PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 30 martie 2021
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 210 din 24 martie 2021 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line)
din 24 martie 2021, respectiv în ediţiile tipărite din 25 martie 2021 şi în ziarul
„Realitatea” Galaţi din 25 martie 2021 şi afişată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de
Regulament şi de Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de
menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate din cadrul
Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2020;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea închiderii Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip
Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea închiderii Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu
tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor
infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi în Centrul de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă,
refugiaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea închiderii Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de
separare de părinţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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10. Aprobarea cererii Consiliului Local al Municipiului Galaţi, adresată Consiliului
Judeţean Galaţi, pentru transmiterea imobilului „Piaţa Muzeului” din domeniul public al
judeţului Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 204/31.08.2020 privind
aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de servitute de
trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă de 21,5 m 2 aflat în domeniul
public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, situat în
incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, str. Ştiinţei nr. 117, municipiul Galaţi, în
favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala
de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces staţie sortare Târgu Bujor”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii “Drumuri de acces TMB Galaţi şi Depozit Valea Mărului pentru Proiectul
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. 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, în deschiderea şedinţei, salută consilierii judeţeni.
În continuare, îi dă cuvântul Secretarului general al judeţului care va face apelul
nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă (domnul Coca Ionel, Secretarul general al
judeţului Galaţi, este înlocuit la această şedinţă de doamna Nedelcu Georgeta-Alina, şef
serviciu al Serviciului contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi).
Doamna Nedelcu Georgeta-Alina face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 33 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 32 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
A lipsit domnul consilier judeţean Moroşan Cătălin.
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 23 februarie 2021.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul–verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul–verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri:
- Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 313 din 19 decembrie 2019
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul
Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de
acesta;
- Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi,
Asociaţia Fermierilor din România, Fundaţia Europeană pentru Dezvoltare
Durabilă şi Grupul de Acţiune Locală Tecuci Sud Est în vederea implementării
proiectului „Promovarea principiilor cetăţeniei active prin intermediul unei
platforme digitale pentru interacţiunea cu fermierii legumicultori din judeţul
Galaţi”;
- Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie „ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM Rateş – Tecuci”
componentă a proiectului ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL GALAŢI”.
Face precizarea că cele trei proiecte 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. 313 din 19 decembrie 2019
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de
Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi, Asociaţia Fermierilor din România, Fundaţia Europeană pentru Dezvoltare
Durabilă şi Grupul de Acţiune Locală Tecuci Sud Est în vederea implementării
proiectului „Promovarea principiilor cetăţeniei active prin intermediul unei platforme
digitale pentru interacţiunea cu fermierii legumicultori din judeţul Galaţi”».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie „ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM Rateş – Tecuci”
componentă a proiectului ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR
ÎN JUDEŢUL GALAŢI”».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 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. Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de
menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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2. Acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate din cadrul
Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2020;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea închiderii Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip
Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea închiderii Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu
tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor
infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi în Centrul de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă,
refugiaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea închiderii Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de
separare de părinţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea cererii Consiliului Local al Municipiului Galaţi, adresată Consiliului
Judeţean Galaţi, pentru transmiterea imobilului „Piaţa Muzeului” din domeniul public al
judeţului Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 204/31.08.2020 privind
aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de servitute de
trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă de 21,5 m 2 aflat în
domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie
Galaţi, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, str. Ştiinţei nr. 117,
municipiul Galaţi, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia
Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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12. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces staţie sortare Târgu Bujor”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii “Drumuri de acces TMB Galaţi şi Depozit Valea Mărului pentru Proiectul
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 313 din 19 decembrie
2019 privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic
de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi, Asociaţia Fermierilor din România, Fundaţia Europeană pentru Dezvoltare
Durabilă şi Grupul de Acţiune Locală Tecuci Sud Est în vederea implementării
proiectului „Promovarea principiilor cetăţeniei active prin intermediul unei platforme
digitale pentru interacţiunea cu fermierii legumicultori din judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie „ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM Rateş – Tecuci”
componentă a proiectului ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR
ÎN JUDEŢUL GALAŢI”;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de
menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”
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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate 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 33 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Costel Fotea
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile
financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2020
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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea închiderii Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip
Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia, adresându-se domnului preşedinte, doreşte
să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia specifică faptul că lucrează cu astfel de
pacienţi. Referindu-se la faptul că a citit cu atenţie întemeierea acestei propuneri,
comunică: „Numai că, într-adevăr, aşa este, cu siguranţă, în ultimul an, s-a micşorat
numărul de pacienţi cu Alzheimer care sunt cotaţi Centrului de zi – mă refer la cel de zi.
Problema este că eu cred – şi cu siguranţă aşa este – este în contextul pandemiei”.
Propunerea avansată ar fi dacă se poate închide temporar acest centru: „îl lăsăm
oarecum pe aşteptare, cu o reevaluare la trei luni, în funcţie de pandemie, pentru că am
foarte mulţi pacienţi care şi-ar dori foarte mult să ajungă la Centrul de zi pentru
persoane cu Alzheimer. Dar, într-adevăr, din cauza pandemiei, nu s-a întâmplat lucrul
acesta. Cred că ştiţi că anterior au fost pacienţi foarte mulţi care au venit la Centrul de zi
pentru persoane cu Alzheimer şi eu cred că ar trebui măcar să aşteptăm, pentru că ne
va fi destul de dificil să îl redeschidem. Aceasta este părerea noastră, dacă puteţi ţine
cont de ea”.
Domnul Preşedinte, reliefându-i faptul că părerea expusă este una pertinentă şi
justificată, transmite: „Problema se pune în felul următor: noi, la începutul anului 2021,
am aprobat un Plan al serviciilor sociale pentru municipiul Galaţi care au aceste centre
de zi în municipiul Galaţi. Ce se întâmplă? Numărul scăzut sau adresabilitatea scăzută
nu este doar în 2020 la aceste centre pentru bolnavii cu Alzheimer. Ea vine din urmă,
din anii anteriori, unde… de la an la an au fost tot mai puţini, tot mai puţini”. Şi aceasta
datorită faptului că municipiul Galaţi, Primăria Galaţi, are astfel de centre care oferă
astfel de servicii, menţionând: „Adică era o chestie concurenţială între noi şi ei”. În
continuare, îi spune că da, dacă la un moment dat, peste un an de zile sau peste o
perioadă pe care o apreciază la un an şi jumătate, după ce această pandemie va trece
şi dacă numărul de cazuri sau adresabilitatea creşte, „cu mare drag, achiesez la ideea
dumneavoastră şi aveţi încredere că îl vom înfiinţa fără nicio problemă pentru că spaţii
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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avem, avem tot ce ne trebuie. Doar că, în condiţiile acestea, în condiţiile în care nu sunt
pacienţi, nu avem ce face cu angajaţii de acolo. Şi, atunci, angajaţii de acolo au fost
repartizaţi către alte centre unde suntem în deficit, inclusiv pentru Centrul respiro,
inclusiv pentru Centrul de la Tecuci”. Şi, atunci, pentru că este şi situaţia aceasta
economică, aşa cum se observă, trebuie să se depăşească anul 2021. Dar, dacă
adresabilitatea va creşte, comunică: „aveţi încredere că în 2022 putem să îl
redeschidem fără nicio problemă şi nu numai pe acesta şi pe celălalt”.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia precizează: „Sunt absolut convinsă, dar cred
că ne înţelegeţi şi pe noi şi mai ales pe mine, personal, ca medic psihiatru care lucrează
cu aceşti pacienţi că nu pot să dau un aviz favorabil închiderii unui centru de zi pentru
Alzheimer. Dar înţeleg perfect situaţia economică actuală, însă ne menţinem părerea.
Sper să nu fie o problemă din punctul acesta de vedere”.
Domnul Preşedinte, menţionând că nu este nicio problemă, îi spune că este întru
totul de acord cu opiniile exprimate.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia intervine, spunând că aşteaptă, cu drag, să fie
deschise.
Domnul Preşedinte opinează că aici nu este cineva care deţine adevărul absolut,
ci doar, prin dialog, se pot găsi soluţii bune, viabile. De aceea, specifică faptul că,
astăzi, municipiul Galaţi are astfel de centre deschise în municipiul Galaţi şi pacienţii
merg acolo. Şi, din păcate… sau din fericire, sunt puţini care se adresează.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia susţine că nu sunt puţini, doar că nu se pot
adresa momentan. Afirmă: „Aşteptăm cu drag să avem şi noi, consiliul judeţean, un
centru al nostru din nou, acolo, pentru pacienţi”.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif Iulian,
Manoliu Tiberiu–Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Oprea Radu–Adrian, Popa
Octavian şi Radu Valentin) şi 0 „abţineri”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea închiderii Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu
tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia are o nouă intervenţie, menţionând că, în
domeniul sănătăţii, este partea reprezentativă a consilierilor P.N.L. din cadrul consiliului
judeţean. Cunoaşte că este aceeaşi situaţie economică. A dat citire exactă întemeierii
acestui proiect propus. Însă a văzut acolo că le este sugerat că ar fi o idee foarte bună
să se deschidă aceste centre pe lângă U.A.T.-uri acolo unde este pretabil, în judeţ.
Afirmă: „Este destul de greu să închidem acum un centru şi să le cerem primăriilor să
deschidă centre pentru aceşti copii cu autism. Pe de altă parte, ştiu că aţi sugerat că
sunt O.N.G.-uri pentru aşa ceva. Of! Cunosc aceste O.N.G.-uri, cunosc părinţii copiilor
cu autism, pentru că majoritatea sunt în tratament la mine din cauza condiţiilor, ştiţi,
dificile de a creşte aşa copii. Şi vreau să vă spun că este o aglomeraţie extraordinar de
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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mare, un număr destul de mare de pacienţi. Şi, de asemenea, este foarte greu să
aprob, să fim, să dăm un aviz favorabil închiderii unui centru pentru copiii cu autism”.
Ştie că este justificabil, dar repetă: „îmi este foarte greu să fac asta şi ne este greu
tuturor”.
Domnul Preşedinte reiterează faptul că nu partea pecuniară, nu partea financiară
este prioritatea sau cea care îi duce la această decizie, ci faptul că, în momentul de
faţă, aceste centre nu au adresabilitate deloc, mai ales că trebuie comunicat tuturor
foarte clar că acestea sunt centre de zi. Centrele cu caracter permanent rămân în
continuare. Transmite: „Deci noi avem centre pentru persoane cu autism, avem şcolile
speciale – adică avem astfel de centre cu caracter permanent. Deci, încă o dată, revin
şi spun că nu partea pecuniară este problema cea mai importantă, ci faptul că, în
momentul de faţă, nu avem adresabilitate. Ar putea fi, exact cum s-a spus şi în motivare
– motivarea hotărârii, am putea să avem astfel de centre zonale sau pe lângă primării
ajutate într-adevăr de consiliul judeţean”. Referindu-se la cei care sunt de exemplu la
Priponeşti, la Oancea sau la Cavadineşti, spune că este mult mai greu ca acei oameni
să vină în municipiul Galaţi. Iar, astăzi, la momentul vorbirii, astfel de servicii pentru
pacienţii… pentru tinerii cu autism sunt oferite de către municipalitate, în municipiul
Galaţi, de aceea a şi scăzut această adresabilitate. Îi comunică doamnei consilier
judeţean că îi înţelege perfect punctul de vedere şi subliniază că nu este o decizie luată
strict economic…
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia, adresându-se domnului preşedinte, expune
următoarele: «chiar am vorbit cu câţiva părinţi care au copiii la Şcoala „Simion
Mehedinţi”, dar sunt şi părinţi care au copiii la liceele normale, cum ar fi Liceul
Economic – un copil extraordinar cu autism acolo – şi mai mulţi copii pe care îi cunosc
şi vreau să vă spun că îmi spuneau că le este foarte greu să acceseze centrele de
autism şi din cauza programului. Dar din cauza faptului că aceste terapii pentru autism
nu se pretează pentru mulţi pacienţi la un loc, deci este normal să faci cu trei-patru copii
maxim o dată. De aceasta vă spun că poate pare puţin cam mică adresabilitatea, dar să
ştiţi că… cam ducem lipsă de aceste centre de autism. Dar dacă… dumneavoastră
ne-aţi sugerat o idee foarte bună dacă ar fi aceste O.N.G.-uri – şi am să vorbesc cu cei
care au O.N.G.-urile în acest profil – şi să deschidă sau să colaboreze cu U.A.T.-urile
respective, tot sub egida consiliului judeţean, în localităţi mai uitate, aşa, de lume, cred
că este o idee foarte bună. Şi, probabil, o să apară într-o propunere ulterioară către
dumneavoastră. Dar acum, la fel, nu putem fi de acord».
Domnul Preşedinte consideră că, împreună, vor găsi soluţii bune.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia îi susţine punctul de vedere.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif Iulian,
Manoliu Tiberiu–Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Oprea Radu–Adrian, Popa
Octavian şi Radu Valentin) şi 0 „abţineri”.
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Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în
Centrul de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă,
refugiaţi
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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea închiderii Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de
separare de părinţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia, opinând că ar fi aceeaşi discuţie, din partea
dumnealor, ca şi la Punctul 5, precizează: „Dar aşteptăm, la fel, să propunem şi să
rezolvăm problema aceasta în cadrul judeţului”.
Domnul Preşedinte informează că aici, practic, acest centru nu se închide, ci este
transferat la Centrul pentru persoane adulte cu handicap „Pentru Voi”; adică vor
funcţiona într-o locaţie.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia, în această situaţie, spune că ar fi extraordinar.
Menţionează că nu se făcea referire la transfer în documentaţie, ci la închidere. Atunci,
în urma celor expuse, vor aproba şi vor da vot favorabil.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru
sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.

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

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 30 martie 2021
Pag. nr. 10
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia, ca observaţie, spune: „este oarecum logic că
acolo se vorbeşte despre redistribuirea funcţiilor pentru centrele care se închid cu care,
evident, noi nu am fost de acord. Şi atunci, nu ştiu cum să facem pentru că suntem de
acord cu Centrul respiro – este necesitate, este un lucru foarte bun, dar ce facem cu
punctele celelalte unde se închid celelalte centre cu care nu am fost de acord să se
închidă?”
Domnul Preşedinte, referindu-se la acele două centre care se închid pe o perioadă
pe care o apreciază ca temporară, specifică: „dacă vom avea adresabilitate, din 2022,
cu siguranţă le vom redeschide sau vom găsi soluţia pentru judeţ”. În al doilea rând,
informează că personalul care a rămas a fost redistribuit în alte centre, aşa cum a
expus, şi în Centrul respiro şi la Tecuci şi în alte centre, plus că sunt douăzeci şi opt de
posturi care au fost desfiinţate – practic, posturi care nu erau ocupate şi le-au desfiinţat;
tocmai, exact cum spunea, din motive economice.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia, referitor la redistribuirea personalului,
precizează că, normal, dau aviz favorabil. Susţine: „Este normal ca oamenii aceştia să
lucreze undeva, dar cu menţiunea că rămânem cu aceeaşi poziţie faţă de închiderea
celor două centre”.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” (Diaconu Vasile) şi 0
„abţineri”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea cererii Consiliului Local al Municipiului Galaţi, adresată Consiliului
Judeţean Galaţi, pentru transmiterea imobilului „Piaţa Muzeului” din domeniul
public al judeţului Galaţi în domeniul public al municipiului 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 204/31.08.2020 privind
aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de servitute
de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă de 21,5 m 2 aflat în
domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de
Pneumoftiziologie Galaţi, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi,
str. Ştiinţei nr. 117, municipiul Galaţi, în favoarea Societăţii de Distribuţie a
Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei
Electrice 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 33 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces staţie sortare Târgu
Bujor”
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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii “Drumuri de acces TMB Galaţi şi Depozit Valea Mărului pentru Proiectul
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul 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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 313 din 19 decembrie 2019
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul
Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de
acesta
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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi,
Asociaţia Fermierilor din România, Fundaţia Europeană pentru Dezvoltare
Durabilă şi Grupul de Acţiune Locală Tecuci Sud Est în vederea implementării
proiectului „Promovarea principiilor cetăţeniei active prin intermediul unei
platforme digitale pentru interacţiunea cu fermierii legumicultori din judeţul
Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
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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 33 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie „ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM Rateş – Tecuci”
componentă a proiectului ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 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 33 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 sau
rapoartele ce fost prezentate la mapă.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
februarie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 28 februarie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
februarie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe
luna februarie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna februarie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi pe luna februarie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna februarie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi pe
anul 2020.
Domnul Preşedinte, nefiind alte informări sau observaţii, în închiderea şedinţei le
doreşte tuturor multă sănătate. Comunică faptul că poate luna viitoare, dacă vremea
permite, şi în formă fizică să se mai revadă, să se mai schimbe opinii.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 12 (douăsprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
20 aprilie 2021.
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