mulţumim şi să le mulţumesc tuturor
instituţiilor din judeţul Galaţi care au fost alături de consiliul judeţean şi alături de
proiectele consiliului judeţean pentru că toate, tot ceea ce am făcut noi aici, se poate
face doar în echipă - nu este un proiect sau o realizare a unui singur om, este realizarea
unei echipe întregi. De aceea, le mulţumesc şi instituţiilor cu care consiliul judeţean a
colaborat şi colaborează şi care astăzi nu au putut să fie de faţă.” În continuare, doreşte
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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ca această frumoasă şedinţă de sfârşit de an să înceapă cu colinde: „pentru că aşa cum
ne stă bine nouă, românilor, nu trebuie să uităm niciodată cine suntem, de unde
provenim, nu trebuie să uităm de tradiţiile, de obiceiurile frumoase pe care le avem, de
faptul că suntem creştini.” Având în vedere faptul că se sărbătoreşte Naşterea
Domnului, nimic nu poate fi mai frumos decât un colind. Şi, în această zi, cu bucuria şi
onoarea de a avea alături şi de a bucura urechile, auzul şi, bineînţeles, inimile şi
sufletele, invită grupurile de colindători care vin de la Tecuci, apoi, de la Seminarul
Teologic Ortodox „Sf. Andrei” Galaţi şi, bineînţeles, de la Centrul Cultural „Dunărea de
Jos” Galaţi.
Urmează un program de colinde.
……………………………………………………………………………………………..............
Se reiau lucrările şedinţei.
Domnul Preşedinte conchide că acesta este aurul şi bogăţia noastră şi adresează
mulţumiri tuturor celor care au adus spiritul sărbătorilor de iarnă.
În continuare, îl invită pe domnul general brigadă în rezervă Constantin Antohe preşedintele filialei judeţene Galaţi „General Eremia Grigorescu” a Asociaţiei Naţionale
a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere Bucureşti „Alexandru Ioan Cuza“, care
este împreună cu colegii, pentru a adresa câteva cuvinte şi câteva salutări.
Domnul Antohe Constantin, adresându-se stimatului domn preşedinte al
Consiliului Judeţean Galaţi, stimatelor doamne şi stimaţilor domni consilieri judeţeni,
precizează faptul că se află la această şedinţă alături de primvicepreşedintele filialei
domnul colonel Groza Marian şi cu vicepreşedintele comandor Asofronie Constantin,
din următorul motiv: «la propunerea Biroului Permanent al filialei noastre, Biroul
Permanent Central al eşalonului nostru superior al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere prin preşedintele său, domnul general locotenent în
rezervă Neculai Băhnăreanu, înmânează cea mai înaltă distincţie a asociaţiei domnului
preşedinte în semn de aleasă preţuire pentru contribuţia adusă la promovarea înaltelor
valori moral-spirituale ale rezerviştilor militari, la cultivarea tradiţiilor militare şi
camaradereşti îngemănate în virtuţile cuprinse în deviza: „PATRIE – ONOARE –
DEMNITATE”». Mai concret, dumnealor, rezerviştii militari gălăţeni, apreciază faptul că
domnul preşedinte Costel Fotea a fost alături de dumnealor în activităţile pe care le-au
desfăşurat. De asemenea, menţionează faptul că există o colaborare foarte bună cu
instituţiile culturale din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, respectiv: Muzeul de
Istorie, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”,
Biblioteca „V.A. Urechia”. Totodată, transmite: „De asemenea, domnule preşedinte, noi,
ca rezervişti, apreciem faptul că dumneavoastră, prin instituţiile pe care le subordonaţi,
aţi realizat şi realizaţi în continuare o serie de activităţi pentru dezvoltarea economicosocială: drumuri, poduri, dotarea spitalelor din municipiu şi din judeţ, canalizări şi multe
alte aspecte care poate nu se văd la prima vedere. Pentru toate aceste lucruri avem
această deosebită onoare de a înmâna domnului preşedinte emblema. Iar
dumneavoastră, întrucât suntem înainte de sărbătorile de sfârşit de an, primiţi din
partea rezerviştilor militari gălăţeni un călduros şi ostăşesc salut alături de La mulţi ani
cu fericire dumneavoastră şi pentru derularea, în continuare, a acestor proiecte sub
bagheta domnului preşedinte! La mulţi şi fericiţi, binecuvântaţi ani!”
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte, adresându-se domnului general, domnului colonel, domnului
comandor, le comunică faptul că este o mare onoare şi un privilegiu să primească
această distinsă şi aleasă onoare. Afirmă: „Credeţi-mă că nu am ştiut ce vreţi să faceţi.
De aceea, acum, când vorbesc am emoţii - nu mă emoţionez atât de uşor - dar această
distincţie mă onorează şi mă şi obligă în acelaşi timp foarte mult. Este o distincţie pe
care o primesc cu mare drag, cu multă plăcere. Este o distincţie care ne onorează pe
noi toţi pentru că eu singur, fără aceşti oameni de la masă, fără aparatul consiliului
judeţean, fără instituţiile din subordinea consiliului judeţean, astăzi nu am fi putut vorbi
despre ceea ce înseamnă consiliul judeţean astăzi. De aceea, am rugămintea să îmi
permiteţi să spun că această distincţie o împărtăşesc şi o împart cu toţi colegii mei, cu
toţi cei din consiliul judeţean pentru că aşa cum am spus şi la început: un om singur nu
poate face nimic; un om cu o echipă de oameni minunaţi poate să răstoarne şi munţii.
De aceea, noi, consiliul judeţean: vă urăm multă sănătate, vă mulţumim pentru ceea ce
aţi făcut pentru această ţară minunată de-a lungul carierei dumneavoastră, vă felicităm
şi vă rugăm să fiţi alături de noi în continuare cu experienţa pe care o aveţi pentru că
mai aveţi multe de spus şi multe de făcut pentru această ţară. Vă dorim multă sănătate
dumneavoastră, familiilor dumneavoastră. Şi transmiteţi mai departe: consiliul judeţean
va fi un partener de nădejde şi în continuare. Vă mulţumesc, vă mulţumim şi vă dorim
multă sănătate! Crăciun fericit şi La mulţi ani!”
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor
invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului subprefect Manoliu
Mihai.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar general al judeţului Coca Ionel care
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 33 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.
A lipsit domnul consilier judeţean Buţurcă Octav.
La votarea punctului 45 de pe ordinea de zi, domnul consilier judeţean Stan
Ionel nu a avut drept de vot, în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din
Codul administrativ, cu completările ulterioare.
Înainte de votarea punctului 45 de pe ordinea de zi, au părăsit sala următorii
consilieri judeţeni: Dănăilă Sorin şi Ursu Nicuşor.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15)
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Galaţi din 28 noiembrie 2019.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
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Domnul Stan Ionel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Stan Ionel anunţă faptul că la proiectul de hotărâre privind desemnarea
dumnealui ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi (A.T.O.P.),
conform legislaţiei în vigoare, se va abţine de la vot.
Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri:
- Aprobarea Acordului între Şcoala profesională specială Emil Gârleanu Galaţi şi
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Spaţiu
de joacă situat în str. Regiment 11 Siret, nr. 7 bis, la Şcoala profesională specială
P.P.Neveanu-Galaţi;
- Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
cineastului şi scriitorului Maximilian POPESCU (VELLA);
- Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
unor revoluţionari gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de
bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din
decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”;
- Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” unor revoluţionari
gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având
calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 –
luptător remarcat prin fapte deosebite”.
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 «Aprobarea Acordului între Şcoala profesională specială Emil Gârleanu Galaţi şi
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Spaţiu de
joacă situat în str. Regiment 11 Siret, nr. 7 bis, la Şcoala profesională specială
P.P.Neveanu-Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Acordarea post – mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
cineastului şi scriitorului Maximilian POPESCU (VELLA)».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
unor revoluţionari gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură,
având calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 –
luptător remarcat prin fapte deosebite”».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” unor revoluţionari
gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de
„luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin
fapte deosebite”».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 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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Domnul Preşedinte, de asemenea, propune ca în ordinea de zi a şedinţei să fie
supuse aprobării, mai întâi, hotărârile privind acordarea post–mortem a titlului de
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” faţă de hotărârile prin care se supune aprobării
«Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” unor persoane aflate în
viaţă. Supune la vot.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 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 modificările solicitate:
1. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cristoloveanu Ovidiu;
Iniţiator: Comisia de validare
2. Depunerea jurământului;
3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind
alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean
Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a
oraşului Bereşti);
Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a
comunei Cuca);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârţăneşti (U.A.T. a
comunei Fârţăneşti);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Galaţi (U.A.T. a
municipiului Galaţi);
Iniţiator: Costel Fotea
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a
comunei Griviţa);
Iniţiator: Costel Fotea
9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T.
a comunei Independenţa);
Iniţiator: Costel Fotea
10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a
comunei Jorăşti);
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a
comunei Pechea);
Iniţiator: Costel Fotea
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a
comunei Piscu);
Iniţiator: Costel Fotea
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu
(U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu);
Iniţiator: Costel Fotea
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Tecuci (U.A.T. a
municipiului Tecuci);
Iniţiator: Costel Fotea
15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a
comunei Ţepu);
Iniţiator: Costel Fotea
16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a
comunei Tuluceşti);
Iniţiator: Costel Fotea
17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T.
a comunei Valea Mărului);
Iniţiator: Costel Fotea
18. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Galaţi, ca urmare a reorganizării instituţiei;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui
bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului
Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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22. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi
a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „SPAŢIU DE JOACĂ
SITUAT ÎN STRADA REGIMENT 11 SIRET, NR. 7 BIS, LA ŞCOALA SPECIALĂ PP
NEVEANU-GALAŢI”, beneficiar Şcoala profesională specială Emil Gârleanu Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Răsvan
Angheluţă şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei
„Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre”;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf Cuvioasă
Parascheva Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea
investiţiei „Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf
Cuvioasa Parascheva”;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor Galaţi şi Judeţul
Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Creşterea Eficienţei
Energetice a Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) în urma recalculării privind realizarea obiectivului de
investiţie: Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf.
Cuvioasa Parascheva Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Aprobarea Acordului între Şcoala profesională specială Emil Gârleanu Galaţi
şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Spaţiu de
joacă situat în str. Regiment 11 Siret, nr. 7 bis, la Şcoala profesională specială
P.P.Neveanu-Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Continuarea, în anul 2020, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi
reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de
soluţionare, potrivit contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul
fiscal 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
30. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2020, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
31. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul
fiscal 2020;
Iniţiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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32. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2019;
Iniţiator: Costel Fotea
33. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe
anii 2020-2022;
Iniţiator: Costel Fotea
34. Completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de
fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
35. Modificarea Hotărârii nr. 161 din 29 august 2019 privind aprobarea proiectului
„Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
36. Modificarea Hotărârii nr. 127 din 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 între
localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti - Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)”;
Iniţiator: Costel Fotea
37. Aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de
Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
38. Aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Galaţi, în vederea realizării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul
rural din judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
39. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
artistului plastic Sergiu DUMITRESCU;
Iniţiator: Costel Fotea
40. Acordarea post – mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
cineastului şi scriitorului Maximilian POPESCU (VELLA);
Iniţiator: Costel Fotea
41. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
revoluţionarilor gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având
calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător
remarcat prin fapte deosebite”;
Iniţiator: Simbanu Ionică
42. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
unor revoluţionari gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură,
având calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 –
luptător remarcat prin fapte deosebite”;
Iniţiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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43. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarilor
gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de
„luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin
fapte deosebite”;
Iniţiatori: Căluean Anghel–Costel,
Creţu Sorin,
Cristovici Viorel,
Dănăilă Sorin,
Gaiu Magdalena,
Radu Valentin,
Simbanu Ionică,
Ştefan Ion,
Ursu Nicuşor
44. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” unor revoluţionari
gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de
„luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin
fapte deosebite”;
Iniţiator: Costel Fotea
45. Desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi;
Iniţiatori: Costel Fotea
Dan-Lilion Gogoncea,
Eugen Zaharia,
Mitică Sandu,
Ionel Vlad,
Sorin Creţu,
Avram Trandafir
46. Actualizarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale (EIL), organism
constituit pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,
în vederea preveniri şi combaterii abuzurilor asupra copiilor, exploatării copiilor prin
muncă şi a violenţei în familie;
Iniţiator: Costel Fotea
47. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cristoloveanu Ovidiu
Iniţiator: Comisia de validare
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”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Depunerea jurământului
Domnul Preşedinte invită noul consilier judeţean să depună jurământul. Acesta se
depune cu mâna stângă pe Constituţie şi, după caz, pe Biblie. Consilierii judeţeni care
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. Jurământul poate fi
depus şi fără formula religioasă.
Domnul Cristoloveanu Ovidiu depune următorul jurământ:
«Eu, CRISTOLOVEANU Ovidiu, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în
conformitate cu prevederile articolelor 90 şi 32 alineatul (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun
următorul jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă,
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”».
Domnul Preşedinte îi adresează felicitări.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind
alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul
Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările şi completările
ulterioare
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 4 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a
oraşului Bereşti)
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 5 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a
comunei Cuca)
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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârţăneşti
(U.A.T. a comunei Fârţăneşti)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Galaţi (U.A.T. a
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”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a
comunei Griviţa)
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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa
(U.A.T. a comunei Independenţa)
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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a
comunei Jorăşti)
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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T.
a comunei Pechea)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a
comunei Piscu)
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 13 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor
Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu)
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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Tecuci (U.A.T. a
municipiului Tecuci)
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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a
comunei Ţepu)
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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti
(U.A.T. a comunei Tuluceşti)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului
(U.A.T. a comunei Valea Mărului)
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 18 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii al 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 19 din ordinea de zi:
Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă
a Persoanelor Galaţi, ca urmare a reorganizării instituţiei
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 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor 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 21 din ordinea de zi:
Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun
imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea
Consiliului Local al municipiului 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”.
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 22 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi a
Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „SPAŢIU DE
JOACĂ SITUAT ÎN STRADA REGIMENT 11 SIRET, NR. 7 BIS, LA ŞCOALA
SPECIALĂ PP NEVEANU-GALAŢI”, beneficiar Şcoala profesională specială Emil
Gârleanu 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 23 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Răsvan
Angheluţă şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea
investiţiei „Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf Cuvioasă
Parascheva Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind
derularea investiţiei „Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase Sf Cuvioasa Parascheva”
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 25 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor Galaţi şi Judeţul Galaţi
prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Creşterea Eficienţei
Energetice a Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”
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 26 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de
Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) în urma recalculării privind realizarea
obiectivului de investiţie: Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de
Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva 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 27 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului între Şcoala profesională specială Emil Gârleanu Galaţi şi
Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Spaţiu
de joacă situat în str. Regiment 11 Siret, nr. 7 bis, la Şcoala profesională specială
P.P.Neveanu-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 28 din ordinea de zi:
Continuarea, în anul 2020, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi
reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de
soluţionare, potrivit contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi 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 cu 22 voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă” (Căluean Anghel –
Costel, Creţu Sorin, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Melinte
Liviu – Ionuţ, Nistor Costel – Adrian, Radu Valentin, Simbanu Ionică, Stan Ionel,
Ştefan Ion şi Ursu Nicuşor) şi 0 „abţineri”.
Se trece la punctul 29 din ordinea de zi:
Stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul
fiscal 2020
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 şi
îl roagă pe domnul director executiv Stoica George să îl citească.
Domnul Stoica George dă citire următorului:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde
obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2020
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 14.489/19.12.2019)
Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre în vederea acceptării fundamentării
preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2020 comunicat
de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Galaţi în baza corespondenţei cu o parte din
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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fermierii reprezentativi ai judeţului şi a Asociaţiei Cultivatorilor de Cereale şi Plante Tehnice
Galaţi, formulez următorul amendament:
AMENDAMENT:
Articolul 1 se va modifica şi va avea următorul conţinut: Se stabileşte preţul
mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti, în valoare de 36 lei/tonă masă verde,
pentru anul fiscal 2020.
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
Domnul Preşedinte supune la vot amendamentul.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu
amendamentul votat anterior.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Butunoiu Dorin are un mic comentariu la acest proiect de hotărâre pentru
că, la şedinţa de comisie, li s-au adus la cunoştinţă câteva informaţii legate de preţul
stabilit la momentul respectiv. Acum a observat, prin amendament, că s-a modificat şi
susţine că nu-i nicio problemă. Solicită câteva explicaţii legate de ce la momentul
respectiv era un preţ, cu toate că existau adrese de la Direcţia pentru Agricultură şi de
la asociaţii, de la fermieri şi acum s-a modificat, punctând faptul că în amendament nu
există nicio explicaţie.
Domnul Preşedinte îl întreabă dacă este de bine sau de rău că s-a modificat.
Domnul Butunoiu Dorin nu se poate pronunţa, nefiind expert.
Domnul Preşedinte informează că sunt două aspecte care trebuie luate în calcul.
Are în vedere că este un răspuns al Direcţiei pentru Agricultură şi un răspuns al unei
asociaţii zootehnice. Diferenţa dintre cele două instituţii este că unul a prins în
fundamentare îngrăşăminte chimice şi unul nu a prins îngrăşăminte chimice. Deci
preţul, la cele două instituţii, este la fel, dacă se elimină îngrăşămintele chimice care au
fost adăugate în plus. Şi atunci, dacă ambele instituţii au treizeci şi şase de lei, se
merge cu treizeci şi şase de lei.
Domnul Butunoiu Dorin spune că era şi o explicaţie scurtă dată la momentul
respectiv şi anume faptul că anumiţi primari şi-ar fi crescut puţin bugetul local. Şi, în
urma acestei creşteri de taxe, se gândea că fiecare U.A.T. în parte şi-a făcut un calcul
şi pe baza acestei…
Domnul Preşedinte, menţionând faptul că nu a dorit să intre mai mult în
profunzimea subiectului, dar dacă tot a fost deschis şi sunt aici între prieteni, se pot
spune lucrurile. În primul rând, referindu-se la faptul că pentru un U.A.T. creşterea
venitului ar însemna o mie de lei sau o mie cinci sute de lei, creşterea pentru doi, trei,
patru producători mici care cresc acasă: cinci vaci, două vaci, zece porci sau au şi ei…
o sută de oi sau o sută de capre - conchide că suma pe care ar trebui să o dea în plus
este mult mai mare. Şi, atunci, întreabă ce se vrea să fie ajutat: „Vrem să ajutăm
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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producătorii mici să poată să crească sau să punem la bugetul unei primării o mie de
lei?”
Domnul Butunoiu Dorin, ca un ultim comentariu, susţine că dânsul doar a primit o
informaţie. „V-am spus că nu sunt expert în aşa ceva şi am vrut o scurtă explicaţie
legată de acest aspect, cu toate că aţi văzut: am votat pentru şi sunt de acord. Nu fac
eu calculul cum îşi creşte o primărie bugetul sau un privat cum îşi gestionează un
business - este problema lui. Noi încercăm să îi ajutăm şi pe unii şi pe alţii. Doar atât…
Mulţumesc frumos”.
Domnul Preşedinte comunică: „Eu sunt de principiul că producătorii aceia mici - cu
trei vaci sau cu o sută de oi - cred că merită mai mult ajutor şi sprijin din partea noastră
decât o primărie care va încasa o mie de lei în plus. Aceasta este ceea ce cred şi de
aceea am meditat. Recunosc că la început eram şi eu tentat să iau preţul acela mai
mare, dar analizând mai profund se pare că este mai bine să încurajăm micii
producători. Oricum, vă mulţumesc”.
Se trece la punctul 30 din ordinea de zi:
Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului
brut din arendă pentru anul fiscal 2020, în 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 31 din ordinea de zi:
Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul
fiscal 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 32 din ordinea de zi:
Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2019
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 33 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi
estimările pe anii 2020-2022
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
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 decembrie 2019
Pag. nr. 22

Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 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.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 34 din ordinea de zi:
Completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului
de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de
fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor în 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 35 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 161 din 29 august 2019 privind aprobarea proiectului
„Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” şi a cheltuielilor legate de
acesta
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 36 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 127 din 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 între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti - Viile – Fârţăneşti –
Folteşti (DJ 242)”
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 37 din ordinea de zi:
Aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de
Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 38 din ordinea de zi:
Aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Galaţi, în vederea realizării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din
mediul rural din 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 39 din ordinea de zi:
Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
artistului plastic Sergiu DUMITRESCU
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 spune că nu este simplu, nu este uşor, nu este comod pentru
că astăzi s-ar fi bucurat să fi acordat Diploma de „Cetăţean de Onoare” prietenului,
colegului, distinsului artist Sergiu Dumitrescu, dar, din păcate, Dumnezeu a vrut să fie
acolo în ceruri. Comunică: «Astăzi nu putem decât să recunoaştem şi să acordăm
Diploma de „Cetăţean de Onoare” post–mortem, familiei îndurerate. Noi rămânem cu
regretul că astăzi nu mai este un om de valoare printre noi. Reputatul artist plastic
Sergiu Dumitrescu a fost o personalitate marcantă a vieţii culturale judeţene, naţionale
şi internaţionale. În anul 1977 a fost admis la Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, pe care l-a absolvit în anul 1981. După absolvire a revenit la
Galaţi unde a lucrat ca metodist la Casa de Cultură a Studenţilor, profesor în mai multe
unităţi de învăţământ preuniversitar, iar după 1990 a lucrat în cadrul Direcţiei Judeţene
pentru Cultură şi Patrimoniu. A condus Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi în
perioadele aprilie 2001 – septembrie 2004 şi noiembrie 2010 – ianuarie 2016. A fost un
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România încă din 1991. A participat la
numeroase tabere de sculptură în piatră, lemn şi metal din Galaţi şi din ţară. A
coordonat ediţiile din anii 1991, 1995, 1997 ale Taberei de sculptură în metal de la
Galaţi. Lucrări ale sale se află în colecţii de stat şi particulare din România, Anglia,
Franţa, Italia, Germania, Grecia, Belgia, SUA, Australia. În intervalul decembrie 2014 –
ianuarie 2015 a realizat ultima expoziţie personală intitulată “Semne ale clipei”. S-a stins
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din viaţă pe 1 februarie 2016. În semn de recunoaştere şi respect pentru prestigioasa şi
bogata activitate culturală pusă în slujba culturii naţionale, dar şi pentru contribuţia şi
dezvoltarea, promovarea şi perpetuarea culturii gălăţene atât în România, cât şi peste
hotarele ţării, se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
artistului plastic Sergiu Dumitrescu».
Domnul Dumitrescu Sergiu junior se referă la ceea ce ar fi zis tatăl dumnealui
dacă ar mai fi fost în viaţă: suflete mai bune şi gândire mai pozitivă şi mers mai departe,
mers înainte şi constructivism, fiindcă asta a făcut toată viaţa. A vrut să construiască, a
lucrat… până a murit, a lucrat în continuu. Spune: „mă scuzaţi pentru emoţii, că asta
este - este tatăl meu preferat, cum îi spuneam eu” şi urează sărbători cu bine şi tot ce
este bun pe lume!
Domnul Preşedinte îi transmite: „Să fiţi mândru că aţi avut un tată atât de valoros.
Din păcate, a plecat mai devreme pentru că ar fi avut multe de spus, ar fi avut multe de
făcut. Dar să îi păstrăm în amintire vie conştiinţa şi cunoştinţele pe care le-a dat”.
Domnul Dumitrescu Sergiu junior susţine: «Cred că l-a chemat Dumnezeu care a
zis: „ ai făcut acolo pe Pământ, ia mai vino şi fă şi aici!”»
Domnul Preşedinte îi comunică: „Aşa este. Dumnezeu să-l odihnească acolo şi să
fiţi mândri”.
Se trece la punctul 40 din ordinea de zi:
Acordarea post – mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
cineastului şi scriitorului Maximilian POPESCU (VELLA)
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 afirmă că, din păcate, lucrul acesta s-a întâmplat foarte
repede. Printre personalităţile marcante ale vieţii culturale gălăţene care au contribuit la
promovarea judeţului Galaţi în plan local, naţional şi internaţional se numără şi
regretatul Maximilian Popescu (VELLA) regizor de film, scenarist şi scriitor. Cineastul şi
scriitorul Maximilian Popescu a susţinut ideea de a se reconstrui pânzarul moldovenesc
ştefanian, proiect dus până la capăt, odată cu lansarea la apă în anul 2004. Tot el a
editat după anii 1989, împreună cu fratele său, regretatul profesor şi scriitor Ermei
Popescu Halmyris, unicul ziar al marinarilor gălăţeni. A publicat peste 20 de cărţi de
beletristică şi tehnice, multe romane cu subiect marin, unele istorice sau de istorie
romanţată, amintiri, fiind de mai multe ori laureat al Premiului Clubului Amiralilor –
Constanţa, într-o competiţie anuală a cărţilor de beletristică sau tehnice dedicate
navigaţiei. În anul 1970 a înfiinţat Cineclubul „Donaris” din cadrul Navrom Galaţi.
Cineastul a realizat multe filme de scurt metraj artistice şi documentare, pentru care a
câştigat peste 80 de premii naţionale. În anul 2003, Maximilian Popescu a reuşit să
reitereze Târgul de peşte găzduit în portul Galaţi înainte de cel de–Al Doilea Război
Mondial. S-a stins pe 24 noiembrie 2019. În semn de recunoaştere şi respect pentru
prestigioasa şi bogata activitate culturală pusă în slujba culturii naţionale, dar şi pentru
contribuţia la dezvoltarea, promovarea şi perpetuarea culturii gălăţene atât în România,
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cât şi peste hotarele ţării, se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al
judeţului Galaţi” cineastului şi scriitorului Maximilian Popescu (VELLA).
Doamna Popescu Viorica, din partea celui care a fost şi care nu mai este din 24
noiembrie, înmânează câteva exemplare de cărţi care ilustrează viaţa şi activitatea celui
care a fost Maximilian Popescu care s-a stins aşa de repede. Iar acum nu rămâne decât
să îi păstreze vie memoria. Rugămintea pe care o adresează, menţionând că domnul
Lilion-Dan Gogoncea cunoaşte acest lucru, este ca acel simbol pânzarul moldovenesc
să fie salvat. Zace într-o dană în Şantierul Naval. Măcar nu în apă. Să stea pe uscat
undeva, iar unde va fi, să reprezinte acel simbol care acum cinci sute de ani, în 1504, a
plecat la cele veşnice Ştefan cel Mare şi Sfânt. Adresează mulţumiri domnului
vicepreşedinte, domnului subprefect Manoliu, tuturor consilierilor, doamnelor şi domnilor
consilieri. Adresându-se domnului preşedinte, îi mulţumeşte pentru recunoaştere.
Domnul Preşedinte îi transmite că vom păstra vie amintirea celui care a fost
Maximilian Popescu.
Doamna Popescu Viorica continuă şi precizează că a dorit să mai facă un festival
de film „Mihai Eminescu” pentru că şi Mihai Eminescu a fost tot un simbol al culturii
noastre naţionale şi ne-a ajutat pe toţi să ducem cultura, să o ducem cât putem de
departe. A mai fost iarăşi una din dorinţele cu care a plecat cu durerea în suflet: Muzeul
navigaţiei fluviale. Când se va putea, menţionând faptul că are un sac mare de diplome
şi multe altele, pot fi expuse într-un aşa muzeu care să fie oglindit pe malul nostru al
Dunării, pe care a iubit-o din tot sufletul. A iubit oraşul Galaţi şi a plecat, fără să
împlinească şaptezeci şi opt de ani, pe 24 noiembrie 2019. S-a născut în 1942. Încă o
dată mulţumeşte tuturor pentru recunoaştere şi pentru tot ce s-a făcut pentru a ne putea
aminti tot timpul de dumnealui.
Domnul Preşedinte îi adresează mulţumiri şi îi doreşte multă putere, multă sănătate
şi o asigură că are un prieten de nădejde în consiliul judeţean.
Domnul Preşedinte are rugămintea ca cele patru proiecte de hotărâri să fie supuse
aprobării şi, apoi, să fie înmânate diplomele.
Se trece la punctul 41 din ordinea de zi:
Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
revoluţionarilor gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură,
având calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989
– luptător remarcat prin fapte deosebite”
Iniţiator: Simbanu Ionică
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Simbanu Ionică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Simbanu Ionică, având în vedere acest moment deosebit, doreşte să se
păstreze un moment de reculegere în memoria tuturor celor morţi la Revoluţia din 1989.
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Moment de reculegere.
………………………………………………………………………………………………..
Se reiau lucrările şedinţei.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 42 din ordinea de zi:
Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” unor
revoluţionari gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură,
având calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989
– luptător remarcat prin fapte deosebite”
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 43 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarilor
gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea
de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător
remarcat prin fapte deosebite”
Iniţiatori: Căluean Anghel–Costel,
Creţu Sorin,
Cristovici Viorel,
Dănăilă Sorin,
Gaiu Magdalena,
Radu Valentin,
Simbanu Ionică,
Ştefan Ion,
Ursu Nicuşor
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 44 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” unor revoluţionari
gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea
de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător
remarcat prin fapte deosebite”
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 şi
îl roagă pe domnul secretar general al judeţului să îl prezinte.
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Domnul secretar general al judeţului prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea
titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” unor revoluţionari
gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având
calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 –
luptător remarcat prin fapte deosebite”
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 14.484/1/19.12.2019)
Ca urmare a solicitării uneia dintre persoanele nominalizate în anexa la proiectul de
hotărâre, una dintre poziţiile din anexă urmează a fi eliminată.
Pentru aceste motive, formulez următorul
AMENDAMENT:
În cuprinsul anexei la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind
acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” unor revoluţionari gălăţeni
care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător
pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte
deosebite”, ca urmare a solicitării uneia dintre persoanele nominalizate, poziţia nr. 17
din anexă urmează a fi eliminată, poziţiile urmând a fi renumerotate.
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
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

Domnul Preşedinte transmite următoarele: «Având în vedere că în data de 22
decembrie 2019 se vor împlini 30 de ani de la victoria revoluţiei române, Consiliul
Judeţean Galaţi a hotărât astăzi acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului
Galaţi” revoluţionarilor gălăţeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de
bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie
1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”. Anul 1989 a pus capăt regimurilor
comuniste din ţările din Europa Centrală şi Est. România a fost singura ţară
ex-comunistă în care trecerea la democraţie s-a făcut prin violenţă, numărul total al
celor decedaţi prin împuşcare pe durata revoluţiei fiind de 1142, iar al celor răniţi de
3138, conform evidenţelor din 2005, întocmite de Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor. Evenimentele din decembrie 1989 au rămas în memoria
românilor ca o amprentă care nu se va şterge niciodată. Acele zile au scris o pagină
importantă de istorie pentru poporul român. Au fost momente de emoţie intensă,
sentimente care nu pot fi descrise, teamă şi neîncredere la vederea imaginilor confuze
difuzate la televizor. Libertatea şi dreptul la exprimare în ultimii 30 de ani au determinat
ca România să devină un actor important pe scena internaţională, un partener cu
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drepturi egale în Uniunea Europeană. Chiar dacă nu se recunoaşte de către toată
lumea, pe parcursul a trei decenii, de la schimbarea de regim din 1989, România a
parcurs transformări economice, sociale şi politice majore. Această perioadă a fost
martorul unor momente remarcabile care au influenţat mediul nostru economic şi au
stabilit, în egală măsură, noi traiectorii de dezvoltare, cum ar fi aderarea la NATO în
martie 2004 şi aderarea la Uniunea Europeană în ianuarie 2007. Am trecut, de
asemenea, prin unele evenimente dramatice, cum ar fi ample mişcări sociale, crize
economice, dar şi instabilitate politică; tot ceea ce noua societate resimte atunci când
luptă să se adapteze noilor paradigme ale capitalismului. După trei decenii, trăim într-o
altă lume, o lume liberă şi democrată, o lume în care putem vorbi despre lucrurile care
ne plac ori nu, o lume în care noi alegem unde să mergem, unde să trăim şi unde să
murim. Omagiul nostru se îndreaptă astăzi către cei care au făcut posibilă această
lume, atât către cei care încă mai sunt printre noi, cât şi către cei care ne-au părăsit.
Este modalitatea prin care comunitatea locală, prin aleşii ei, îşi manifestă respectul şi
recunoştinţa pentru persoanele care, într-un moment dificil al istoriei recente, ignorând
pericolele la care se expuneau, au acţionat pentru binele general şi pentru viitorul
României. Dacă sunt şi alţi gălăţeni care s-au remarcat prin fapte deosebite în
decembrie 1989, şi nu au fost omagiaţi astăzi, ne va face deosebita plăcere să îi
onorăm aşa cum se cuvine în perioada următoare pentru că este posibil să fi omis pe
cineva. Vă mulţumim pentru tot ceea ce aţi făcut! Vă mulţumim pentru ceea ce suntem
astăzi! Să le mulţumim şi celor care din păcate astăzi nu mai sunt pentru că aşa cum
spuneam astăzi putem să ne exprimăm liber, putem să mergem liberi în ce ţară dorim şi
putem să facem ceea ce simţim! Eu, în calitate de preşedinte al consiliului judeţean,
consiliul judeţean, colegii consilieri judeţeni vă mulţumim pentru ceea ce aţi făcut. Dorim
putere familiilor care nu mai au pe cei dragi astăzi alături de ei să poată să ducă
greutatea sufletească pe care o au şi vă dorim multă sănătate în continuare. Iar
sărbătorile care tocmai bat la uşă să ne binecuvânteze pe toţi şi să fim un popor unit şi
frumos. Încă o dată vă mulţumim pentru tot ceea ce aţi făcut pentru această ţară
frumoasă şi minunată!»
Domnul Preşedinte începe ceremonia de acordare a titlurilor de „Cetăţean de
Onoare” post–mortem, în ordinea alfabetică, cu mulţumiri pentru tot ceea ce au făcut cei
omagiaţi. Înmânează diplomele reprezentanţilor acestora, astfel :
Domnul Preşedinte
«Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean
revoluţionarului gălăţean ALEXA Valentin».
Domnul Preşedinte
«Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean
revoluţionarului gălăţean CECALĂ Mihai».
Domnul Preşedinte
«Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean
revoluţionarului gălăţean GURĂU Apostu».
Domnul Preşedinte
«Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean
revoluţionarului gălăţean MAFTEIU Cecilia–Ioana».

de Onoare al judeţului Galaţi”
de Onoare al judeţului Galaţi”
de Onoare al judeţului Galaţi”
de Onoare al judeţului Galaţi”
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Domnul Preşedinte
«Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
revoluţionarului gălăţean MANOLACHI Donel».
Domnul Preşedinte
«Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
revoluţionarului gălăţean MANOLE Ioan».
Domnul Preşedinte
«Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
revoluţionarului gălăţean MOISE Elena».
Domnul Preşedinte
«Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
revoluţionarului gălăţean PLĂTICĂ–VIDOVICI Ilie».
Domnul Preşedinte
«Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
revoluţionarului gălăţean PLEŞCAN Ilie».
Domnul Preşedinte
«Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”
revoluţionarului gălăţean TACHE Petre–Dragoş».
Domnul Preşedinte transmite: „Dumnezeu să îi odihnească, acolo, în ceruri şi să
vegheze, în continuare, asupra noastră!”
Domnul Preşedinte continuă ceremonia de acordare a titlurilor de „Cetăţean de
Onoare”, în ordinea alfabetică, adresând salutări, mulţumiri şi felicitări pentru tot ceea
ce au făcut cei omagiaţi. Acordă diplomele următorilor revoluţionari, astfel :
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Costică BĂLEANU».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Gheorghe BOERU».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Floricel BORDUŞANU».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Vasile BUTUNOIU».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Stelian CHIRICĂ».
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Domnul Chirică Stelian adresează următoarele cuvinte: „Vă mulţumesc tuturor
care aţi contribuit la acest moment, moment unic pentru mine şi pentru familia mea.
Este o recompensă la ceea ce am făcut noi atunci, mai este mult de făcut. Şi cum
speranţa moare ultima, sper în totalitate că pentru ceea ce am ieşit noi atunci în stradă:
dorinţe, idealuri să fie puse în practică întocmai. Şi urez multă hotărâre, voinţă, sănătate
şi claritate în ceea ce hotărâţi pentru noi, ceilalţi. Mulţumesc mult”.
Domnul Preşedinte îi comunică faptul că este un mesaj profund pe care l-a
recepţionat şi că aşa se va face.
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Florin CIRIPLINSCHI».
Domnul Ciriplinschi Florin comunică: „Mulţumesc pentru onoarea acordată. Ne-am
luptat ani de zile pentru drepturile noastre. Ne-am luptat în revoluţie pentru schimbarea
regimului şi, după ani de zile, în sfârşit se întrevede şi luminiţa de la capătul tunelului.
Sperăm ca asta să fie primul pas spre recunoaşterea revoluţionarilor, spre
recunoaşterea meritelor lor şi a ceea ce au făcut atât în revoluţie, cât şi după.
Mulţumim”.
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Gherghina CODREANU».
Doamna Codreanu Gherghina spune: „Să ne cerem iertare de la cei care nu mai
sunt şi au murit atunci pentru ceea ce suntem noi astăzi şi să ne rugăm să nu mai
treacă nicio generaţie”.
Domnul Preşedinte conchide: „Sper. Să dea Dumnezeu să nu se mai întâmple ca
anumite schimbări să se facă cu sacrificii umane şi cu vieţi umane!”
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Virgil–Pompiliu COMŞA–CIUPERCĂ».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Ştefan DALABAN».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Vasile DĂNILĂ».
Domnul Dănilă Vasile comunică: «Dacă n-ar fi existat decembrie 1989, noi nu ne
puteam întâlni astăzi. Şi dacă tot a existat şi putem sta de vorbă, indiferent de rangul
sau scuzaţi-mi expresia „ranga noastră”, ca nişte oameni civilizaţi, atunci daţi-mi voie să
vă rog ceva şi mă rog şi pe mine pentru că vă spun de ce vă rog: pentru că eu, în viaţa
mea, am iubit oamenii. I-am iubit şi când au fost frumoşi, i-am iubit şi când au fost urâţi,
i-am iubit şi când m-au furat, când m-au furat, dacă m-au furat, şi eu aveam… m-au
furat din necesitate. Dacă nu iubeam oamenii, rostul vieţii mele nu exista. Şi îi voi iubi şi
de acum înainte. Toată activitatea mea a fost închinată pentru a face omul să
zâmbească, să fie mai bun şi mai drept. Rugămintea mea este: lăsaţi bunătatea să iasă
din noi pentru că n-a inventat-o nimeni, ea este în noi! Putem să zâmbim tot timpul să
vorbim mai… să fim mai aproape de noi. Nu… Să nu ne contrazicem tot timpul. Şi dacă
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noi trăim prin dragostea faţă de oameni şi ne hrănim cu dragostea lor, eu iubesc acest
oraş cu oamenii lui mucaliţi, glumeţi, şugubăţi, nătărăi câteodată, dar înţelepţi şi
frumoşi. Vă mulţumesc că existaţi!»
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Lili DEDIU».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Mariana DUMITRIU (ANGHEL)».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Maria FLOREA».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Panaite FLOREA».
Domnul Florea Panaite comunică: „Vrem şi noi mai mult respect din partea
consilierilor, din partea domnului primar care nu este aici, nu l-am văzut, şi din partea
domnului prefect care a fost sau dacă mai este în … N-am fost respectaţi. N-am avut
absolut nimic din partea dânsului. Numai ură şi duşmănie. Atât am avut de spus”.
Domnul Preşedinte transmite: „Eu sunt sigur că şi domnul primar şi domnul
prefect… astăzi este o sărbătoare a consiliului judeţean. Dar sunt sigur că ceea ce
astăzi noi am făcut aici o să se întâmple probabil şi la primărie. Şi haideţi să îi
suspectăm doar de gânduri bune şi sunt sigur că vom găsi sau se va găsi calea lină în
care să fie dialogul cel mai bun pentru că noi suntem aici să facem lucruri bune pentru
oameni. Vă mulţumim mult pentru ceea ce aţi făcut şi pentru ceea ce faceţi, domnule
Florea!”
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Laurenţiu GAFIŢUC».
Domnul Gafiţuc Laurenţiu comunică: „Vreau să vă mulţumesc tuturor, întregului
aparat administrativ din consiliul judeţean. Vreau să mulţumesc şi domnului prefect şi
întregului aparat administrativ vizavi de autoritatea publică locală şi am convingerea că
dumneavoastră împreună, în sufletele dumneavoastră, aveţi convingerea că jertfele
care s-au făcut la revoluţie nu vor fi inutile. Eu observ că, de-a lungul anilor, lucrurile
merg înspre bine. Şi vă mulţumesc şi apreciez lucrul acesta. Vă mulţumim că ne-aţi
primit astăzi lângă dumneavoastră într-un moment de recunoştinţă. Dar încă o dată: să
nu uităm jertfa celor de la revoluţie! Doamne-ajută şi La mulţi ani! Un An Nou fericit vă
doresc!”
Domnul Preşedinte transmite: „Mulţumim şi noi pentru cea ce aţi făcut şi să le
păstrăm vie amintirea celor care s-au jertfit pentru ca noi astăzi sau nouă astăzi să ne
fie mai bine şi să ne putem exprima liberi”.
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Aurelian–Jan GHIORMEZ».
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Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Mariana GRIGORESCU (SPIRIDON)».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Gigel HUMINIC».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Grigore LAZAROVICI MIHALCU».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Romeo LEFTER».
Domnul Lefter Romeo transmite: „Respectele mele, domnilor consilieri. Am o
rugăminte: pe viitor, nu contează apartenenţa politică a fiecăruia, contează că toţi
suntem români. Şi cea mai mare rugăminte este să dezvoltaţi acest judeţ ca să ne
aducem copiii acasă, fraţii, surorile! Ca să fie cu toţii, să ne bucurăm cu toţii şi să ne fie
bine la toţi! Vă mulţumesc!”
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Marian LENGHEL».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Gicu LUPU».
Domnul Lupu Gicu comunică: „Sunt emoţionat, dar mulţumesc tuturor pentru
această distincţie importantă!”
Domnul Preşedinte transmite: „Şi noi vă mulţumim! Onoarea este de partea noastră
pentru că aşa cum spuneau şi antevorbitorii noştri… nu am fi putut să ne exprimăm
astăzi liber dacă nu aţi fi fost dumneavoastră!”
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Radu MACOVEI».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Aurel MANOFU».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Gabriel–Marian MANOLACHE».
Domnul Manolache Gabriel–Marian adresează următoarele cuvinte: «Mulţumim şi
respect pentru cei care s-au gândit şi la noi. Aveam douăzeci de ani atunci. Curajos
atunci, curajos şi astăzi. Am strigat poate pentru prima oară: «Jos comunismul! Jos
Ceauşescu!» Ele au căzut. Bucuraţi-vă şi să ne bucurăm de tot ce a făcut ţara asta şi
poporul acesta! Sigur am avut un curaj nebun să ne urcăm în tren, să plecăm la
Bucureşti pentru că am crezut că se poate. Şi iată că s-a înfăptuit! Să fim mai optimişti,
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mai buni, puternici! Ne-a dat Dumnezeu minte, braţe să facem din oraşul acesta, din
judeţul acesta un oraş şi un judeţ mai bun. Şi sincer vă rămâne această datorie să
ridicăm şi judeţul nostru şi oraşul nostru printre primele din ţara asta! Merităm! Avem
specialişti de valoare în toate domeniile, suntem curajoşi, chiar dacă suntem aici la
graniţă lângă prietenul nostru, urs mare. Sper din tot sufletul să reuşim să aducem
oraşul şi judeţul pe primele trei locuri ale ţării. Eu, din punctul meu de lucru: sport,
educaţie fizică - Universitatea „Dunărea de Jos” - încercăm să ridicăm tinerii la
adevărata lor valoare pe specialitatea noastră. Vă mulţumim. Respect pentru că v-aţi
gândit şi la cei care nu mai sunt şi la noi!»
Domnul Preşedinte îi transmite: „Vă mulţumim şi noi! Aşa este! Trebuie să avem
mai multă încredere pentru că putem şi sunt sigur că putem!”
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Nicolae MARANDICI».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Vasile MARIN».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Maftei MOCANU».
Domnul Mocanu Maftei afirmă: «Vă mulţumim pentru recunoştinţa acordată!
Mulţumim autorităţilor. Reamintesc celor care au mai uitat că am plecat la Bucureşti,
fiind comandantul Detaşamentului „Dunărea” cu 192 de tineri. Şi vă daţi seama câte aş
avea de spus. Dar mă gândesc că se încălzeşte şampania. La mulţi ani!»
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Mihail MOTOC».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Katiuşa–Aurelia NANU».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Viviana OCU».
(NOTĂ: nu a fost prezentă în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acesteia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Adrian OCU».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Constantina PICĂTUREANU».
(NOTĂ: nu a fost prezentă în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acesteia)
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Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Alexandru POHRIB».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Petrică POHRIB».
Domnul Pohrib Petrică comunică: „Multă încredere! Multă speranţă şi să auzim
numai de bine! Ceea ce aţi făcut până acum, nu că nu aţi putut face, aţi făcut tot ceea
ce aţi putut face. De acum este mai greu! Vă mulţumesc şi vă spun: mult succes!”
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Stelian PREDA».
Domnul Preda Stelian transmite: „Pentru că mai sunt trei zile până la 22
decembrie, vă mărturisesc şi eu câteva gânduri pentru '89. Ar trebui poate să fim cu toţii
mai tăcuţi, mai buni, poate mai trişti. Ar trebui să apreciem că au trecut cinci ani, apoi
zece, apoi cincisprezece, acum treizeci. Sunt atâţia oameni care au fost cu noi sperând
că vom fi mereu împreună, dar mulţi au rămas tot singuri, încă pierduţi în valurile vieţii.
Unii revoluţionari au pierit în acele zile de foc ale lui '89, alţii mai apoi. Tot cu aripi
frânte. Ar trebui să îi privim mai atent pe cei care au fost în primele rânduri, au sperat,
dar mai suferă încă. Să-i privim mai atent pe cei care încă… încă mai cred în idealul
acela măreţ de a fi liberi, de a fi buni, mai drepţi, de a fi fericiţi şi a trăi mai bine. Mai
bine cu adevărat! Vă mulţumesc!”
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Alexandru RITIVOIU».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Maria SIMINISCHI».
Doamna Siminischi Maria îi spune: „Şi eu vă mulţumesc pentru încrederea şi
aprecierea dumneavoastră!”
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Florin SPIRIDON».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Lucian–Gabriel STEGARU».
Domnul Stegaru Lucian–Gabriel comunică: „Acum, la treizeci de ani de la
revoluţie, care deja s-au împlinit pentru că evenimentele au început în data de 16
decembrie la Timişoara şi au continuat în toată ţara, în numele membrilor Ligii Naţionale
a Luptătorilor din Decembrie '89, vă mulţumim că aţi putut face această zi omagială
pentru noi şi ne-aţi recunoscut, în sfârşit, meritele noastre după foarte, foarte, foarte
multe încercări către consiliile locale, mai puţin către consiliul judeţean. Vă mulţumim
domnule preşedinte, vă mulţumim domnilor consilieri şi doamnelor consiliere şi, nu în
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ultimul rând, aş dori să vă transmitem noi, membrii Ligii Naţionale a Luptătorilor:
sărbători fericite! Să vă aplecaţi, prin deciziile pe care urmează să le luaţi şi hotărârile
care urmează să le luaţi, să vă aplecaţi mai mult către semenii dumneavoastră care vau trimis în consiliul judeţean sau în consiliul local. Şi să nu mai permiteţi să se întâmple
ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului până în 1989: ca toată puterea să se
concentreze în mâna unui singur om. Vă mulţumesc!”
Domnul Preşedinte transmite: „Cu siguranţă nu are cum să se mai ducă puterea în
mâna unui singur om. Să sperăm că va fi discreţionară ca toată lumea să poată să îşi
spună opiniile. Vă mulţumim şi noi pentru tot ceea ce aţi făcut!”
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Valentin–Rareş STRAT».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Vasile–Viorel STRATULAT».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Ion STOICA».
Domnul Stoica Ion adresează următoarele: „Aş vrea să vă mulţumesc
dumneavoastră tuturor celor care aţi făcut posibil ca aceste titluri să fie date către noi,
revoluţionarii lui Decembrie '89. Vă doresc multă sănătate, un Crăciun… de fapt,
sărbători îmbelşugate şi pline de bucurie! La mulţi ani, domnilor!”
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Ioan TEMNEANU».
(NOTĂ: nu a fost prezent în sală, diploma fiind înmânată reprezentantului acestuia)

Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Florinel TOPORĂU».
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Reginald–Cătălin VERHOLEAC».
Domnul Verholeac Reginald–Cătălin spune: «Acum, la treizeci de ani de la
revoluţia română, în numele Asociaţiei „Tinerii Eroi ai Revoluţiei – 22 decembrie 1989”
Galaţi, aş vrea să mulţumesc din suflet domnului preşedinte al consiliului judeţean în
numele colegilor mei, consilierilor judeţeni P.N.L. care m-au susţinut în această
iniţiativă, domnilor consilieri care aţi fost de acord cu toţii, domnului subprefect vreau săi mulţumesc. Dar, în primul rând, aş vrea să subliniez faptul că sunteţi singura instituţie
care ne-aţi acordat în treizeci de ani acest onor. Deci până acum treizeci de ani, până
astăzi, nu am mai primit niciun fel de onor. Şi vă mulţumim din suflet pentru acest lucru.
Sunt… emoţionat, mii de scuze. Vă mulţumesc, domnule preşedinte!»
Domnul Preşedinte îi comunică: „Şi noi vă mulţumim! Şi astăzi eu, în calitate de
preşedinte, îmi pun cenuşă în cap şi ne cerem scuze pentru că nu s-a luat decizia
aceasta mai înainte. Dar acum la ceas aniversar, la treizeci de ani de la revoluţie, s-a
făcut un bilanţ şi cu scuzele de rigoare că nu s-a luat decizia aceasta poate din '90 sau
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'91 sau '92. Dar vă mulţumim pentru tot ceea ce aţi făcut şi ceea ce faceţi pentru
această ţară şi pentru acest oraş. Vă mulţumim mult!”
Domnul Preşedinte
«Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluţionarului
gălăţean Iulian VOICU».
Domnul Voicu Iulian comunică: „Nu ştiam acum treizeci de ani că era deja pus la
cale, la Malta, ca România să devină o colonie străină. Nu ştiam, sub nicio formă nu îmi
imaginam, că oraşul nostru va intra aproape în moarte clinică. Sper, de la
dumneavoastră şi de la generaţiile de politicieni care vor continua să trăiască în
România şi în Galaţi, să faceţi în aşa fel încât România să devină, din nou, o ţară
măreaţă. Mulţumesc! Vă doresc Sărbători fericite! Şi vreau să vă mărturisesc că este un
mare semn de normalitate ceea ce aţi făcut dumneavoastră astăzi”.
Domnul Preşedinte transmite: „Mulţumim mult! Este prea puţin pe lângă ceea ce
aţi făcut dumneavoastră, dar este un semn de recunoştinţă!”
În continuare, fiind în această formulă, pentru că sunt la ceas aniversar, invită pe
cei prezenţi la un pahar de şampanie.
……………………………………………………………………………………………………
Se reiau lucrările şedinţei.
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”.
La punctul 45 din ordinea de zi:
Desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al Consiliului
Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi
Iniţiatori: Costel Fotea
Dan-Lilion Gogoncea,
Eugen Zaharia,
Mitică Sandu,
Ionel Vlad,
Sorin Creţu,
Avram Trandafir
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
NOTĂ: Domnul consilier judeţean Stan Ionel nu a avut drept de vot, în
conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, cu completările
ulterioare.
La punctul 46 din ordinea de zi:
Actualizarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale (EIL), organism
constituit pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi, în vederea preveniri şi combaterii abuzurilor asupra copiilor, exploatării
copiilor prin muncă şi a violenţei în familie
Iniţiator: Costel Fotea
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
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.
Domnul subprefect, înainte de a se intra în pauză, se retrage deoarece mai are o
şedinţă pe tema pestei porcine. Fiind în preajma sărbătorilor, adresează următoarele
urări: „Sărbători fericite, liniştite dumneavoastră, familiilor dumneavoastră! Şi, pentru că
suntem la sfârşit de an, să avem parte de un an mai bun anul care vine, cel puţin un pic
mai bun ca 2019. La mulţi ani!”
Domnul Preşedinte, mulţumindu-i domnului subprefect, îi transmite: „Sper ca
relaţiile de colaborare să fie la fel de frumoase şi fructuoase ca şi în 2019! Sănătate şi
dumneavoastră!”
Domnul Preşedinte, întrucât domnul Iaru Romulus-Lucian, 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. De la P.M.P…
Domnul Stan Ionel anunţă că îl propun pe domnul Nistor Costel–Adrian.
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.
Au părăsit sala următorii consilieri judeţeni: Dănăilă Sorin şi Ursu Nicuşor.
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 - absent
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CREŢU Sorin
CRISTOLOVEANU Ovidiu
CRISTOVICI Viorel
DĂNĂILĂ Sorin - absent
FOTEA Costel
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru
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GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Constantin
GROSU Elena
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 - absent
VICLEANU Marian
VLAD Ionel
ZAHARIA Eugen
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
...........................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Doamna Sandu Viorica, mulţumind celor care au avut răbdarea să aştepte până la
final, prezintă:
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al Consiliului
Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi». 1. Cvorumul
necesar: majoritatea simplă = 16; 2. Numărul consilierilor judeţeni în funcţie: 35; 3.
Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 31;
Numele şi prenumele
candidatului
STAN Ionel

Voturi
„pentru”
29

Voturi
„împotrivă”
2

Buletine de vot
nule
-

Buletine de
vot anulate
3

CONCLUZII:
a) s-a luat act de încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Galaţi a domnului IARU Romulus-Lucian;
b) domnul consilier judeţean STAN Ionel a fost desemnat ca
reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi;
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c) s-a validat desemnarea nominală a domnului consilier judeţean
STAN Ionel 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.
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«I). Actualizarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale (EIL), organism constituit
pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, în vederea
prevenirii şi combaterii abuzurilor asupra copiilor, exploatării copiilor prin muncă şi a
violenţei în familie; II).Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.
430/23.12.2013 privind înfiinţarea, pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi, a Echipei Intersectoriale Locale (EIL) privind prevenirea şi
combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă şi a violenţei în
familie, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia».
1. Cvorumul necesar: majoritatea simplă = 17; 2. Numărul consilierilor judeţeni în
funcţie: 35; 3. Numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă: 32;
I).Actualizarea componenţei Echipei Locale Intersectoriale (EIL), organism
constituit pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,
după cum urmează:
Numele şi prenumele
candidaţilor
Dumitrache Cecilia
Bucătaru Magda
Loleş Cristian
Curduman Iulian
Bulai Diamanta Luminiţa
Iordăchescu Liliana
Robea Mariana

Voturi
„pentru”
29
29
29
29
29
29
29

Voturi
„împotrivă”
2
2
2
2
2
2
2

Buletine de
vot nule
1
1
1
1
1
1
1

Buletine de
vot anulate
3
3
3
3
3
3
3

II).Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.
430/23.12.2013 privind înfiinţarea, pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi, a Echipei Intersectoriale Locale (EIL) privind prevenirea şi
combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă şi a violenţei în
familie, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia:
Voturi
„pentru”
29

Voturi
„împotrivă”
2

Buletine de vot
nule
1

Buletine de
vot anulate
3
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CONCLUZII:
I).S-a aprobat actualizarea componenţei Echipei Locale Intersectoriale (EIL),
organism constituit pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi prevăzută mai sus;
II).S-a modificat în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
430/23.12.2013 privind înfiinţarea, pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi, a Echipei Intersectoriale Locale (EIL) privind prevenirea şi
combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă şi a violenţei în
familie, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: Preşedinte: SANDU Viorica; Membri:
RADU Valentin, VLAD Ionel, ZAHARIA Eugen; Secretar: NISTOR Costel–Adrian.
Doamna Sandu Viorica informează că ambele proiecte au trecut şi au primit aviz
favorabil.
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte doamnei Sandu Viorica.
Se trece la punctul 47 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 Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe
luna noiembrie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi
pe luna noiembrie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna noiembrie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna noiembrie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
noiembrie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna noiembrie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi la data de 30 noiembrie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi
pentru luna noiembrie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna noiembrie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna noiembrie 2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna noiembrie 2019.
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Domnul Preşedinte, constatând că ordinea de zi a fost epuizată, declară şedinţa
închisă, nu înainte de a adresa următoarele cuvinte: „În primul rând, vreau să vă
mulţumesc pentru 2019 pentru colaborarea pe care am avut-o şi pe care o avem.
Pentru că noi aici - am mai spus-o de foarte multe ori - noi aici nu suntem să ne iubim,
noi aici suntem să facem lucruri bune pentru această instituţie şi pentru acest judeţ! Dar
cred că Dumnezeu iubeşte consiliul judeţean, că a trimis aici în consiliul judeţean
oameni înţelepţi şi am reuşit să facem o echipă care să lucreze şi să colaboreze în
interesul judeţului Galaţi. Vă mulţumesc, în nume personal. Vreau să le mulţumesc şi
celor din aparatul consiliului judeţean pentru că, fără ei, tot ceea ce am decis noi aici nu
putea fi pus în aplicare”. Doreşte tuturor: „un an 2020 mai bun decât 2019! Dar, în
primul rând, multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, celor dragi! La
mulţi ani, dragi colegi! Şi un an mai bun şi mai productiv, mai rodnic! Doamne-ajută! La
mulţi ani!”
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 41 (patruzecişiunu)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data
de 17 ianuarie 2020.
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