PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 29 aprilie 2020
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 247 din 23 aprilie 2020 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line)
din 23 aprilie 2020, respectiv în ediţiile tipărite din 24 aprilie 2020, în ziarul „Realitatea”
Galaţi din 24 aprilie 2020 şi în presagalati.ro (ediţia on-line) din 23 aprilie 2020 şi afişată
la sediu, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 167/29.08.2019 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului
de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Apostol Andrei”;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de
investiţii ”LUCRĂRI ALBIE POD KM 46+500 DJ 251, COMUNA PECHEA, JUD.
GALAŢI”;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu
capital şi/sau bunuri la funcţionarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii
publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a
formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi Consiliul Judeţean Galaţi în anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru
anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru
al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ),
pentru anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2020;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Şedinţa s-a desfăşurat fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând
mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, adresează următoarele: „Hristos a
Înviat tuturor! Bine ne-am regăsit. Mă bucur că toată lumea este sănătoasă, sunt sigur
că şi familiile dumneavoastră sunt sănătoase, sunt bine. Şi sperăm să fim în continuare
sănătoşi şi pentru a ne putea revedea şi faţă în faţă. Trebuie să recunosc că acum când
mi-au spus colegii că toată lumea este prezentă, toţi treizeci şi cinci suntem prezenţi la
şedinţă, parcă îmi creşte inima aşa de bucurie”. De asemenea, anunţă de acum că
săptămâna viitoare o să fie o şedinţă extraordinară.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar general al judeţului Coca Ionel care
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
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 14 aprilie 2020.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul-verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul-verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri:
- Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/28.11.2019 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului
de investiţie: „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT REGIONAL PE DJ 242 A”;
- Acordarea unei finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru
Fundaţia Familia Galaţi în vederea implementării proiectului „STOP violenţei domestice
în mediul rural!”;
- Acordarea unei finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru
Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor în vederea implementării proiectului „Servicii sociomedicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din judeţul Galaţi –
SOS Vârstnicii”.
În continuare, face precizare că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/28.11.2019 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului
de investiţie: „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT REGIONAL PE DJ 242 A”».
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
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Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Acordarea unei finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru
Fundaţia Familia Galaţi în vederea implementării proiectului „STOP violenţei domestice
în mediul rural!”».
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Acordarea unei finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru
Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor în vederea implementării proiectului „Servicii sociomedicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din judeţul Galaţi –
SOS Vârstnicii”».
Se aprobă în unanimitate, cu 35 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. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 167/29.08.2019 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului
de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Apostol Andrei”;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de
investiţii ”LUCRĂRI ALBIE POD KM 46+500 DJ 251, COMUNA PECHEA, JUD.
GALAŢI”;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/28.11.2019 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului
de investiţie: „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT REGIONAL PE DJ 242 A”;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu
capital şi/sau bunuri la funcţionarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii
publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a
formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi Consiliul Judeţean Galaţi în anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru
anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru
al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ),
pentru anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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8. Acordarea unei finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru
Fundaţia Familia Galaţi în vederea implementării proiectului „STOP violenţei domestice
în mediul rural!”;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Acordarea unei finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru
Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor în vederea implementării proiectului „Servicii sociomedicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din judeţul Galaţi –
SOS Vârstnicii”;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2020;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 167/29.08.2019 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de
investiţii ”LUCRĂRI ALBIE POD KM 46+500 DJ 251, COMUNA PECHEA, JUD.
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 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/28.11.2019 privind
aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie: „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE DJ 242 A”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului
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 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu
capital şi/sau bunuri la funcţionarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de
servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare
şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului
Galaţi - Consiliul Judeţean 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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Plata din bugetul local al judeţului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă
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 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al
Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”
(ACTEDJ), 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 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Acordarea unei finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru
Fundaţia Familia Galaţi în vederea implementării proiectului „STOP violenţei
domestice în mediul rural!”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Acordarea unei finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru
Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor în vederea implementării proiectului „Servicii
socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din judeţul
Galaţi – SOS Vârstnicii”
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 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 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 31.03.2020
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 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă sunt observaţii cu privire la informările sau 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. 21/14.08.2015 (Raport de follow-up),
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 3.582/20.03.2020 (comunicat prin adresa
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi nr. 3.581/20.03.2020), precum şi de Decizia
Camerei de Conturi Galaţi nr. 21/2015/6/10.04.2020 de prelungire a termenului pentru
realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 21 din 14 august 2015, ca urmare a
adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.966/2015/10.04.2020, înregistrată la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 4.549/13.04.2020, referitoare la Unitatea AdministrativTeritorială Judeţul Galaţi.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), înregistrat la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 3.567/20.03.2020 (comunicat prin adresa înregistrată la
Consiliul Judeţean Galaţi nr. 3.566/20.03.2020), precum şi de Decizia Camerei de
Conturi Galaţi nr. 23/2016/4/10.04.2020 de prelungire a termenului pentru realizarea
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 23 din 3 august 2016, ca urmare a adresei Camerei
de Conturi Galaţi nr. 1.275/2016/10.04.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi
sub nr. 4.550/13.04.2020, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 11/03.07.2017 (Raport de follow-up),
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 3.586/20.03.2020 (comunicat prin adresa
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi nr. 3.585/20.03.2020), precum şi de Decizia
Camerei de Conturi Galaţi nr. 11/2017/5/10.04.2020 de prelungire a termenului pentru
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realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11 din 3 iulie 2017, ca urmare a adresei
Camerei de Conturi Galaţi nr. 1.200/2017/10.04.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean
Galaţi sub nr. 4.551/13.04.2020, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul
Galaţi.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), înregistrat la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 3.584/20.03.2020 (comunicat prin adresa înregistrată la
Consiliul Judeţean Galaţi nr. 3.583/20.03.2020), precum şi de Decizia Camerei de
Conturi Galaţi nr. 13/2018/2/10.04.2020 de prelungire a termenului pentru realizarea
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13 din 20 iulie 2018, ca urmare a adresei Camerei de
Conturi Galaţi nr. 2.611/2018/10.04.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub
nr. 4.552/13.04.2020, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi.
S-a luat act de Raportul domnului vicepreşedinte Florinel-Petru Gasparotti cu
privire la deplasarea la Comrat UTA Găgăuzia, Republica Moldova, în perioada 19-20
iulie 2019.
S-a luat act de Raportul domnului vicepreşedinte Florinel-Petru Gasparotti cu
privire la participarea din partea Consiliului Judeţean Galaţi la Zilele Municipiului
Comrat, Republica Moldova, ce a avut loc în data de 17.08.2019.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna martie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
martie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe
luna martie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pentru luna martie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna martie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Unităţii Medico - Sociale Găneşti pentru
luna martie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna martie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 martie 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat Galaţi pe luna martie 2020.
Domnul Preşedinte mulţumeşte colegilor din consiliu pentru prezenţă şi speră să se
termine cât mai repede această pandemie ca să se poată revedea fizic. Le doreşte
tuturor o după-amiază plăcută şi multă sănătate dumnealor şi familiilor dumnealor.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 7 (şapte) pagini şi a
fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, convocată de
îndată, din data de 05 mai 2020.
P R E Ş E D I N T E,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Costel Fotea
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