PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 26 octombrie 2020
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 450 din 22 octombrie 2020 şi a
fost publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţiile
on-line) din 22 octombrie 2020, respectiv în ediţiile tipărite din 23 octombrie 2020, în
ziarul „Realitatea” Galaţi din 23 octombrie 2020 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 22
octombrie 2020 şi afişată la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Depunerea jurământului de către supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi,
validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de 27
septembrie 2020;
2. Alegerea Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi
(Alegerea Preşedintelui şi Secretarului fiecăreia dintre Comisiile de specialitate ale
Consiliului Judeţean Galaţi).
Au participat ca invitaţi: Eugen HRISTACHE – prefectul judeţului Galaţi; CĂLUEAN
Anghel–Costel – Partidul Naţional Liberal (consilier supleant); ISTUDOR Gigel –
Partidul Social Democrat (consilier supleant); RUSU Georgiana–Iuliana – Partidul
Social Democrat (consilier supleant).
Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, le adresează „La mulţi ani” tuturor
celor care poartă frumosul nume al Sfântului Dumitru.
În continuare, adresându-se doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţilor invitaţi,
doreşte să salute prezenţa alături de dumnealor a domnului Prefect Eugen
HRISTACHE.
Propune deschiderea şedinţei de astăzi cu intonarea imnului de stat al României.
Se intonează imnul de stat al României.
……………………………………………………………………………………………………
Domnul Preşedinte face precizarea că domnul DIMA Cristian, consilier judeţean
declarat ales şi validat şi care a depus jurământul în şedinţa privind ceremonia de
constituire a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 16 octombrie 2020, a renunţat la
calitatea de ales local (consilier judeţean). În acest sens a fost întocmit referatul
constatator privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului DIMA Cristian.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar general al judeţului COCA Ionel
care va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Domnul COCA Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 30 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 25 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: CAMBANACHE Liliana, DIACONU
Vasile, IOSIF Iulian, IŞFAN Dumitru şi MOROŞAN Cătălin.
Domnul Preşedinte face precizarea că Procesul-verbal nr. 11.104/16.10.2020 al
şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Judeţean Galaţi a fost comunicat
Prefectului Judeţului Galaţi. În baza acestui proces-verbal, în data de 19.10.2020 a fost
emis Ordinul Prefectului nr. 404/19.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor
legale de constituire a Consiliului Judeţean Galaţi.
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. Depunerea jurământului de către supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi,
validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de 27
septembrie 2020;
2. Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi
(Alegerea Preşedintelui şi Secretarului fiecăreia dintre Comisiile de specialitate ale
Consiliului Judeţean Galaţi).
Se aprobă în unanimitate, cu 26 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Depunerea jurământului de către supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi,
validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale
din data de 27 septembrie 2020
Domnul Preşedinte precizează că potrivit prevederilor art. 119 alin. (6) şi ale art.
172 din Codul administrativ, coroborate cu prevederile art. 15 alin. (6) din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/2020, supleanţii ale căror mandate au fost validate
depun jurământul în a doua şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului
judeţean sau în proxima şedinţă a consiliului judeţean, după caz.
Jurământul se depune în limba română, se imprimă pe un formular special şi se
semnează, în două exemplare, de către fiecare consilier judeţean. Un exemplar al
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează
consilierului judeţean.
Formula religioasă de încheiere a jurământului va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă.
Supleantul validat care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de
drept.
Îl roagă pe domnul secretar general al judeţului să dea citire, în ordine alfabetică,
numelor supleanţilor ale căror mandate au fost validate, şi să prezinte Consiliului
Încheierile Tribunalului Galaţi prin care respectivele mandate au fost validate. Apoi,
fiecare supleant va depune jurământul.
Domnul secretar general al judeţului:
Domnul CĂLUEAN Anghel–Costel, Partidul Naţional Liberal, Încheierea de şedinţă
nr. 69/19.10.2020, pronunţată în dosarul nr. 3.908/121/2020.
Se depun jurămintele.
Domnul CĂLUEAN Anghel–Costel depune următorul jurământ:
«Subsemnatul CĂLUEAN Anghel–Costel, consilier judeţean al Consiliului
Judeţean Galaţi, în conformitate cu prevederile articolelor 117 şi 172 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Judeţean Galaţi 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!”»
Se semnează formularul jurământului.
Domnul secretar general al judeţului:
Domnul ISTUDOR Gigel, Partidul Social Democrat, Încheierea de şedinţă nr.
67/14.10.2020, pronunţată în dosarul nr. 3.832/121/2020.
Domnul ISTUDOR Gigel depune următorul jurământ:
«Subsemnatul ISTUDOR Gigel, consilier judeţean al Consiliului Judeţean Galaţi,
în conformitate cu prevederile articolelor 117 şi 172 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Judeţean Galaţi 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!”»
Se semnează formularul jurământului.
Domnul secretar general al judeţului:
Doamna RUSU Georgiana–Iuliana, Partidul Social Democrat, Încheierea de
şedinţă nr. 67/14.10.2020, pronunţată în dosarul nr. 3.832/121/2020.
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Doamna RUSU Georgiana–Iuliana depune următorul jurământ:
«Subsemnata RUSU Georgiana–Iuliana, consilier judeţean al Consiliului
Judeţean Galaţi, în conformitate cu prevederile articolelor 117 şi 172 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Judeţean Galaţi 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!”»
Se semnează formularul jurământului.
Domnul Preşedinte, înainte de a trece la următorul punct al ordinii de zi,
menţionează că se impun o serie de precizări:
- Potrivit prevederilor art. 70 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului Judeţean Galaţi: „La începutul mandatului se va stabili, pentru întreaga
durată a mandatului, cu votul deschis al majorităţii simple a membrilor Consiliului
Judeţean Galaţi, o comisie de numărare a voturilor, alcătuită dintr-un număr impar de
membri, care să respecte configuraţia politică din Consiliul Judeţean Galaţi. Comisia de
numărare a voturilor supraveghează votarea şi stabileşte rezultatul, consemnându-l
într-un proces-verbal.”
Propune ca numărul membrilor Comisiei de numărare a voturilor să fie de 5.
Supune la vot numărul de 5 membri pentru comisia de numărare a voturilor.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte invită să se facă propuneri pentru Comisia de numărare a
voturilor care vor fi supuse la vot, pe rând, până la completarea comisiei.
Se fac propunerile.
Domnul Preşedinte, din partea Partidului Social Democrat, face dânsul două
propuneri. Îi propune pe domnul SANDU Mitică şi pe doamna NAGGAR Andreea–
Anamaria să facă parte din Comisia de numărare a voturilor.
Domnul Preşedinte propune să se supună la vot primul membru, domnul SANDU
Mitică.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot pe cel de-al doilea membru, doamna NAGGAR
Andreea–Anamaria.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte roagă să se facă propuneri din partea Partidului Naţional
Liberal, Partidului Mişcarea Populară, precum şi din partea Partidului Alianţa Liberalilor
şi Democraţilor pentru un membru al acestora în Comisia de numărare a voturilor.
În continuare, întreabă care este propunerea din partea Partidului Naţional
Liberal.
Domnul ATANASIU Onuţ–Valeriu anunţă că îl propune pe domnul OPREA Radu–
Adrian.
Domnul Preşedinte supune la vot această propunere.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă care este propunerea din partea Partidului Mişcarea
Populară.
Domnul STAN Ionel anunţă că o propune pe doamna Constantina
CONSTANDACHE.
Domnul Preşedinte supune la vot această propunere.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, având în vedere că din partea Partidului Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor, în momentul de faţă, singurul membru până se vor valida ceilalţi este
domnul COSCA Radu, supune la vot această propunere.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte constată că a fost constituită Comisia de numărare a voturilor
în următoarea componenţă: domnul SANDU Mitică; doamna NAGGAR Andreea–
Anamaria; domnul OPREA Radu–Adrian; doamna CONSTANDACHE Constantina;
domnul COSCA Radu.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Anunţă că face dânsul propunerile din partea Partidului Social Democrat. Pentru
funcţiile de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, le propune pe doamna CUCU
Doina şi pe doamna GROSU Elena.
Întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, precizează că propunerile vor fi înscrise în buletinele de
vot în funcţie de ordinea în care au fost exprimate.
Îl roagă pe domnul secretar general al judeţului să explice modul de desfăşurare a
votului.
Domnul secretar general al judeţului informează că pe buletinul de vot se trec
numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care acesta candidează şi partidul din
care face parte. Redactarea buletinelor de vot este fără echivoc şi fără putinţă de
interpretări diferite. Pe verso, în colţul din dreapta sus, buletinul de vot va fi ştampilat cu
sigiliul Consiliului Judeţean Galaţi. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi cuvintele
„DA” sau „NU”. Acestea vor fi încadrate în patrulaterele aflate pe buletinul de vot în
dreptul numelui şi prenumelui candidatului respectiv.
Votul secret se desfăşoară astfel:
- Consilierul judeţean votează „pentru” prin încercuirea cuvântului „DA”. Acesta
votează „împotrivă” prin încercuirea cuvântului „NU”.
- Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în
calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului judeţean sau
au fost încercuite ambele opţiuni („DA” şi „NU”) pentru acelaşi candidat.
- Întrucât se candidează pentru două funcţii de Vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Galaţi, opţiunea „pentru” trebuie exprimată obligatoriu în favoarea a doi
candidaţi.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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- Sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat şi cele care
nu respectă tehnica votării stabilită prin regulament.
- Rezultatul votului se stabileşte de Comisia de numărare a voturilor şi se
consemnează într-un proces-verbal.
- Comisia de numărare a voturilor veghează la asigurarea secretului votului, cu
verificarea prealabilă şi concomitentă a respectării următoarelor condiţii minime:
existenţa unui spaţiu care asigură confidenţialitatea efectivă a exercitării votului secret şi
nedivulgarea secretului votului până la introducerea buletinului de vot în urnă.
- După stabilirea rezultatului votării, buletinele utilizate se sigilează, sub
semnătura membrilor comisiei, în plic închis, şi se predau spre păstrare la arhivă.
Cvorumul cerut de lege pentru alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean
Galaţi este majoritatea absolută a consilierilor judeţeni în funcţie, ceea ce înseamnă un
număr de 18 consilieri judeţeni. Prin urmare, vor fi declaraţi aleşi în această funcţie cei
doi candidaţi care vor obţine cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de 18.
Domnul Preşedinte anunţă că se ia o scurtă pauză pentru întocmirea buletinelor
de vot. Pentru că trebuie să se respecte şi condiţiile de siguranţă, rugămintea este să
se întocmească buletinele de vot de către aparatul tehnic. Apoi, în ordinea alfabetică se
va vota, dar, până atunci, fiecare să rămână pe locul lui şi va fi strigat de către comisie
şi de către colegii din aparatul tehnic. Se menţionează că, după cum s-a observat,
cabina de vot şi urna sunt amplasate pe hol.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Întrucât au fost întocmite buletinele de vot, se reiau lucrările.
Se face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor de vot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ
ANTOFI Eugenia–Simona
ATANASIU Onuţ–Valeriu
CAMBANACHE Liliana - absent
CĂLUEAN Anghel–Costel
CONSTANDACHI Constantina
COSCA Radu
COSTEA Tudorel
CUCU Doina
DIACONU Vasile - absent
ENACHE Mioara
FOTEA Costel
GROSU Constantin
GROSU Elena
IOSIF Iulian - absent
ISTUDOR Gigel
IŞFAN Dumitru - absent
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

MĂNĂILĂ Valeriu
MANOLIU Tiberiu–Codruţ
MOCANU Georgia–Cornelia
MOROŞAN Cătălin - absent
NAGGAR Andreea–Anamaria
NECHIFOR Alexandru
OPREA Radu–Adrian
POLINSCHI Mihai
POPA Octavian
PORUMB Cătălin–Nicolae
RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
STAN Ionel
STANCIU Silvius
STOIAN Claudiu–Codrin
ŞAPIRA Violeta

Se votează.
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
……………………………………………………………………………………………………
Se reiau lucrările.
Domnul Preşedinte îl roagă pe Preşedintele Comisiei de numărare a voturilor să
prezinte procesul–verbal privind constatarea rezultatului votului secret.
Domnul SANDU Mitică prezintă următorul:
«PROCES–VERBAL privind consemnarea rezultatului votului secret privind
alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi. 1. Cvorumul necesar: majoritatea
absolută = 18; 2. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi = 34; 3.
Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi prezenţi la şedinţă: 29.
Numele şi prenumele
candidaţilor
CUCU Doina
(Partidul Social Democrat)
GROSU Elena
(Partidul Social Democrat)

Voturi
„pentru”

Voturi
„împotrivă”

Buletine de vot
anulate

Buletine de
vot nule

19

8

5

2

19

8

5

2

CONCLUZIE:
Doamna consilier judeţean CUCU Doina şi doamna consilier judeţean GROSU
Elena au fost alese vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Galaţi.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Mitică; NAGGAR Andreea–
Anamaria; OPREA Radu–Adrian; CONSTANDACHE Constantina; COSCA Radu».
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte îi mulţumeşte domnului preşedinte al Comisiei de numărare a
voturilor. În continuare, le felicită pe cele două doamne vicepreşedinte ale Consiliului
Judeţean Galaţi şi le invită să îşi ocupe locurile de vicepreşedinţi.
Doamna Vicepreşedinte GROSU Elena comunică: „Aş vrea să vă mulţumesc
dumneavoastră pentru încrederea acordată. Vreau să mulţumesc colegilor care mi-au
acordat încrederea şi care m-au votat. Vreau să îi asigur că sunt un om de echipă şi
sunt convinsă că, împreună, vom lua cele mai bune decizii pentru judeţul nostru drag.
Vă mulţumesc”.
Domnul Preşedinte îi transmite: „Felicitări! Mulţumim mult de tot şi sunt sigur că aşa
va fi pentru că sunteţi un om responsabil şi o persoană cu multă energie şi care, cu
siguranţă, va aduce un plus valoare activităţii consiliului judeţean”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Cu privire la acest proiect de hotărâre sunt necesare următoarele precizări:
- Componenţa nominală a comisiilor de specialitate se stabileşte prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Galaţi, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele
alegeri locale.
- Nominalizarea consilierilor pentru fiecare comisie se face, prin negocieri, de
grupările de consilieri care reprezintă aceleaşi partide sau coaliţii de partide, în
funcţie de opţiunile şi de pregătirea profesională a consilierilor.
- Dacă negocierile conduc la o înţelegere, consiliul hotărăşte, prin vot deschis,
nominalizarea, în bloc, a consilierilor pe comisii.
- În caz contrar, se procedează la vot individual.
Întrucât, ca urmare a negocierilor, s-a ajuns la o înţelegere, componenţa
comisiilor de specialitate, supusă la vot în bloc, va fi următoarea (toţi membrii comisiilor
sunt în ordine alfabetică):
1. Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia buget–finanţe, strategii, studii şi
prognoză economico-socială
1.
DIACONU Vasile – PNL
2.
IOSIF Iulian – PNL
3.
SANDU Mitică – PSD
4.
STAN Ionel – PMP
5.
STANCIU Silvius – PSD
6.
STOIAN Claudiu–Codrin – PSD
7.
Reprezentant – ALDE
2. Comisia de specialitate nr. 2 – Comisia pentru promovarea programelor
integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană
1.
CAMBANACHE Liliana – PSD
2.
MOCANU Georgia–Cornelia – PNL
3.
OPREA Radu–Adrian – PNL
4.
POLINSCHI Mihai – PSD
5.
PORUMB Cătălin–Nicolae – PSD
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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3. Comisia de specialitate nr. 3 – Comisia pentru dezvoltare urbană şi
rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice
1.
CONSTANDACHI Constantina – PMP
2.
COSTEA Tudorel – PNL
3.
GROSU Constantin – PSD
4.
MĂNĂILĂ Valeriu – PSD
5.
POPA Octavian – PNL
4. Comisia de specialitate nr. 4 – Comisia pentru asistenţă şi protecţie
socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement
1.
ANTOFI Eugenia–Simona – PNL
2.
IŞFAN Dumitru – PMP
3.
MOROŞAN Cătălin – PNL
4.
NECHIFOR Alexandru – PSD
5.
ŞAPIRA Violeta – PSD
5. Comisia de specialitate nr. 5 – Comisia juridică, pentru administraţie
publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare
interinstituţională
1.
ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ – PSD
2.
ATANASIU Onuţ–Valeriu – PNL
3.
CĂLUEAN Anghel–Costel – PNL
4.
ENACHE Mioara – PSD
5.
NAGGAR Andreea–Anamaria – PSD
6. Comisia de specialitate nr. 6 – Comisia de analiză privind administrarea
şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a
monumentelor istorice şi de arhitectură
1.
COSCA Radu – ALDE
2.
ISTUDOR Gigel – PSD
3.
MANOLIU Tiberiu–Codruţ – PNL
4.
RADU Valentin – PNL
5.
RUSU Georgiana–Iuliana – PSD
Domnul Preşedinte supune la vot, în bloc, componenţa comisiilor de specialitate.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi (Alegerea
Preşedintelui şi Secretarului fiecăreia dintre Comisiile de specialitate ale
Consiliului Judeţean Galaţi)
Domnul Preşedinte informează că potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020: “În prima şedinţă comisiile
vor fi convocate de Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, cu care ocazie acestea îşi
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P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel COCA

Şedinţa din 26 octombrie 2020
Pag. nr. 10
vor alege un preşedinte şi un secretar, prin votul deschis al majorităţii absolute a
membrilor ce o compun.”
Întrucât, motivat de absenţele de astăzi ale consilierilor judeţeni, o parte dintre
comisiile de specialitate nu beneficiază de prezenţa tuturor membrilor, propune să se
întrunească în şedinţe doar comisiile ale căror membri sunt prezenţi în unanimitate,
urmând ca celelalte comisii să îşi stabilească preşedintele şi secretarul la una dintre
următoarele şedinţe.
Având în vedere că sunt câteva comisii unde nu sunt toţi membrii – mai lipsesc
membri şi nu au cvorum - propune ca, acolo unde nu există cvorum, comisiile
respective să îşi aleagă preşedintele într-o şedinţă ulterioară.
Supune la vot această propunere.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, prin urmare, roagă membrii fiecărei comisii de specialitate să
se întrunească în vederea alegerii, pentru fiecare în parte, a preşedintelui şi a
secretarului. Din câte observă, sunt doar trei-patru comisii care reuşesc să îşi aleagă
preşedintele şi, anume, este vorba despre: Comisia de specialitate nr. 1, Comisia de
specialitate nr. 3, Comisia de specialitate nr. 5, Comisia de specialitate nr. 6. Dar,
pentru că în Comisia de specialitate nr. 1 lipseşte şi nu este validat un membru al
Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, propune ca preşedintele acestei comisii să
fie ales după ce va fi validat şi acest membru, pentru că aşa i se pare normal şi corect.
Propune ca cele trei comisii de specialitate: Comisia de specialitate nr. 3, Comisia de
specialitate nr. 5 şi Comisia de specialitate nr. 6 să îşi aleagă astăzi preşedintele şi
secretarul comisiei pentru că sunt complete. Iar celelalte trei comisii îşi vor alege
preşedintele la o dată ulterioară, când vor fi toţi prezenţi. Bineînţeles, partea logistică la
cele trei comisii – bineînţeles, ca şi la celelalte trei – o va asigura aparatul tehnic al
consiliului judeţean.
Ca urmare, îi invită pe membrii din Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 5 şi nr. 6 să
să se retragă şi să îşi aleagă preşedinţii. Propune ca cei din Comisia de specialitate nr.
3 să meargă în sala nr. 1 din sediul consiliului judeţean, cei din Comisia de specialitate
nr. 5 să meargă în sala nr. 2, iar cei din Comisia de specialitate nr. 6 să rămână în sala
de şedinţe pentru a-şi alege preşedintele şi secretarul.

.…………………………………………………………………………………………….
(Se reiau lucrările)
Domnul Preşedinte anunţă desfăşurarea unei şedinţe de îndată a Consiliului
Judeţean Galaţi care va avea loc joi dimineaţă sau vineri dimineaţă întrucât trebuie
făcută o rectificare bugetară – o rectificare fulger – pentru că sunt câteva instituţii din
subordinea consiliului judeţean cărora trebuie să le fie asigurat bugetul şi sumele
necesare pentru a-şi plăti salariile şi alte cheltuieli de funcţionare.
Întrucât cele trei comisii, respectiv: Comisia de specialitate nr. 3, Comisia de
specialitate nr. 5 şi Comisia de specialitate nr. 6 şi-au ales conducerile, îi felicită pe cei
care sunt preşedinţii comisiilor. Pentru Comisia de specialitate nr. 1, Comisia de
specialitate nr. 2 şi Comisia de specialitate nr. 4, după ce vor avea majoritate, se vor
asigura şi acolo conducerile acestor comisii.
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Ordinea de zi fiind epuizată, declară închisă şedinţa. Mulţumeşte tuturor pentru
prezenţă. Le doreşte sănătate multă şi le adresează încă o dată La mulţi ani celor care
poartă frumosul nume al Sfântului Dumitru. Totodată, celor care sunt noi în consiliul
judeţean, le transmite „bine aţi venit în această frumoasă şi minunată instituţie a
judeţului Galaţi. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă şi multe bucurii!”
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 11 (unsprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi,
convocată de îndată, din data de 29 octombrie 2020.
P R E Ş E D I N T E,
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