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M I N U T A 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAŢI  

DIN DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2021 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: FOTEA Costel – Preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi şi 33 de consilieri judeţeni, din totalul de 34 de consilieri judeţeni aflaţi în 
funcţie. 

Şedinţa Consiliului Județean Galați a avut loc în sistem hibrid, parțial cu prezența fizică și 
parțial prin utilizarea unor mijloace electronice de comunicare simultană de la distanţă.  

În sală, au fost prezenți fizic Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, FOTEA Costel și 
următorii consilieri județeni: ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ, ALEXANDRU Adrian–Dănuț, 
CAMBANACHE Liliana, CONSTANDACHI Constantina, CUCU Doina, ENACHE Mioara, GROSU 
Constantin, GROSU Elena, ISTUDOR Gigel, IȘFAN Dumitru, MĂNĂILĂ Valeriu, NAGGAR 
Andreea–Anamaria, NECHIFOR Alexandru, POLINSCHI Mihai, POPA Octavian, PORUMB 
Cătălin–Nicolae, RADU Valentin, RUSU Georgiana–Iuliana, SANDU Mitică, STAN Ionel și 
STANCIU Silvius. 

În sistem online, au fost prezenți următorii consilieri județeni: ANTOFI Eugenia–
Simona, CĂLUEAN Anghel–Costel, COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, GASPAROTTI Florinel–
Petru, GĂTEJ Marioara–Artemis, IOSIF Iulian, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU Georgia–
Cornelia, MOROȘAN Cătălin, OPREA Radu–Adrian și ȘAPIRA Violeta. 

Şedinţa a fost legal constituită. 
 

Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte de hotărâri: 
–  Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc Tg. Bujor, 

spital din rețeaua Consiliului Județean Galați; 
–  Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 

obiectivului de investiţie „Spațiu expozițional permanent zona pescărească Prut–Dunăre”; 
–  Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 
2022-2024. 
 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
• Hotărârea nr. 203 din 29 septembrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, adoptată în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 204 din 29 septembrie 2021 privind modificarea statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, adoptată în unanimitate cu 35 de 
voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 205 din 29 septembrie 2021 privind modificarea organigramei și a 
statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc Tg. Bujor, spital din rețeaua Consiliului Județean 
Galați, adoptată în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
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• Hotărârea nr. 206 din 29 septembrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 221 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului ”Consolidarea 
capacității de reacție la criza sanitară COVID 19, în unitățile de învățământ special din județul 
Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia, adoptată în 
unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 207 din 29 septembrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Spațiu expozițional 
permanent Zona pescărească Prut - Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta, adoptată în 
unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 208 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea parteneriatului dintre 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația 
Mausi în vederea organizării în comun a unor concursuri și evenimente sportive în Pădurea 
Gârboavele, adoptată în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 209 din 29 septembrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 220/24 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului ”Acces la educație 
în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din 
județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia, adoptată 
în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 210 din 29 septembrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate 
de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE 
MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI, cu modificările și completările ulterioare, adoptată 
în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 211 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea cooperării dintre 
Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați și 
asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați  în vederea realizării proiectului 
„Muzeele prin ochii copiilor”, adoptată în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 212 din 29 septembrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 235/22.10.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de 
Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare și amenajare 
Muzeul “Casa Cuza Vodă” din Galaţi, adoptată în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 213 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Sală 
Spectacole Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați, adoptată în unanimitate cu 35 de voturi 
„pentru”; 
• Hotărârea nr. 214 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi 
Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Spațiu expozițional 
permanent zona pescărească Prut–Dunăre”, adoptată în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 215 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea modificării 
indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție 
privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Lucrări albie pod KM 46+500 DJ 251, comuna 
Pechea, județul Galați”, adoptată în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 216 din 29 septembrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici privind realizarea obiectivului de investiţii „PODEŢE PENTRU ACCES LA 
PROPRIETĂŢI”, adoptată în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 217 din 29 septembrie 2021 privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumei de 5.239 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în 
vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2021, adoptată în 
unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 218 din 29 septembrie 2021 privind rectificarea bugetului local al 
Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022–2024, s-a adoptat astfel: art.1 –  în 
unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; art.2 – în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; art.3 – în 
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unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; art.4 – în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”; proiectul 
de hotărâre în ansamblu a fost adoptat în unanimitate cu 35 de voturi „pentru”. 
• La Hotărârea nr. 219 din 29 septembrie 2021 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de concurs / examen şi în comisia de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea 
organizării şi desfăşurării concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director 
Financiar Contabil (membru al Comitetului director) din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. 
Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, în urma votului secret, au rezultat 
următoarele: 

(1). Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 
concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil (membru al 
Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

STOICA George 22 1 12  

PAMFIL Alistita 22 1 12  

COSTIN Angelica 22 1 12  
 

 (2) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (1), precum 
şi completarea acesteia, după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

GHEONEA Victoria 22 1 12  

BUHANCĂ Aurora 22 1 12  

 

(3) Desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil 
(membru al Comitetului director) al Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

ALUPOAE Aida Flavia 22 1 12  

GRIGORE Florin 22 1 12  

COCA Ionel 22 1 12  

 

(4) Avizarea componenţei integrale a comisiei prevăzută la punctul (3), precum 
şi completarea acesteia după cum urmează: 
 

Numele şi prenumele 
candidaţilor 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate  

Buletine de 
vot nule 

DEBITA Mihaela 22 1 12  

ENACHE Daniela 22 1 12  
 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1449. 
 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL GENERAL AL 
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Ionel COCA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talabă Mihaela/1 ex./29.09.2021 


