PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 26 mai 2020
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 272 din 20 mai 2020 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line)
din 20 mai 2020, respectiv în ediţiile tipărite din 21 mai 2020, în ziarul „Realitatea” Galaţi
din 21 mai 2020 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 20 mai 2020 şi afişată la sediu,
având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul
2020;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate din cadrul
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul
Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de
specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi,
spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de
specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Planului Strategic Instituţional al Consiliului Judeţean Galaţi pentru
perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată
prin investiţii integrate şi complementare - CARIC”, SMIS 126291;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare şi dotare a
Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi»;
Iniţiator: Costel Fotea
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10. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galaţi, pentru anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 302 din 19.12.2019 privind
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
15. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiţie: INSTALATII GAZE MEDICALE (oxigen medical şi
aer comprimat) aferente Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare
tronsoane DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 şi DJ 251 Tecuci Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, judeţul
Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Şedinţa s-a desfăşurat fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând
mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.
Domnul Preşedinte salută colegii consilieri şi îi dă cuvântul domnului secretar
general al judeţului Coca Ionel care va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la
şedinţă.
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 33 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
A lipsit domnul consilier judeţean Căluean Anghel – Costel.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15)
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul-verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 05 mai 2020.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următorul proiect de hotărâre:
- 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.
În continuare, face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «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».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi cu modificarea solicitată:
1. Aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul
2020;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate din cadrul
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul
Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de
specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi,
spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de
specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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8. Aprobarea Planului Strategic Instituţional al Consiliului Judeţean Galaţi pentru
perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată
prin investiţii integrate şi complementare - CARIC”, SMIS 126291;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare şi dotare a
Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi»;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galaţi, pentru anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 302 din 19.12.2019 privind
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
15. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiţie: INSTALATII GAZE MEDICALE (oxigen medical şi
aer comprimat) aferente Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare
tronsoane DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 şi DJ 251 Tecuci Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, judeţul
Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice
şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările
pe anii 2021-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul
2020
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 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 3 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate din cadrul
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul
Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de
specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei”
Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de
specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua
Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea Planului Strategic Instituţional al Consiliului Judeţean Galaţi pentru
perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă
ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC”, SMIS 126291
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii
Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi»
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi
şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala 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.
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Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2020
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia
pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galaţi, pentru anul 2020
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Butunoiu Dorin, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Butunoiu Dorin, specificând faptul că are o mică observaţie legată de
acest proiect, îşi expune punctul de vedere: „Am citit şi eu adresa colegilor de la FLAG
şi, totodată, vreau pe această cale să îi felicit pentru proiectele importante şi frumoase
pe care ei le derulează şi le-au câştigat şi sunt cu ele în implementare astăzi – ba,
parteneri, ba, beneficiari direcţi. În adresa respectivă, eu am observat că ei solicită o
parte din cofinanţarea necesară pentru aceste proiecte şi nu solicită o cotizaţie. În
proiectul de hotărâre, am observat că noi oferim cotizaţia anuală. Bănuiesc că acele
cheltuieli privind cotizaţia sunt cheltuieli necesare probabil printr-o adunare generală şi
decisă de către membrii fondatori ai FLAG-ului şi probabil că vor merge în altă parte.
Aceste valori sau această valoare pe care noi o aprobăm astăzi – cea de 60.000 de lei
– din câte înţeleg eu, sunt necesari Asociaţiei FLAG pentru a cofinanţa proiectele pe
care le au astăzi în derulare pe diferite programe. Şi în proiectul de hotărâre, din ce am
observat, noi aprobăm cotizaţia ca şi membru al FLAG-ului. Ar fi… credeţi necesar să
rămânem pe partea de cotizaţie sau să le oferim un sprijin financiar privind aceste
proiecte pe care ei le implementează?”
Domnul Preşedinte îi comunică faptul că, după cum bine a sesizat, este
într-adevăr o hotărâre a consiliului judeţean privind plata cotizaţiei pentru că, din
această cotizaţie, ei pot să îşi plătească ori parte de cofinanţare sau cheltuieli de
funcţionare. Şi în anii anteriori, consiliul judeţean a alocat pentru FLAG: 50.000 de lei
cotizaţie. Afirmă: „Într-adevăr, ei au nevoie mai de mult, de sumă mult mai mare, dar am
zis să dăm anul acesta 60.000 de lei să acopere, să poată să le asigure partea… ce au
nevoie acolo: şi atât pe parte de cofinanţare, cât şi pe parte de cheltuieli de funcţionare.
Astfel încât, cei care sunt membri acolo şi reprezentantul nostru, să poată să decidă
cum cheltuiesc banii – să nu trebuiască să îi îngrădim noi să spunem că din banii
aceştia pot să plătească doar cofinanţare, când poate mai au nevoie de ceva cheltuieli
pentru funcţionare”.
Domnul Butunoiu Dorin menţionează: „Atunci, să ştiţi că eu de acum sunt de acord
– dacă cumva nu le ajunge această sumă să-i sprijinim în continuare pentru că vedem
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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că partea profesională a lor se dovedeşte prin proiecte de succes în sprijinul cetăţenilor
judeţului Galaţi şi ar fi păcat să nu îi sprijinim financiar. Şi să îi sprijinim pe toţi cei care
aduc plus valoare judeţului Galaţi”.
Domnul Preşedinte specifică faptul că, după cum se cunoaşte, „în cei patru ani de
zile de când colaborăm împreună, tot timpul acolo unde a fost nevoie, tot timpul am fost
şi noi prezenţi acolo să susţinem atât mediul de afaceri, cât şi pe cei care fac ceva şi
aduc plus valoare judeţului Galaţi”.
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2020
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 302 din 19.12.2019 privind
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
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:
Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea
obiectivului de investiţie: INSTALATII GAZE MEDICALE (oxigen medical şi aer
comprimat) aferente Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa
Parascheva” 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 16 din ordinea de zi:
Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
”Reabilitare tronsoane DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 şi DJ
251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 4+760, judeţul 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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Ionel Coca
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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 17 din ordinea de zi:
Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi
estimările pe anii 2021-2023
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
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 18 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările şi
rapoartele care au fost prezentate la mapă.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 15/16.07.2019 (Raport de follow-up),
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 4.493/10.04.2020 (comunicat prin adresa
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi nr. 4.493/10.04.2020), precum şi de Decizia
Camerei de Conturi Galaţi nr. 15/2019/2/27.04.2020 de prelungire a termenului pentru
realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 15 din 16 iulie 2019 (transmisă Unităţii
Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi prin adresa Camerei de Conturi Galaţi nr.
2.077/2019/27.04.2020), ca urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr.
2.077/2019/27.04.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr.
5.153/04.05.2020, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe
luna aprilie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna aprilie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna aprilie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
aprilie 2020.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna aprilie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 30 aprilie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna aprilie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna aprilie 2020.
Domnul Preşedinte mulţumeşte colegilor pentru prezenţă. Se bucură că toată
lumea este sănătoasă şi referindu-se la momentele acestea grele pe care le traversăm,
pentru că nu este uşor nimănui, dar cu încredere şi mai multă protecţie, cu siguranţă,
acestea vor fi depăşite.
Nefiind întrebări, în închiderea şedinţei, le doreşte tuturor multă sănătate şi să se
revadă în următoarele şedinţe extraordinare sau ordinare.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 10 (zece) pagini şi a
fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 30 iunie
2020.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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