PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 27 august 2021
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 368 din 20 august 2021 şi a fost publicată
în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 20 august 2021, respectiv în ediţia
tipărită din 21-22 august 2021, în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line) din 20
august 2021, respectiv în ediţia tipărită din 23 august 2021 şi în ziarul „Realitatea”
Galaţi din 23 august 2021 şi afişată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de
Regulament şi de Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „V. A.
Urechia” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii Medico –
Sociale Găneşti;
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 2021;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA
FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Documentaţie De Avizare A
Lucrărilor De Intervenţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Achiziţie Şi Lucrări
Montaj Sisteme De Detectare, Semnalizare, Avertizare Incendii Şi Semnalizare Şi
Alarmare În Cazul Depăşirii Concentraţiei Maxime Admise De Oxigen În Atmosferă –
Corp A şi Corp C – Spitalul De Pneumoftiziologie Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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9. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Documentaţie De Avizare A
Lucrărilor De Intervenţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Lucrări De
Modernizare Instalaţii Electrice Şi Realizare Instalaţii De Ventilare Şi Tratarea Aerului,
Cu Presiune Negativă, Corp A şi Corp C, Spitalul De Pneumoftiziologie Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Constatarea încetării dreptului de administrare al Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală–Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi asupra
bunului imobil situat în municipiul Galaţi, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piaţa Centrală,
bl. B4, ap. 7, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi,
situat în mun. Galaţi, cartier Aurel Vlaicu, str. Cluj nr. 5, bloc D3, sc. 2, ap. 20, parter;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2020 – 2024;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226 din 29 octombrie
2020 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Galaţi la
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere
energetic, 2020-2024 şi asigurarea contribuţiei proprii necesare achiziţionării unui
autovehicul electric hibrid în cadrul programului;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 121 din 27 mai
2021 privind aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin
proiect” şi a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecţie personală
achiziţionate”, respectiv CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziţionate” pentru
proiectul «Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi Spitalului
Municipal „Anton Cincu” Tecuci»;
Iniţiator: Costel Fotea
15. 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;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Participă ca invitat Paul Cristea – Subprefectul judeţului Galaţi.
Şedinţa s-a desfăşurat în sistem hibrid, parţial cu prezenţa fizică şi parţial prin
utilizarea unor mijloace electronice.
Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedinte a Consiliului Judeţean Galaţi
Cucu Doina, desemnată în conformitate cu art. 181 alin. (1) coroborat cu art. 192 alin.
(1) din Codul administrativ, adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Doamna vicepreşedinte Cucu Doina, adresându-se doamnelor, domnilor
consilieri şi stimaţilor invitaţi, doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului
Paul Cristea – Subprefectul judeţului Galaţi.
În continuare, îi dă cuvântul domnului Coca Ionel, Secretarul general al judeţului
Galaţi care va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în funcţie, informează că la şedinţă sunt
prezenţi 33 consilieri judeţeni în funcţie.
În sală, au fost prezenţi fizic următorii consilieri judeţeni: Alexandru
Adrian–Dănuţ, Cambanache Liliana, Cucu Doina, Enache Mioara, Gasparotti
Florinel–Petru, Gătej Marioara–Artemis, Grosu Constantin, Grosu Elena, Mănăilă
Valeriu, Mocanu Georgia–Cornelia, Naggar Andreea–Anamaria, Polinschi Mihai,
Popa Octavian, Porumb Cătălin–Nicolae, Radu Valentin, Rusu Georgiana–Iuliana,
Sandu Mitică, Stanciu Silvius şi Şapira Violeta.
În sistem online, au fost prezenţi următorii consilieri judeţeni: Adumitroaiei
Răzvan–Ionuţ, Antofi Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Constandachi
Constantina, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif Iulian, Istudor Gigel, Işfan
Dumitru, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Moroşan Cătălin, Nechifor Alexandru, Oprea
Radu–Adrian şi Stan Ionel.
Domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel a absentat.
Domnul Coca Ionel, referindu-se la faptul că va da citire articolului din Codul
administrativ care reglementează situaţia absenţei preşedintelui de la şedinţă, specifică
faptul că art. 181 din Codul administrativ prevede că şedinţele consiliului judeţean sunt
conduse de preşedintele consiliului judeţean sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele
desemnat în condiţiile art. 192 alin. (1) şi (2). Art. 192 alin. (1) prevede că: „În caz de
vacanţă a funcţiei de preşedinte al consiliului judeţean, de suspendare a mandatului
preşedintelui consiliului judeţean, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a
mandatului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de drept de unul dintre vicepreşedinţi,
desemnat de consiliul judeţean, prin vot secret, cu majoritate absolută, cu respectarea
drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de preşedinte al consiliului judeţean”.
În aceste condiţii, informează că s-au întocmit buletine de vot pentru desemnarea unuia
dintre cei doi vicepreşedinţi care să conducă şedinţa ordinară. Întrucât şedinţa se
desfăşoară în sistem hibrid şi cu participarea online şi cu participarea fizică, majoritatea
absolută din cei 34 de consilieri în funcţie care sunt în prezent, înseamnă 18 consilieri,
deci este nevoie de 18 voturi pentru desemnarea vicepreşedintelui care să conducă
şedinţa. Este necesar să se desemneze un vicepreşedinte care să conducă şedinţa,
altfel şedinţa nu poate continua. Este necesar ca şedinţa să fie condusă legal, oficial, de
un vicepreşedinte desemnat, după cum a descris situaţia. Totodată, aduce la cunoştinţă
că din Comisia de numărare a voturilor lipsesc doamna Constandachi Constantina care
este online şi nu poate participa, respectiv domnul Oprea Radu–Adrian, aflat în aceeaşi
situaţie, şi care trebuie înlocuiţi. Şi, de la Partidul Mişcarea Populară (P.M.P.), pentru că
toţi participă online, este necesară altă propunere pentru al cincilea membru în Comisia
de numărare a voturilor.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia îl propune pe domnul Radu Valentin.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Doamna vicepreşedinte Cucu Doina o propune pe doamna Rusu Georgiana–
Iuliana.
În continuare, se supun la vot propunerile.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Coca Ionel concluzionează că se completează Comisia de numărare a
voturilor cu doamna Rusu Georgiana–Iuliana în locul doamnei Constandachi
Constantina şi cu domnul Radu Valentin în locul domnului Oprea Radu–Adrian.
Totodată, informează că se vor preda buletinele de vot şi urmează votul secret
pentru a se putea continua şedinţa.
Domnul Diaconu Vasile întreabă care este procedura, având în vedere că în
situaţii de genul acesta nu se participă.
Domnul Coca Ionel expune că, în modificarea regulamentului care a avut loc luna
trecută, se specifică în mod clar că cei care participă online nu pot participa la votul
secret. Practic este imposibil să li se dea un buletin de vot, să se asigure secretul
votului, motiv pentru care participă cei care sunt în sală.
Domnul Diaconu Vasile doreşte să i se comunice, ca situaţie, câţi consilieri
judeţeni participă în sală şi câţi online.
Domnul Coca Ionel îl înştiinţează că în sală sunt 19 consilieri judeţeni şi
diferenţa, până la 33, online.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Sandu Mitică 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.
18.
19.

ALEXANDRU Adrian–Dănuţ
CAMBANACHE Liliana
CUCU Doina
ENACHE Mioara
GASPAROTTI Florinel–Petru
GĂTEJ Marioara–Artemis
GROSU Constantin
GROSU Elena
MĂNĂILĂ Valeriu
MOCANU Georgia–Cornelia
NAGGAR Andreea–Anamaria
POLINSCHI Mihai
POPA Octavian
PORUMB Cătălin–Nicolae
RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
STANCIU Silvius
ŞAPIRA Violeta
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Se votează.
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
……………………………………………………………………………………………………
Se reiau lucrările.
Domnul Sandu Mitică, în urma procesului de votare, prezintă următorul:
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Desemnarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi care urmează să conducă
şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 27 august 2021». Cvorum
necesar: majoritatea absolută = 18; 2. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului
Judeţean Galaţi: 35; 3. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi
prezenţi la şedinţă: 19.
Numele şi prenumele
candidaţilor
Doina CUCU
Elena GROSU

Voturi
„pentru”
19
–

Voturi
„împotrivă”
–
–

Buletine de vot Buletine de
anulate
vot nule
–
–
–
–

CONCLUZIE – doamna vicepreşedinte Doina CUCU a fost desemnată să
conducă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 27 august
2021.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Mitică, preşedinte;
NAGGAR Andreea–Anamaria, membru; RADU Valentin, membru (temporar); RUSU
Georgiana–Iuliana, membru (temporar); GASPAROTTI Florinel–Petru, membru».
Domnul Iosif Iulian, adresându-se doamnei vicepreşedinte, domnului secretar
general al judeţului, are rugămintea, pe viitor, dacă se mai întâlnesc cu astfel de situaţii
în care vor fi nevoiţi să voteze secret şi unii colegi vor participa online sau fizic la
şedinţă, să fie anunţaţi dacă se va cunoaşte despre situaţie cu o zi-două-trei înainte de
şedinţă, înainte de a comunica modalitatea de participare – prezenţa fizică sau online.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina îi comunică domnului consilier judeţean că a
luat act de solicitarea formulată.
Domnul Iosif Iulian îi mulţumeşte.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina anunţă că şedinţa poate continua.
La votarea punctului 16 de pe ordinea de zi, domnul consilier judeţean
Nechifor Alexandru s-a abţinut la vot, în conformitate cu prevederile art. 228 alin.
(3) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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 27 iulie 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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Doamna vicepreşedinte Cucu Doina, cu privire la ordinea de zi, solicită
completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâri:
– Aprobarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie pentru realizarea
obiectivului de investiţii „Amenajare Zonă de Agrement Parc Aventura,
Pădurea Gârboavele”;
– Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de
specialitate.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina supune la vot completarea ordinii de zi cu
proiectul de hotărâre privind «Aprobarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de
execuţie pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare Zonă de Agrement Parc
Aventura, Pădurea Gârboavele”».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
NOTĂ: Domnul consilier judeţean Căluean Anghel–Costel a fost întrebat cum a
votat. A precizat că a votat pentru.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina supune la vot completarea ordinii de zi cu
proiectul de hotărâre privind «Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin
Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la
ordinea de zi aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Domnul Diaconu Vasile are o observaţie de făcut.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Diaconu Vasile, referindu-se la faptul că a tot cerut ca aceste proiecte de
hotărâri care nu sunt urgente, despre care probabil că se ştie cu o săptămână-două
înainte, să nu mai fie trecute, pe ordinea de zi, suplimentar. Susţine: „Aş vrea să
respectăm totuşi regulamentul şi Codul administrativ, să avem şi noi timp să le studiem
mai bine, să nu mai fie probleme. Tot am cerut, dar văd că, practic, asta continuă şi nu
cred că s-a aflat acum de aceste parteneriate, chiar în ultima zi. Mulţumesc!”
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina supune la vot ordinea de zi cu modificările
solicitate:
1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „V. A.
Urechia” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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4. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii Medico –
Sociale Găneşti;
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 2021;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA
FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Documentaţie De Avizare A
Lucrărilor De Intervenţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Achiziţie Şi Lucrări
Montaj Sisteme De Detectare, Semnalizare, Avertizare Incendii Şi Semnalizare Şi
Alarmare În Cazul Depăşirii Concentraţiei Maxime Admise De Oxigen În Atmosferă –
Corp A şi Corp C – Spitalul De Pneumoftiziologie Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Documentaţie De Avizare A
Lucrărilor De Intervenţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Lucrări De
Modernizare Instalaţii Electrice Şi Realizare Instalaţii De Ventilare Şi Tratarea Aerului,
Cu Presiune Negativă, Corp A şi Corp C, Spitalul De Pneumoftiziologie Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie pentru realizarea
obiectivului de investiţii „Amenajare Zonă de Agrement Parc Aventura, Pădurea
Gârboavele”;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Constatarea încetării dreptului de administrare al Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală–Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi asupra
bunului imobil situat în municipiul Galaţi, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piaţa Centrală,
bl. B4, ap. 7, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi,
situat în mun. Galaţi, cartier Aurel Vlaicu, str. Cluj nr. 5, bloc D3, sc. 2, ap. 20, parter;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2020 – 2024;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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14. Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226 din 29 octombrie
2020 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Galaţi la
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere
energetic, 2020-2024 şi asigurarea contribuţiei proprii necesare achiziţionării unui
autovehicul electric hibrid în cadrul programului;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 121 din 27 mai
2021 privind aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin
proiect” şi a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecţie personală
achiziţionate”, respectiv CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziţionate” pentru
proiectul «Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi Spitalului
Municipal „Anton Cincu” Tecuci»;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi
şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. 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;
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:
Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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:
Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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”.
NOTĂ: Domnul consilier judeţean Nechifor Alexandru a fost întrebat cum a votat.
A precizat că a votat pentru.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „V. A.
Urechia” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua
Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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 5 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Unităţii Medico – Sociale Găneşti
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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 6 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 2021
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR”
(FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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.
V I C E P R E Ş E D I N T E,
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Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Documentaţie De Avizare A
Lucrărilor De Intervenţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Achiziţie Şi
Lucrări Montaj Sisteme De Detectare, Semnalizare, Avertizare Incendii Şi
Semnalizare Şi Alarmare În Cazul Depăşirii Concentraţiei Maxime Admise De
Oxigen În Atmosferă – Corp A şi Corp C – Spitalul De Pneumoftiziologie Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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 indicatorilor tehnico-economici şi Documentaţie De Avizare A
Lucrărilor De Intervenţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Lucrări De
Modernizare Instalaţii Electrice Şi Realizare Instalaţii De Ventilare Şi Tratarea
Aerului, Cu Presiune Negativă, Corp A şi Corp C, Spitalul De Pneumoftiziologie
Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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 10 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie pentru
realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare Zonă de Agrement Parc Aventura,
Pădurea Gârboavele”
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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:
Constatarea încetării dreptului de administrare al Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală–Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi
asupra bunului imobil situat în municipiul Galaţi, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2,
Piaţa Centrală, bl. B4, ap. 7, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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.
V I C E P R E Ş E D I N T E,

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Doina Cucu

Ionel Coca

Şedinţa din 27 august 2021
Pag. nr. 11
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi,
situat în mun. Galaţi, cartier Aurel Vlaicu, str. Cluj nr. 5, bloc D3, sc. 2, ap. 20,
parter
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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:
Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2020 – 2024
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina întreabă dacă sunt observaţii cu privire la
proiectul de hotărâre sau la documentaţia de fundamentare.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia are doar o întrebare de adresat.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia doreşte un răspuns cu privire la autoturismul
hibrid care a fost aprobat odată, dacă s-a achiziţionat sau nu.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina îi comunică faptul că nu s-a achiziţionat.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia intervine: „Nu. Deci acest proiect, practic este
acelaşi lucru… achiziţionăm un autoturism sau nu? Asta voiam să întreb…”
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina îi răspunde că nu. Următorul proiect de pe
ordinea de zi are legătură cu acel proiect. Acesta este diferit, face parte din altă
categorie.
În continuare, nemaifiind alte 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:
Completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 226 din 29 octombrie 2020
privind aprobarea participării Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Galaţi la
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct
de vedere energetic, 2020-2024 şi asigurarea contribuţiei proprii necesare
achiziţionării unui autovehicul electric hibrid în cadrul programului
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina întreabă dacă sunt observaţii cu privire la
proiectul de hotărâre sau la documentaţia de fundamentare.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia doreşte să ia cuvântul.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia, practic, din câte cunoaşte, referindu-se la
Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 2001, afirmă: „ştiam că trebuie achiziţionate
autoturismele, bine, din producţia proprie şi mă gândesc că nu avem aşa ceva,
producţie proprie. Dacia nu ştiu dacă are hibrid. Dar aş vrea să ştiu pe ce criterii se va
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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face acea achiziţie. Nu scrie nicăieri, nu am putut să văd, adică, de la ce producător, pe
ce criteriu, pe criteriul – nu ştiu, poate pe un criteriu al preţului?... sau pe capacitate
cilindrică, pentru că, la fel, ştiu că nu trebuie să depăşească 1.600 cmc”.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina îi comunică că acest proiect de hotărâre are
strict obiect de aducere la actualitate a legislaţiei care s-a modificat de la momentul la
care a fost aprobată hotărârea de consiliu din 2020 până în prezent. Conchide că
prevede doar actualizarea legislaţiei, nimic mai mult.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia întreabă dacă înseamnă că urmează să se
voteze achiziţia unui autoturism.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina îi transmite că nu, s-a votat atunci achiziţia
unui autoturism.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia subliniază: „Am înţeles. Şi se adaptează
legislaţiei în vigoare”.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina îi confirmă acest lucru.
În continuare, nemaifiind alte 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:
Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 121 din 27 mai
2021 privind aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin
proiect” şi a indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecţie personală
achiziţionate”, respectiv CV2 „Valoarea echipamentelor medicale achiziţionate”
pentru proiectul «Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi
Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci»
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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 Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean
Galaţi şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina 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.
Domnul Nechifor Alexandru, adresându-se doamnei vicepreşedinte, solicită
menţionarea faptului că, la acest proiect, s-a abţinut la vot.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina
Se aprobă în unanimitate, cu 32 voturi „pentru”.
NOTĂ: Domnul consilier judeţean Nechifor Alexandru s-a abţinut la vot, în
conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ, aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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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 2021 şi
estimările pe anii 2022-2024
Iniţiator: Costel Fotea
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina întreabă dacă sunt observaţii cu privire la
proiectul de hotărâre sau la documentaţia de fundamentare.
Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament şi o roagă pe
doamna consilier Aida–Flavia Alupoae să-l prezinte.
Doamna Alupoae Aida–Flavia, consilier superior din cadrul Direcţiei economie şi
finanţe, prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 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
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 9.597/26.08.2021)
Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre,
Biblioteca V.A. Urechia a solicitat suma de 180 mii lei pentru acoperirea
cheltuielilor de personal în vederea alimentării cardurilor cu drepturile salariale aferente
lunii august 2021, cu scadenţă în septembrie 2021;
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi a solicitat
modificarea bugetului între trimestrele III şi IV, cu suma de 230 mii lei, pentru acoperirea
cheltuielilor de personal în vederea alimentării cardurilor cu drepturile salariale aferente
lunii august 2021, cu scadenţă în septembrie 2021;
Direcţia Tehnică a solicitat pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol
Andrei:

în vederea obţinerii avizului de funcţionare ISU, pentru secţia UPU, un rulou
cortină rezistent la foc, în valoare de 46,50 mii lei;

în vederea proiectării şi execuţiei aferente lucrării „Sistematizare verticală şi
reţele exterioare de canalizare pentru ape pluviale şi menajere” pentru „Extindere
Ambulatoriu Integrat de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol
Andrei” suma de 366,00 mii lei.
motiv pentru care formulez următorul
AMENDAMENT:
În anexa 1 şi anexa 3 ale proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2021-2023:

se va introduce suma de 180 mii lei la Biblioteca V.A. Urechia, pentru cheltuieli
de personal;

se va modifica bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi între trimestrele III şi IV, cu suma de 230 mii lei;

se vor introduce în buget (anexa 1) şi în lista de investiţii (anexa 3):
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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suma de 46,50 mii lei necesară achiziţionării şi montajului unui
rulou cortină rezistent la foc pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol
Andrei, în vederea obţinerii avizului de funcţionare ISU pentru secţia UPU;
suma de 366,00 mii lei necesară proiectării şi execuţiei aferente
lucrării „Sistematizare verticală şi reţele exterioare de canalizare pentru ape pluviale şi
menajere” pentru „Extindere Ambulatoriu Integrat de specialitate al Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei”.
Semnează: pentru, Preşedinte, Costel Fotea,
Vicepreşedinte, Doina Cucu».
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia doreşte să ia cuvântul.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia întreabă dacă această suplimentare de buget
pentru alimentare carduri, referindu-se strict la alimentare carduri, drepturi salariale
pentru salariaţii menţionaţi, este de acum pentru tot anul sau în fiecare lună de acum se
va aproba şi se va supune la vot un proiect în sensul arătat.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina îi răspunde că a notat solicitarea şi i se va
răspunde în scris.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia, în continuare, spune: „Aş vrea să ştiu, să
vedem, pentru că era normal să prevedem lucrul acesta, nu să rămânem în august şi
de fiecare dată să tot suplimentăm cu banii pentru salariile oamenilor, nu?”
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina reiterează că a reţinut solicitarea şi că va
primi răspunsul în scris.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia îi mulţumeşte.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina face precizarea că amendamentul este însoţit
de raportul de specialitate al compartimentelor de resort şi de avizele comisiilor de
specialitate.
Supune la vot amendamentul.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina, nemaifiind alte observaţii şi fiind vorba
despre o hotărâre cu privire la buget, anunţă că adoptarea acesteia se realizează pe
articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime cu amendamentul aprobat
anterior.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina întreabă dacă sunt observaţii cu privire la
informările sau rapoartele ce au fost prezentate la mapă.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna iulie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna iulie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna iulie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
iulie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna iulie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 iulie 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 iulie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
iulie 2021.
Doamna vicepreşedinte Cucu Doina, nefiind observaţii, ordinea de zi fiind
epuizată, declară închisă şedinţa. Mulţumindu-le pentru participare şi pentru contribuţia
adusă la buna desfăşurare a lucrărilor, le doreşte o zi frumoasă tuturor.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 15 (cincisprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
29 septembrie 2021.
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