PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 25 martie 2020
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată de îndată
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 213 din 25 martie 2020 şi a
fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line), în ziarul „Monitorul de Galaţi”
(ediţia on-line) şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 25 martie 2020 şi afişată la sediu,
având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe
anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
A participat ca invitat: Gabriel-Ioan Avrămescu – prefectul judeţului Galaţi.
NOTĂ: Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie
2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, invitarea şi participarea
consilierilor judeţeni la şedinţa Consiliului Judeţean Galaţi s-a realizat pe grupuri, în
număr limitat.
(A intrat în sala de şedinţe primul grup)

Domnul Preşedinte, în primul rând, mulţumeşte pentru că s-a dat curs invitaţiei de
participare la lucrările şedinţei. Informează că proiectul de hotărâre este despre
alocarea unor sume de bani pentru spitale, pentru cele trei spitale – strict pentru spitale
– pentru aparatură medicală, ventilatoare pentru secţiile de A.T.I., ventilare mecanică,
monitoare, injectomate, tot ce înseamnă dotarea secţiei de terapie intensivă şi,
bineînţeles, şi Spitalul T.B.C. care o să mai fie dotat cu aparate, cu concentratoare de
oxigen. Şi diferenţa de sumă înseamnă achiziţia de echipamente de protecţie pentru
medici, materiale sanitare, dezinfectanţi. Conchide că despre aceasta este vorba,
despre o sumă de şaisprezece milioane de lei care va fi alocată celor trei spitale. De
asemenea, informează că se va perfecţiona un sistem on-line pentru desfăşurarea
şedinţelor consiliului judeţean pentru a se evita deplasările, fiind nevoie din ce în ce mai
mult de astfel de şedinţe. Consumurile sunt foarte mari, cererile sunt mari. Afirmă că noi
avem obligaţia de a proteja personalul medical, în primul rând personalul medical,
pentru că cei care sunt în linia întâi, la ora actuală, sunt medicii. În urma celor expuse,
deschide lucrările şedinţei.
Adresându-se doamnelor şi domnilor consilieri, doreşte să salute prezenţa la
această şedinţă a domnului prefect Gabriel-Ioan Avrămescu.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar general al judeţului Coca Ionel care
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Coca Ionel face apelul nominal în vederea stabilirii prezenţei primului grup,
astfel:
FOTEA Costel
ALEXANDRU Adrian–Dănuţ
BĂLAN Viorel
BUTUNOIU Dorin
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
Domnul Preşedinte informează că sunt prezenţi Preşedintele Consiliului Judeţean
+ 5 consilieri judeţeni în funcţie.
În continuare, informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15) din
Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 19 martie 2019.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi:
1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe
anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 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 2020 şi
estimările pe anii 2021-2023
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii.
Domnul Bălan Viorel, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Bălan Viorel, referindu-se la spitalele din subordinea consiliului judeţean,
din punct de vedere a ceea ce înseamnă achiziţia şi predarea acestor materiale de
protecţie – măşti, mănuşi, combinezoane ş.a.m.d., întreabă care este starea stocurilor.
Domnul Preşedinte îi răspunde că, în acest moment, spitalele au stocuri, au ce să
le asigure, menţionând faptul că a văzut şi dânsul o informare şi o „pastilă” aruncată în
mediul on-line. Comunică: „Sper ca lumea să se oprească din politică şi să ne gândim
că în momentul de faţă toată lumea, mai ales cei care au câte o funcţie, să fie
responsabili şi să nu mai creeze panică pentru că şi aşa este panică în rândul
populaţiei. Şi, atunci, aş fi tare bucuros dacă oamenii s-ar gândi la ceva constructiv sau
cum să vină în sprijinul şi în ajutorul spitalelor. Vom face ceea ce am făcut şi până
acum: le vom acorda bani. Din păcate, există o problemă la nivel naţional şi nu este
doar la nivel naţional, ci este o problemă la nivel mondial, din păcate, la ora actuală,
materialele sanitare şi o anumită aparatură specifică pentru acest tratament pentru
COVID-19 nu sunt suficiente. În momentul de faţă, gândiţi-vă că toate spitalele au
stocuri de materiale, dar stocurile nu sunt suficiente şi pentru luna mai şi pentru luna
iunie. Şi, în momentul de faţă, gândiţi-vă că se fac achiziţii la spitale de către o mie de
măşti din acelea FP3. Nu mai sunt cantităţi cum erau odată în depozitele de
medicamente. Eu, astăzi, când vorbim, pot să vă spun că nu stăm prost. Adică stăm
bine la nivel de spitale din subordinea consiliului judeţean. Singurul lucru pe care, din
păcate, îl întâmpină sau marea dificultate pe care o întâmpină spitalele este în achiziţia
de măşti şi, în special, de măşti FP2 şi FP3 pentru că se găsesc mult mai greu. Vizavi
de celelalte materiale şi echipamente: au. Nu au suficient cât le-ar trebui pentru două –
trei luni de zile, dar pentru perioada aceasta, acum, au. Şi după ce le vom aloca şi banii
aceştia pe care îi dăm astăzi, sper să fie şi să reuşească să găsească, să fie întregite
stocurile, astfel încât să nu fie probleme. Un lucru bun este acela că, prin ordonanţa
dată de către Guvern, se vor trata doar cazurile urgente. Astfel că în spital numărul de
operaţii chirurgicale s-a redus foarte mult, adică este la minimum minimorum, iar
numărul de pacienţi în spital este la un sfert faţă de ce era înainte. Deci, ca atare, vă
daţi seama că şi oamenii aceia sunt mult mai protejaţi. Cam aşa stau lucrurile”.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, susţine că de ieri au
circulat, în spaţiul on-line, anumite informaţii legate de achiziţionarea acelui aparat
pentru depistarea virusului COVID-19 şi acolo scrie „Consiliul Judeţean Galaţi” şi, din
câte cunoaşte, aşa cum au spus şi Guvernul şi Preşedintele României, ştirile fake news
sunt pedepsite, conform legislaţiei. Conchide: „Deci, să ne lămuriţi dumneavoastră, că
sunteţi cel mai în măsură, reprezentantul legal al consiliului judeţean, ce se întâmplă şi
să eliminăm aceste ştiri, din punctul meu de vedere care nu au o bază reală”.
Domnul Preşedinte precizează, în primul rând, că aparatul achiziţionat de către
consiliul judeţean este acelaşi tip de aparat pe care îl are în momentul de faţă [Institutul]
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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„Matei Balş”. Medicul de laborator de la Spitalul Judeţean a dat aceleaşi caracteristici
tehnice după aparatul de la [Institutul] „Matei Balş”, dar acesta este şi mai performant.
În al doilea rând, aduce următoarele precizări: „aparatul pe care l-am achiziţionat costă
patruzeci şi nouă de mii de euro. Diferenţa de la patruzeci şi nouă de mii de euro până
la şaptezeci şi două de mii de euro înseamnă hotă cu ultraviolete… Pentru că ce se
întâmplă? Această linie trebuie pusă într-un spaţiu total izolat de restul laboratorului.
Astfel că hota, centrifuga, vortexul, pipetele şi cealaltă linie de analize nu putea fi
folosită pentru material biologic pe care îl aduci să îl analizezi pentru COVID. Şi atunci a
trebuit să luăm inclusiv toată linia, exact ca şi cum ai lua un calculator; dar, la calculator
îţi mai trebuie şi imprimantă, îţi trebuie şi monitor, îţi trebuie şi tastatură. Acelaşi lucru
s-a întâmplat şi aici. Hotă cu ultraviolete pentru dezinfecţia materialului biologic, hotă cu
ultraviolete pentru dezinfecţia reactivilor, centrifugă, vortex, ladă frig, mese, pipete…
pipete automate şi tot aşa mai departe”.
Domnul Butunoiu Dorin, referindu-se la faptul că aşa se înţelege şi anume că
rezultatul final se va face la Galaţi, spune: „Deci dumneavoastră ne-aţi spus că linia
este completă la noi. A prelua un anumit test şi de a face rezultatul final tot aici la
Galaţi”.
Domnul Preşedinte îi confirmă.
Domnul Butunoiu Dorin susţine, comparativ cu ceea ce scrie în mediul on-line, că la
Iaşi se recoltează şi rezultatul va veni din altă parte…
Domnul Preşedinte, menţionându-i faptul că nu cunoaşte ce se întâmplă la Iaşi,
respectiv la Bucureşti, afirmă: „Dacă mă întrebaţi pe mine, la Iaşi, fiind Institut de
infecţioase regional pentru Moldova – Iaşiul are toată linia. Deci, Iaşiul, fiind centru
regional, şi spital clinic, avea toată linia pentru coronavirus. De aceea, înţeleg că ei au
achiziţionat doar aparatul. Iar cu aparatul pe care îl avea Centrul de la Iaşi, de boli
infecţioase, realizau undeva în jur de şaizeci-şaptezeci de teste pe zi. Astăzi, începând
de dimineaţă, de la ora nouă, au fost introduse primele probe în aparat, în test, pentru
depistarea coronavirus la Galaţi”. În continuare, transmite că: „nu ne permitem, mai ales
în vremuri din acestea aşa de tulburi, de aceea am şi început că unii dacă nu înţeleg că
în astfel de vremuri de panică şi de criză trebuie să lăsăm politica la o parte şi nu
trebuie să panicăm oamenii şi nu trebuie să inducem oamenilor nişte informaţii false,
este foarte grav. Dar atât cât am putut, am dezminţit. Dacă vreunul dintre
dumneavoastră sau altcineva vrea să ştie: este o licitaţie, toată documentaţia este
acolo. Nici nu îmi fac probleme că după ce va trece această problemă de coronavirus,
nu va veni cineva să ne viziteze. Aşa că uitaţi-vă cât de relaxat sunt din punctul acesta
de vedere, nu din punct de vedere COVID-19”.
Domnul Prefect comunică: „Şi foarte important să precizăm că nimeni nu s-a
aşteptat la o asemenea evoluţie la nivel mondial şi, tocmai de aceasta, am solicitat şi la
Rezervele de stat echipamente şi stocul la Rezervele de stat era zero. Aşa că noi, în
momentul acesta, facem tot ce ţine de noi să reuşim să autorizăm şi instalaţia de la
Universitate pentru dezinfectanţi. Mai avem un agent economic care, la fel, doreşte să
folosească alcoolul denaturat în producţia dezinfectantului şi, aici, este vorba de
Autoritatea vamală să ne ajute să reuşim să omologăm reţeta. Pe de altă parte,
într-adevăr, în mediul on-line, se spun multe”. Conchide că, practic, sunt scenarii de
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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lucru şi trebuie ca împreună să ia cea mai bună decizie, având în vedere că din acest
motiv se află toţi la aceeaşi masă.
Domnul Preşedinte are rugămintea, dacă mai sunt şi alte întrebări, ca la sfârşit, tot
aşa, între trei – patru persoane, să se poarte discuţiile şi va oferi toate informaţiile.
(A părăsit sala de şedinţe primul grup)
……………………………………………………………………………………………………….
(A intrat în sala de şedinţe cel de-al doilea grup)

Domnul Preşedinte mulţumeşte pentru că s-a dat curs invitaţiei de participare la
lucrările şedinţei. Informează că proiectul de hotărâre a consiliului judeţean este despre
alocarea unei sume de bani pentru spitalele din subordinea consiliului judeţean –
şaisprezece milioane de lei atât pentru echipamente medicale pentru a dota secţia de
terapie intensivă de la Spitalul Judeţean şi înfiinţarea unei secţii de terapie intensivă şi
la spitalul de Boli infecţioase şi, bineînţeles, materiale sanitare şi dezinfectanţi, inclusiv
echipament de protecţie pentru medici.
Domnul Preşedinte 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 în vederea stabilirii prezenţei celui de-al
doilea grup, astfel:
CĂLUEAN Anghel–Costel
DĂNĂILĂ Sorin
GAIU Magdalena
GASPAROTTI Florinel–Petru
GOGONCEA Lilion–Dan
GROSU Constantin
GROSU Elena
Domnul Preşedinte informează că sunt prezenţi 5 consilieri judeţeni în funcţie.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Dănăilă Sorin şi Gaiu Magdalena.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15)
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 19 martie 2019.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi:
1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe
anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi
estimările pe anii 2021-2023
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 5 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte, precizând că le stă la dispoziţie dacă sunt întrebări,
informează, fiind vorba despre cincisprezece milioane şi ceva de lei, ceea ce înseamnă
aproximativ şase milioane opt sute pentru Spitalul Judeţean, nouă sute de mii pentru
Spitalul T.B.C. şi şapte milioane două sute pentru Spitalul de Boli Infecţioase.
Domnul Căluean Anghel–Costel adresează domnului preşedinte rugămintea de a le
preciza care este stadiul aprovizionării cu materiale în spitale. Menţionează că s-a
referit la acest lucru pentru că „este bine să împiedicăm, din faşă, ieşirile în media, chiar
ale unor cadre medicale care spun că nu au. Eu nu cred că, Consiliul Judeţean Galaţi
nu le-a pus la dispoziţie sume…”
Domnul Preşedinte susţine că, după se cunoaşte foarte bine, în prima şedinţă, s-au
alocat un milion de lei tocmai pe situaţii de urgenţă. În şedinţa de consiliu judeţean,
şedinţa ordinară de săptămâna trecută, de joi, s-au alocat două milioane două sute
cincizeci de mii de lei şi astăzi se alocă aproape şaisprezece milioane de lei pentru
ceea ce înseamnă aparatură medicală, echipamente, echipamente de protecţie pentru
medici, materiale sanitare şi dezinfectanţi. Afirmă: „Da, într-adevăr, probabil panica este
foarte mare şi temerea personalului medical pentru că am văzut ceea ce s-a întâmplat
la Suceava şi în alte spitale din ţară şi este normal să fie această teamă. Sunt stocuri de
materiale sanitare în spitale. Din păcate, sunt anumite materiale sanitare cum ar fi
măştile FP3 sau FP2 care, din păcate, se găsesc mai greu. Dar, cei de la spitale,
serviciile şi personalul de la achiziţii din spitale, în momentul de faţă, zilnic, stau pe
achiziţii pe SICAP pentru a achiziţiona tot ce înseamnă material de protecţie pentru
personalul medical. Un lucru extraordinar este că s-a redus activitatea în spitale, astfel
că numărul pacienţilor din spitale a rămas unul mic, adică numărul pacienţilor este
foarte mic, chiar o treime din numărul pe care îl aveau până acum spitalele şi au rămas
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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doar cei care sunt mai grav, nu şi cei care pot fi trataţi şi la domiciliu. Aceasta este
situaţia în momentul de faţă. Din punct de vedere financiar, să ştiţi că atunci când
spitalele o vor cere, o să vă mai deranjez pentru a susţine spitalele şi nu numai spitalele
şi pentru alte proiecte pe care le considerăm bune pentru protejarea cetăţenilor din
judeţul Galaţi şi alte măsuri de protecţie. Suntem aici, facem tot ce ne stă în putinţă să
fie bine şi cu Prefectura şi cu Primăria şi cu Poliţia şi cu Jandarmeria şi toată lumea, în
momentul de faţă, doar un singur subiect şi anume acela de pandemie şi de
coronavirus”.
(A părăsit sala de şedinţe cel de-al doilea grup)
……………………………………………………………………………………………………….
(A intrat în sala de şedinţe cel de-al treilea grup)

Domnul Preşedinte mulţumeşte pentru că s-a dat curs invitaţiei de participare la
lucrările şedinţei. Informează că în acest moment se încearcă găsirea unei soluţii pentru
ca aceste şedinţe ale consiliului judeţean să se desfăşoare on-line pe viitor. Având în
vedere situaţia actuală de criză, de pandemie, cu siguranţă o să fie nevoie de sprijinul şi
de suportul dumnealor pentru că va trebui să se mai aloce sume pentru spitale. Şedinţa
de astăzi, aşa cum s-a observat şi în proiectul de hotărâre, este strict pentru alocarea
unor sume pentru spitalele din subordinea consiliului judeţean. Este vorba de o sumă
de aproape şaisprezece milioane de lei, adică o sută şaizeci de miliarde vechi. Şi aici se
referă la Spitalul Judeţean care trebuie să fie dotat cu aparatură medicală, ventilatoare
mecanice pentru secţia de terapie intensivă, monitoare, injectomate; şi la Spitalul de
Boli Infecţioase se va înfiinţa o secţie de terapie cu paturi, cu tot ce înseamnă monitoare
şi ventilatoare, inclusiv staţie de oxigen şi aparatură medicală pentru Spitalul de Boli
Infecţioase, acele concentratoare de oxigen pentru cei care vor fi dependenţi de oxigen.
Menţionează că, după ce se vor ocupa toate paturile din Spitalul de Boli Infecţioase cu
cei care vor fi internaţi, următorul spital care va primi persoane infectate cu COVID sau
suspecte sau cu simtomatologie de COVID vor fi internate la Spitalul T.B.C. De aceea,
cu siguranţă, nu se cunoaşte cât va ţine această pandemie, dar va fi nevoie de ajutorul
şi de suportul dumnealor şi pe viitor.
Domnul Preşedinte 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 în vederea stabilirii prezenţei celui de-al
treilea grup, astfel:
CRISTOLOVEANU Ovidiu
HULEA Angelu
IOSIF Iulian
ISTUDOR Gigel
MELINTE Liviu–Ionuţ
NAGGAR Andreea–Anamaria
NĂVĂLICI Ion
NECHIFOR Alexandru
NISTOR Costel–Adrian
Domnul Preşedinte informează că sunt prezenţi 8 consilieri judeţeni în funcţie.
A lipsit domnul consilier judeţean Hulea Angelu.
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 informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15)
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 19 martie 2019.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 8 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi:
1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe
anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 8 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 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 2020 şi
estimările pe anii 2021-2023
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 8 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 8 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 8 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 8 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 8 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă se doresc informaţii despre ceea ce se întâmplă
în spitale sau despre alt subiect. Nefiind adresate întrebări, doreşte să ofere informaţiile
personal pentru că prin presă sau prin mediile on-line circulă tot felul de „viruşi”.
Informează: «De săptămâna trecută se lucrează la montarea unui echipament PCR
Real Time pentru teste COVID-19. Este un aparat similar cu cel de la [Institutul] „Matei
Balş”, chiar un pic mai performant, pentru că medicul de laborator de acolo a luat
parametrii şi indicatorii tehnici de la aparatul de la [Institutul] „Matei Balş”. L-am
achiziţionat. Aparatul, doar aparatul, costă patruzeci şi nouă de mii de euro pentru că
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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am văzut tot felul de fake news şi este bine să vă informez eu: patruzeci şi nouă de mii
de euro atât costă aparatul, până la şaptezeci şi două de mii de euro înseamnă alte
componente. Sunt două hote – una cu ultraviolete pentru sterilizarea probelor şi una
pentru sterilizarea reactivilor, sunt două centrifugi pentru agitat, există vortex, sunt spaţii
frig, este o ladă frigorifică unde se ţin probele… mai sunt echipamente de linie ca să
completeze linia pentru a face aceste probe pentru că nu poţi să foloseşti aceeaşi
aparatură din laborator pentru materialul acesta biologic cu COVID-19. Şi atunci trebuia
să fie achiziţionată toată linia. De aceea s-a ajuns de la patruzeci şi nouă de mii de euro
la şaptezeci şi două de mii de euro – aceasta este diferenţa dintre una şi alta. De
dimineaţă, de la prima oră, deja sunt treizeci de probe care vor intra în analiză astăzi la
Spitalul Judeţean pentru depistarea COVID-19. Aici, despre ce aţi aprobat astăzi, v-am
spus că este vorba în special, despre dotarea cu aparatură pe terapie intensivă şi, în
special, cu aparatură pentru ventilare mecanică şi pentru a asigura oxigen pentru că la
T.B.C. o să luăm concentratoare de oxigen şi, bineînţeles, cu ceea ce înseamnă
medicamente, materiale sanitare, dezinfectanţi şi alte echipamente de protecţie, atât de
necesare şi utile pentru personalul medical. Din păcate… şi aici circulă un „virus” pe
reţelele de socializare, astăzi când vorbim: sunt echipamente în spitale. Nu sunt
suficiente pentru că dimensiunea este atât de mare. Din păcate, sunt câteva produse
care nu se găsesc pe piaţă sau se găsesc foarte, foarte greu cum sunt măştile acelea
cu filtru FP3 şi FP2. De aceasta am şi alocat sume la spitale ca să aibă la dispoziţie să
achiziţioneze imediat ce găsesc, de unde găsesc, din ce depozit găsesc, de unde să
achiziţioneze tot timpul, să aibă materiale sanitare în special pentru medici pentru că ei
sunt cei din linia întâi şi personalul medical bineînţeles, nu doar medici, vorbim despre
personalul medical. Cam despre aceasta este vorba. Vom încerca să facem, aşa cum
am spus, poate reuşim să facem o reţea on-line de vot pentru că, aşa cum stau lucrurile
în momentul de faţă şi pe prognozele pe care le avem, această situaţie de criză va
continua şi se va duce pe o perioadă mai lungă de timp şi va fi nevoie în continuare de
sprijinul şi de ajutorul dumneavoastră şi al nostru pentru a susţine spitalele şi nu numai
spitalele, ci toate proiectele de protecţie şi de protejare a populaţiei şi a cetăţenilor din
Galaţi».
(A părăsit sala de şedinţe cel de-al treilea grup)
…………………………………………………………………………………………………….
(A intrat în sala de şedinţe cel de-al patrulea grup)

Domnul Preşedinte mulţumeşte pentru că s-a dat curs invitaţiei de participare la
lucrările şedinţei. Precizează că proiectul de hotărâre este despre alocarea unei sume
de bani pentru spitalele din subordinea consiliului judeţean, sume care vor fi folosite
pentru achiziţii de către spitale pentru achiziţii de aparatură medicală, în special cea
pentru respiraţie mecanică, ventilatoare mecanice pentru secţia de A.T.I. şi pentru a
înfiinţa o secţie de terapie intensivă la Spitalul de Boli Infecţioase, injectomate,
monitoare, concentratoare de oxigen pentru Spitalul T.B.C. şi, bineînţeles, achiziţia de
materiale sanitare, echipamente de protecţie pentru personalul medical şi dezinfectanţi
pentru spitale.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului secretar general al judeţului Coca
Ionel care va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
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 Coca Ionel face apelul nominal în vederea stabilirii prezenţei celui de-al
patrulea grup, astfel:
PALADE Cătălin
RADU Valentin
SANDU Mitică
SANDU Viorica
SIMBANU Ionică
STAN Ionel
Domnul Preşedinte anunţă că sunt prezenţi 6 consilieri judeţeni în funcţie.
În continuare, informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15) din
Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 19 martie 2019.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi:
1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe
anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 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 2020 şi
estimările pe anii 2021-2023
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 6 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 2 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii.
Nefiind întrebări, le mulţumeşte şi le doreşte sănătate.
(A părăsit sala de şedinţe cel de-al patrulea grup)
…………………………………………………………………………………………………….
(A intrat în sala de şedinţe cel de-al cincilea grup)

Domnul Preşedinte mulţumeşte pentru că s-a dat curs invitaţiei de participare la
lucrările şedinţei. Informează că şedinţa din această zi este legată de alocarea unei
sume de bani de aproape şaisprezece milioane de lei, adică aproape o sută şaizeci de
miliarde de lei vechi, pentru dotarea spitalelor din subordinea consiliului judeţean cu
aparatură medicală, aparatură specifică acestei pandemii şi anume aparate,
ventilatoare mecanice pentru secţia de terapie intensivă, monitoare, injectomate şi
înfiinţarea unei secţii de terapie intensivă la Spitalul de Boli Infecţioase dotată cu
absolut tot ce trebuie – aparatură medicală, ventilatoare, tot aşa mai departe şi o
instalaţie de oxigen pentru Spitalul de Boli Infecţioase. Este spitalul care îi internează pe
cei care au simptomatologie de coronavirus. Şi al doilea spital în care se va interna este
cel de Pneumoftizilogie, astfel că şi pentru Spitalul de Pneumoftizilogie se vor aloca
bani pentru a se cumpăra concentratoare de oxigen pentru cei care nu vor putea să
respire natural.
Domnul Preşedinte 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 în vederea stabilirii prezenţei celui de-al
cincilea grup, astfel:
RUSU Georgiana–Iuliana
ŞTEFAN Ion
TRANDAFIR Avram
URSU Nicuşor
VICLEANU Marian
VLAD Ionel
ZAHARIA Eugen
Domnul Preşedinte informează că sunt prezenţi 4 consilieri judeţeni în funcţie.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Ştefan Ion, Ursu Nicuşor şi Vicleanu
Marian.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14 ) şi alin. (15)
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 19 martie 2019.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
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 ordinea de zi:
1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe
anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 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 2020 şi
estimările pe anii 2021-2023
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 4 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii.
Nefiind întrebări, le mulţumeşte pentru prezenţă şi le doreşte multă sănătate!
Transmiţând mesajul de a se avea mare grijă şi de a se sta acasă dacă se poate,
pentru că în felul acesta îi protejăm şi pe alţii, comunică: „Situaţia nu este deloc roz.
Sunt din ce în ce mai multe cazuri. Din păcate, sunt foarte multe persoane care nu vor
să declare că au intrat în contact cu alte persoane. Este o frică de a nu sta în izolare.
Doar că, din păcate, frica lor de a nu sta în izolare, va duce alte persoane în spital, pe
patul de spital. Mare atenţie cu cine intraţi în contact şi protejaţi-vă!” De asemenea,
afirmă: „Da, este o situaţie delicată, o situaţie tragică, o situaţie în întreaga ţară. Sperăm
să trecem cu bine pentru că nu este o situaţie doar în România, este o situaţie
nemaiîntâlnită pe întreg mapamondul. Şi, atunci, credeţi-mă că trebuie să avem mare
grijă de noi şi să fim cu mare băgare de seamă. Sănătate multă vă doresc!”
(A părăsit sala de şedinţe cel de-al cincilea grup)

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Concluziile şedinţei sunt următoarele:
Dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în funcţie + Preşedintele Consiliului
Judeţean Galaţi au fost prezenţi 28 consilieri judeţeni în funcţie + Preşedintele
Consiliului Judeţean, deci au fost întrunite condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea
lucrărilor şedinţei.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Hulea
Angelu, Ştefan Ion, Ursu Nicuşor şi Vicleanu Marian.
Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din 19 martie
2020 s-a aprobat în unanimitate, cu 29 de voturi „pentru”.
Ordinea de zi s-a aprobat în unanimitate, cu 29 de voturi “pentru”.
Punctul 1 din ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023, s-a
aprobat, astfel: art.1 – în unanimitate cu 29 voturi „pentru”, art.2 – în unanimitate cu 29
voturi „pentru”, art.3 – în unanimitate cu 29 voturi „pentru”, art.4 – în unanimitate cu 29
voturi „pentru”, proiectul de hotărâre în întregime – în unanimitate cu 29 voturi
„pentru”.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 13 (treisprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi,
convocată de îndată, din data de 01 aprilie 2020.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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