PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 28 octombrie 2021
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 412 din 22 octombrie 2021 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 22 octombrie 2021, respectiv
în ediţia tipărită din 23-24 octombrie 2021, în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line)
din 22 octombrie 2021, respectiv în ediţia tipărită din 25 octombrie 2021 şi în ziarul
„Realitatea” Galaţi din 25 octombrie 2021 şi afişată la sediu, potrivit procedurii
prevăzute de Regulament şi de Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii
de zi:
1. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind
realizarea obiectivului de investiţie: Construcţie Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi cu
Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi în cadrul
proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin
crearea secţiei modulare ATI, Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasă Parascheva
Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100 din 17 mai 2018
privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi,
Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi
şi Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova şi asumarea
unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului
”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of
the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova”;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia
pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galaţi, pentru anul 2021;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127 din 21 iulie 2016
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti –
Folteşti (DJ 242)”, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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8. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 129 din 21 iulie 2016
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”, cu
modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 138 din 27 iulie 2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”, cu modificările şi
completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie
2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 28 martie 2017
privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al
judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi
aprobarea contractului de dare în administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de
servitute de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă de 36,68 mp
aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de Boli Infecţioase
„Sf. Cuvioasa Parascheva”, ce face parte din terenul identificat cu nr. cadastral 110508
şi nr. CF 110508, imobil situat in municipiul Galaţi, str. Traian nr. 393, în favoarea
Societăţii Distribuţie Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui
bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului
Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui bun mobil aparţinând
domeniului privat al Judeţului Galaţi şi aflat în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi,
către Asociaţia „SMURD” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează
cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru
anul şcolar 2021-2022 (octombrie 2021 – iunie 2022);
Iniţiator: Costel Fotea
16. Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ
din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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17. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2021;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
A participat ca invitat Paul Cristea – Subprefectul judeţului Galaţi, care exercită
atribuţiile funcţiei de prefect al judeţului Galaţi.
Şedinţa Consiliului Judeţean Galaţi s-a desfăşurat în sistem hibrid, parţial cu
prezenţa fizică şi parţial prin utilizarea unor mijloace electronice de comunicare
simultană de la distanţă.
Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, salută doamnele şi domnii consilieri
judeţeni şi 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 33 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
În sală, au fost prezenţi Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Fotea
Costel şi următorii consilieri judeţeni: Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Buţurcă Octav,
Cambanache Liliana, Cucu Doina, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–Petru,
Grosu Constantin, Grosu Elena, Mănăilă Valeriu, Mocanu Georgia–Cornelia,
Naggar Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Popa Octavian, Porumb Cătălin–
Nicolae, Rusu Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică şi Stanciu Silvius.
În sistem online, au fost prezenţi următorii consilieri judeţeni: Alexandru
Adrian–Dănuţ, Antofi Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Constandachi
Constantina, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–Artemis, Iosif Iulian,
Istudor Gigel, Işfan Dumitru, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Oprea Radu–Adrian,
Polinschi Mihai, Radu Valentin, Stan Ionel şi Şapira Violeta.
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 29 septembrie 2021.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul–verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul–verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri:
- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea
obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare şi punerea în
valoare a Casei Memoriale ”Costache Negri”;
- Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea susţinerii proiectului de
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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cercetare „Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfaţă
dermatologică CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological
Interface Research MICDIR”;
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii ”Modernizare tronsoane de drumuri judeţene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ
255 A, DJ 240 A, DJ 252 G şi DJ 251 A”;
Aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" şi devizul general pentru obiectivul de investiţii „Modernizare tronsoane
de drumuri judeţene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G şi DJ
251 A”;
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii ”Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe
drumul judeţean DJ 240”;
Aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" şi devizul general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 240”;
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe
traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”;
Aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" şi devizul general pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni
(DJ 242D)”;
Alocarea sumei de 8.030 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi către unităţi administrativ teritoriale, în vederea
suplimentării bugetelor locale;
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 6.494 mii lei din cota
de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021
şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20%
aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit
estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2022-2024;
Alocarea sumei de 100 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea reparaţiilor unui număr de 10 construcţii
uşoare din elemente modulate, aflate în gestiunea Instituţiei Prefectului Galaţi şi
transportul acestora de la locaţia de depozitare către unităţile spitaliceşti;
Încheierea unui protocol de cooperare între U.A.T. Judeţul Galaţi prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” Galaţi;
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 continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de
specialitate.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea
obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare şi punerea în valoare a
Casei Memoriale ”Costache Negri”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea susţinerii proiectului de cercetare
„Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfaţă dermatologică
CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological Interface Research
MICDIR”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii ”Modernizare tronsoane de drumuri judeţene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A,
DJ 240 A, DJ 252 G şi DJ 251 A”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" şi devizul general pentru obiectivul de investiţii „Modernizare tronsoane de
drumuri judeţene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G şi DJ 251 A”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii ”Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul
judeţean DJ 240”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" şi devizul general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 240”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul
Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" şi devizul general pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Alocarea sumei de 8.030 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Consiliului Judeţean Galaţi către unităţi administrativ teritoriale, în vederea suplimentării
bugetelor locale».
Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia
cuvântul. Acelaşi lucru îl solicită şi domnul Iosif Iulian care îi dă întâietate colegului
dumnealui şi, după aceea, are de făcut câteva precizări.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean Diaconu Vasile.
Domnul Diaconu Vasile conchide că, în speţă, orice proiect de hotărâre şi
rapoartele de avizare sunt publicate pe WhatsApp-ul Comisiei nr. 1, menţionând că aşa
lucrează, fiind în online. Dânşii nu au cunoştinţă că, pentru cele trei proiecte de astăzi,
există raport de avizare. Solicită detalii despre proiectul nr. 11.259, proiectul nr. 11.260
şi proiectul nr. 11.966 – proiecte care au fost puse astăzi şi la care dânşii nu s-au
pronunţat. Afirmă: „Am tot cerut ca aceste proiecte, pe lista suplimentară, să fie date
măcar cu două-trei zile înainte, să putem să le studiem şi noi. Mai mult decât atât, deci,
cum v-am explicat, nu avem cunoştinţă să existe rapoarte de avizare la aceste trei
proiecte. Dacă ne puteţi spune… Nu suntem de acord cu ele bineînţeles, pentru că
alocările s-au făcut, ca de obicei, preferenţial”.
Domnul Preşedinte arată faptul că domnul Secretar general al judeţului va informa
dacă este aviz, pentru că aceasta este o problemă tehnică.
Domnul Diaconu Vasile, referindu-se la partea aceasta tehnică, subliniază că
trebuie să aibă şi dânşii cunoştinţă.
Domnul Secretar general al judeţului informează că la Comisia nr. 1, pe grupul de
WhatsApp, 5 dintre cei 7 consilieri din comisie s-au pronunţat, au avizat, astfel încât,
fiind majoritatea membrilor comisiei, există aviz pentru aceste hotărâri.
Domnul Diaconu Vasile întreabă de ce nu sunt publicate aceste avize.
Domnul Secretar general al judeţului îi răspunde că sunt pe grupul Comisiei nr. 1.
Dacă se consideră necesar…
Domnul Diaconu Vasile spune că toate au fost publicate. În general, toate, după ce
se dau avize, sunt publicate să se ia la cunoştinţă de ele cum s-au avizat.
Domnul Preşedinte îl invită pe domnul preşedinte al Comisiei nr. 1 pentru a expune
situaţia.
Domnul Sandu Mitică precizează: „Deci votul dumneavoastră: că era pentru sau
era împotrivă s-a aşteptat până înainte de începerea şedinţei. Dacă vă uitaţi pe grupul
de WhatsApp, fiecare membru al comisiei şi-a exprimat votul şi îl puteţi vedea acolo.
Ele au fost centralizate pe formularul de raport de avizare şi, până în ultimul moment,
s-a aşteptat votul dumneavoastră care nu a venit: nici pentru, nici împotrivă”.
Domnul Diaconu Vasile intervine: „Avem acest drept, cum ne-aţi explicat
dumneavoastră foarte bine că putem să votăm: pentru, împotrivă sau să nu votăm”.
Domnul Sandu Mitică îi dă dreptate şi îi comunică faptul că dânsul a aşteptat până
în ultimul moment.
Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier judeţean Diaconu Vasile,
îi transmite faptul că i s-a răspuns. Astfel, referindu-se la cei 7 membri ai Comisiei de
buget-finanţe, sunt: 5 voturi pentru, 2 voturi care nu au fost nici pentru, nici da, nici
împotrivă, nici abţinere.
Domnul Diaconu Vasile spune: „Am înţeles. Dar, de acum, putem să publicăm,
indiferent cum este dat raportul, putem să publicăm, să vedem şi noi?”
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte îi răspunde că da.
Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să facă câteva
scurte precizări.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Iosif Iulian comunică: „În primul rând, haideţi să menţinem regula ca, după
fiecare vot în comisie, să publicăm acele avize, indiferent că sunt favorabile,
nefavorabile, abţinere sau nimic. Doi. Atât eu, cât şi colegii mei, de-a lungul acestui
mandat, am făcut solicitări să evităm lista suplimentară. Ba mai mult, astăzi, cu câteva
ore înainte de şedinţă, dumneavoastră ne-aţi pus trei proiecte grele pe e-mail să le
votăm – pe care doriţi să le introducem pe ordinea de zi. Trei. Aţi făcut, iarăşi, domnule
preşedinte, o repartizare a sumelor din fondul de rezervă, din cei 6%, discreţionar. Şi
patru. Domnule preşedinte, eu sunt liderul de grup al consilierilor judeţeni ai Partidului
Naţional Liberal din Consiliul Judeţean Galaţi. Consider că este foarte important a se
discuta cu liderii de grup când sunt astfel de proiecte în care se împart sume către
U.A.T.-uri să se discute cu liderul de grup… cu liderul de grup din fiecare partid.
Dumneavoastră nu aţi făcut. În consecinţă, pentru cele trei proiecte pe care
dumneavoastră le-aţi pus sau doriţi să le puneţi pe ordinea de zi, noi, consilierii judeţeni
ai Partidului Naţional Liberal, vom vota împotrivă. Mulţumesc.”
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 11 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–
Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian şi Radu Valentin) şi 0 „abţineri”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 6.494 mii lei din cota
de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 şi
estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la
procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de
stat pentru anii 2022-2024».
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 11 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–
Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian şi Radu Valentin) şi 0 „abţineri”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Alocarea sumei de 100 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea reparaţiilor unui număr de 10 construcţii uşoare
din elemente modulate, aflate în gestiunea Instituţiei Prefectului Galaţi şi transportul
acestora de la locaţia de depozitare către unităţile spitaliceşti».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Încheierea unui protocol de cooperare între U.A.T. Judeţul Galaţi prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
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».
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–
Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Oprea Radu–Adrian şi Radu
Valentin) şi o „abţinere” (Mocanu Georgia–Cornelia).
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 modificările solicitate:
1. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind
realizarea obiectivului de investiţie: Construcţie Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi cu
Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi în cadrul
proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin
crearea secţiei modulare ATI, Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasă Parascheva
Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea
obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare şi punerea în valoare a
Casei Memoriale ”Costache Negri”;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100 din 17 mai 2018
privind aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi,
Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi
şi Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova şi asumarea
unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului
”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of
the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova”;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia
pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galaţi, pentru anul 2021;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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8. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127 din 21 iulie 2016
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti –
Folteşti (DJ 242)”, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 129 din 21 iulie 2016
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”, cu
modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 138 din 27 iulie 2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ251A)”, cu modificările şi
completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie
2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea susţinerii proiectului de cercetare
„Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfaţă dermatologică
CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological Interface Research
MICDIR”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 28 martie 2017
privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al
judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi
aprobarea contractului de dare în administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de
servitute de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă de 36,68 mp
aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de Boli Infecţioase
„Sf. Cuvioasa Parascheva”, ce face parte din terenul identificat cu nr. cadastral 110508
şi nr. CF 110508, imobil situat in municipiul Galaţi, str. Traian nr. 393, în favoarea
Societăţii Distribuţie Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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15. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui
bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului
Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea
Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui bun mobil aparţinând
domeniului privat al Judeţului Galaţi şi aflat în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi,
către Asociaţia „SMURD” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii ”Modernizare tronsoane de drumuri judeţene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A,
DJ 240 A, DJ 252 G şi DJ 251 A”;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" şi devizul general pentru obiectivul de investiţii „Modernizare tronsoane de
drumuri judeţene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G şi DJ 251 A”;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii ”Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul
judeţean DJ 240”;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" şi devizul general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 240”;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul
Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" şi devizul general pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează
cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru
anul şcolar 2021-2022 (octombrie 2021 – iunie 2022);
Iniţiator: Costel Fotea
24. Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ din
mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2021;
Iniţiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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26. Alocarea sumei de 8.030 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi către unităţi administrativ teritoriale, în vederea suplimentării
bugetelor locale;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 6.494 mii lei din cota
de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 şi
estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la
procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de
stat pentru anii 2022-2024;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Alocarea sumei de 100 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea reparaţiilor unui număr de 10 construcţii uşoare
din elemente modulate, aflate în gestiunea Instituţiei Prefectului Galaţi şi transportul
acestora de la locaţia de depozitare către unităţile spitaliceşti;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Încheierea unui protocol de cooperare între U.A.T. Judeţul Galaţi prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
30. 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
31. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (Căluean Anghel–
Costel şi Mocanu Georgia–Cornelia) şi o „abţinere” (Gătej Marioara–Artemis).
NOTĂ: Domnul consilier judeţean Diaconu Vasile a fost întrebat cum a votat. A
precizat că a votat pentru.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
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 34 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate)
privind realizarea obiectivului de investiţie: Construcţie Secţie ATI pentru pacienţi
infectaţi cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă
Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare a
crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI, Spitalul de Boli
Infecţioase Sf. Cuvioasă Parascheva 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea
obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare şi punerea în
valoare a Casei Memoriale ”Costache Negri”
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100 din 17 mai 2018 privind
aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi,
Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi şi Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova şi
asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea
implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border
cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and
Hinceşti, Republic of Moldova”
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei către Asociaţia
pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galaţi, pentru anul 2021
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 34 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127 din 21 iulie 2016 privind
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor –
Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)”, cu modificările şi completările
ulterioare
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 129 din 21 iulie 2016 privind
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti
– Movileni – Barcea”, cu modificările şi completările ulterioare
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 138 din 27 iulie 2017 privind
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni
(DJ251A)”, cu modificările şi completările ulterioare
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 34 voturi „pentru”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa
(DJ 254)”
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea susţinerii proiectului de
cercetare „Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfaţă
dermatologică CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological
Interface Research MICDIR”
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 cu 32 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 2 „abţineri” (Nechifor
Alexandru şi Stanciu Silvius).
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 28 martie 2017 privind
darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al
judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”
Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi a dreptului de servitute
de trecere aeriană şi supraterană asupra terenului în suprafaţă de 36,68 mp aflat
în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului de Boli
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”, ce face parte din terenul identificat cu nr.
cadastral 110508 şi nr. CF 110508, imobil situat in municipiul Galaţi, str. Traian nr.
393, în favoarea Societăţii Distribuţie Energie Electrică România S.A. –
Sucursala 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
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun
imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea
Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în
administrarea 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui bun mobil aparţinând
domeniului privat al Judeţului Galaţi şi aflat în administrarea Consiliului Judeţean
Galaţi, către Asociaţia „SMURD” 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii ”Modernizare tronsoane de drumuri judeţene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ
255 A, DJ 240 A, DJ 252 G şi DJ 251 A”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte 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 îl roagă pe
domnul director executiv Radu Măciucă să îl prezinte.
Domnul Radu Măciucă prezintă următorul:
«AMENDAMENT
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind Aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii
”Modernizare tronsoane de drumuri judeţene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A,
DJ 240 A, DJ 252 G şi DJ 251 A”
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 11.972/28.10.2021)
Faţă de forma iniţială a proiectului de hotărâre, formulez următorul
AMENDAMENT:
Valoarea totală a investiţiei este de 119.913.864,97 lei (inclusiv TVA), din care C+M
este de 112.044.699,66 lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind asigurată prin Programul
naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi cofinanţare din fondurile Consiliului Judeţean
Galaţi.
Semnează: Preşedinte, Costel Fotea».
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
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Domnul Preşedinte 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 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre în întregime, cu
amendamentul aprobat anterior.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" şi devizul general pentru obiectivul de investiţii „Modernizare tronsoane
de drumuri judeţene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G şi
DJ 251 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 34 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului Paul
Cristea – Subprefectul judeţului Galaţi care a sosit în sală.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii ”Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe
drumul judeţean DJ 240”
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" şi devizul general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 240”
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiţii „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe
traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”
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
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Aprobarea cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii "Anghel
Saligny" şi devizul general pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni
(DJ 242D)”
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 23 din ordinea de zi:
Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile
instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru
anul şcolar 2021-2022 (octombrie 2021 – iunie 2022)
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ din
mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 25 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 30.09.2021
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi:
Alocarea sumei de 8.030 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi către unităţi administrativ teritoriale, în vederea
suplimentării bugetelor locale
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,
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Doamna Mocanu Georgia–Cornelia, adresându-se domnului preşedinte, doreşte
să ia cuvântul.
Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului preşedinte, doreşte şi dânsul să ia
cuvântul.
Domnul Preşedinte, mai întâi, îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia are o întrebare, oarecum personală. Nu îl
întreabă de criteriile de acordare pentru că este oarecum evident care au fost acestea,
dar a observat, de fapt, în toate proiectele cu repartizarea sumelor, că municipiului
Galaţi nu i s-a acordat nicio sumă. Spune: „Aş vrea să vă întreb un lucru, din punct de
vedere al medicului dacă vreţi, pentru că am avut nişte probleme la spital la noi – spital
pe care ştiţi că îl are în coordonare Primăria Municipiului Galaţi – şi ni s-a spus că nu
sunt nişte fonduri pentru personalul medical suplimentar, pentru că avem nevoie de
oameni. Acum OK, am înţeles, nu sunt bani pentru că… au spus că nu le-a venit de la
Guvern. Vreau să vă întreb: nu aţi considerat necesar sau nu a vrut domnul primar sau
aţi vorbit cu domnul primar? Aş vrea şi eu să ştiu: nu s-au dus nişte bani, niciun fel de
bani, către municipiul Galaţi ca să poată veni şi către noi?”
Domnul Preşedinte afirmă: „Este simplu. Bănuiesc că aceeaşi întrebare aţi pus-o
şi atunci când a făcut alocarea Guvernul României”. Şi, acum, îi răspunde: „am vorbit cu
domnul primar şi, întrucât, sunt câteva proiecte de investiţii majore în municipiul Galaţi,
pentru că primăria nu are cofinanţarea, consiliul judeţean va veni, când acele proiecte
vor fi aprobate, şi vor aloca strict cofinanţare pentru proiectele de investiţii pe municipiul
Galaţi”.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia menţionează că era curioasă…
Domnul Preşedinte îi precizează: „nu are nicio treabă partea de funcţionare a
primăriei cu ceea ce spuneţi dumneavoastră acum. Că, posibil, ca peste o lună sau
peste două sau peste trei, după ce proiectul primăriei va fi aprobat şi va obţine şi
finanţare cu fonduri europene, să vin cu o cerere la dumneavoastră, în faţa consilierilor,
prin care să alocăm poate cinci sute de mii sau un milion de euro sau un milion cinci
sute de mii de euro pentru Primăria Municipiului Galaţi ca să putem să compensăm.
Aceasta este…”
În continuare, întreabă dacă mai solicită cineva cuvântul.
Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului preşedinte, spune că are o întrebare.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Iosif Iulian întreabă care este formula de calcul sau principiul în baza
căruia au fost repartizate aceste sume către U.A.T.– uri.
Domnul Preşedinte îi răspunde că este unul simplu: „să acoperim sau să rezolvăm
nişte inechităţi. Acesta este…”
Domnul Iosif Iulian întreabă care sunt acelea.
Domnul Preşedinte îl întreabă dacă doreşte să i le arate.
Domnul Iosif Iulian îi răspunde că da.
Domnul Preşedinte, raportându-se la o prezentare tabelară, îi spune că aceasta o
face doar pentru dumnealui, deşi îi sunt cunoscute cifrele acestea. De exemplu cam
aceasta este situaţia: în luna octombrie, Guvernul României a alocat nişte sume către
primăriile P.N.L., menţionând că poate fi luată una la întâmplare, aşa… arată că oraşul
Bereşti: a obţinut 580 de mii de lei de la Guvern; o altă localitate vecină Bereşti-Meria,
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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care are 3400 de locuitori, a obţinut 50 de mii de lei de la Guvern. Afirmă: «Acum,
consiliul judeţean a venit şi a reparat acea eroare a Guvernului – probabil nu avea un
calculator primul-ministru – şi am încercat, deşi Primăria Bereşti-Meria, cu 3400 de
locuitori, nu am putut să dăm cât Guvernul, am dat doar 300 de mii de lei; iar Primăria
Bereşti, cu 3000 de locuitori, a luat 500 de mii de lei. … dacă vreţi, exemplele pot
continua. Graficul pot să vi-l transmit ca să vedeţi că oricât de mult am încercat să
compensăm ca şi cetăţenii din celelalte comunităţi să beneficieze; uitaţi-vă: vă dau un
exemplu Rediu – Rediu a obţinut 500 de mii de lei, o comună cu 1900 de locuitori; o
comună similară, de 2000 de locuitori, nu am putut să aducem… să dăm la fel; uitaţi-vă:
Priponeştiul are tot 2000 de locuitori – am reuşit două sute şi ceva de mii de lei. Dar a
trebuit să dăm şi acelor oameni, ca şi copiii de la acele şcoli să poată să se
încălzească, să poată să îşi plătească şi el utilităţile, să poată să îşi plătească şi el
curentul electric şi, bineînţeles, să poată să asigure şi o cofinanţare pentru un proiect,
pentru un studiu de fezabilitate, că o să vină vecinul lui, de la o comună vecină... eu
ştiu… de la Cerţeşti, şi o să spună: „eu am făcut proiecte, dar tu nu ai făcut proiecte”. Şi
oricum nu cred că un primar este mai slab decât altul. Aceasta este modalitatea prin
care a fost alocată. Şi sunt sigur că, dacă vreţi, eu pot să pun la dispoziţie tabelul
acesta pentru toţi consilierii judeţeni şi de la P.N.L. şi de la P.M.P. şi de la A.L.D.E. şi
P.S.D. Pentru că mai este şi cealaltă problemă – uitaţi-vă aici: Corodul, Cudalbiul,
Matca au primit 0 lei; nu puteam să las, acum, comunele acestea tot cu 0 lei. Adică ce
vină au oamenii aceia că s-au născut la Corod, unde au 7400 de locuitori, şi au primit 0
lei de la Guvern, faţă de aceia de la Oancea care sunt 1800 şi au primit 500 de mii de
lei?»
Domnul Iosif Iulian îi mulţumeşte pentru explicaţii şi doreşte să îi dea un răspuns
explicaţiei oferite. Spune: „Dacă sunteţi aşa de bine pregătit pe hârtie, de ce nu aveţi şi
tabelul prin care au fost repartizate sumele în martie? O să vedeţi, acolo, primăriile
P.N.L. cu 10 mii de lei alocări din partea consiliului judeţean”.
Domnul Preşedinte, adresându-se domnului consilier, îi recomandă să vadă cât au
primit în decembrie.
Domnul Iosif Iulian transmite: „Dacă aveţi acolo tabelul, în spatele dumneavoastră,
sper că îl aveţi şi pe cel din martie în care aţi repartizat banii total, total inegal. Eu
consider, din punctul meu de vedere, că alocarea Guvernului a fost făcută expres
pentru a egala aceste inechităţi făcute de dumneavoastră. Dar văd că dumneavoastră
tot o ţineţi: cu ce vină au… ce vină au oamenii?” Continuă: „Nu, domnule preşedinte, vă
rog frumos să nu mai adânciţi această inechitate între U.A.T.–urile din Galaţi. De
asemenea, când facem o solicitare către dumneavoastră şi către consiliul judeţean
avem pretenţia să ţineţi cont de solicitările noastre. Când vă mai solicităm să ne
chemaţi la consultări, când se fac aceste… aceste repartizări, vă rugăm să ne chemaţi
la consultări. Da?” Când îi solicită să nu mai introducă astfel de proiecte pe lista
suplimentară pentru că au un subiect sensibil, roagă să ţină cont de astfel de solicitări.
Afirmă: „Consider că dumneavoastră: ceea ce vă spunem noi – noi, consilierii judeţeni,
nu vă interesează şi faceţi exact cum doriţi dumneavoastră. Am rugămintea la
dumneavoastră să ţineţi cont şi de părerea noastră ca un preşedinte de consiliu
judeţean care conduce o echipă de consilieri judeţeni. Mulţumesc”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Preşedinte îl întreabă dacă a terminat ce avea de comunicat şi îi spune:
„Cred că, colegii dumneavoastră, care sunt cu multă experienţă, s-au uitat pe alocările
din septembrie… nu… din august 2020, înainte de alegerile locale, s-au uitat pe
alocările când aceleaşi comune P.S.D. nu au primit nici măcar 20% din cât au primit
cele P.N.L.; cred că s-au uitat şi la alocările din luna decembrie 2020, înainte de
alegerile parlamentare, când primăriile P.S.D. au primit doar 10 mii de lei şi nu numai
primăriile P.S.D. De asta vreau să… Adică eu am toate tabelele acestea în spate şi
dacă vreodată vreţi să vi le pun la dispoziţie… Şi ca un om cerebral şi ca un om
echilibrat şi colegii dumneavoastră sunt sigur că veţi da dreptate şi vă veţi cere scuze
cetăţenilor din judeţul… şi le veţi cere scuze cetăţenilor din judeţul Galaţi că Guvernul
României şi-a bătut joc de judeţul Galaţi. Dacă vreodată veţi putea face chestia
aceasta, vă pun la dispoziţie toate datele. Să ştiţi că ştiu foarte bine, am
responsabilitatea şi a vorbelor şi a faptelor! Pentru că dumneavoastră… nu v-am auzit
în mandatul trecut deloc, nici nu ştiu... aţi fost consilier judeţean?…Ei! Dacă aţi fost, aţi
văzut că alocările consiliului judeţean au fost echilibrate pe fiecare comună în parte,
deşi la guvernare era Partidul Social Democrat şi puteam, atunci, să adopt aceeaşi
tehnică pe care o adoptă P.N.L.-ul acum şi să nu vă fi invitat la discuţii – dar eu am
invitat la discuţie toate partidele dintotdeauna. Şi acum să ştiţi că, zilele acestea, am
invitat şi pe cei de la U.S.R., am invitat şi pe cei de la P.M.P., i-am invitat şi pe cei de la
PRO ROMÂNIA, i-am invitat şi pe cei de la A.L.D.E. – pentru că oamenii aceia nu au
primit niciun leu de la Guvernul României şi erau necăjiţi că primăriile pe care le conduc
nu au primit niciun leu. Aceasta ca să ştiţi, aşa vizavi de documentare, că sunt foarte
bine documentat”.
În continuare, supune la vot proiectul de hotărâre, nu înainte de a adresa, celor
care votează împotrivă sau se abţin, rugămintea ca opţiunea lor să poată fi vizualizată
pentru a fi numărată.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–
Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Oprea
Radu–Adrian şi Radu Valentin) şi 0 „abţineri”.
Se trece la punctul 27 din ordinea de zi:
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 6.494 mii lei din cota
de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 şi
estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată
la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se
încasa la bugetul de stat pentru anii 2022-2024
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 cu 24 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Oprea
Radu–Adrian şi Radu Valentin) şi 0 „abţineri”.
Se trece la punctul 28 din ordinea de zi:
Alocarea sumei de 100 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea reparaţiilor unui număr de 10 construcţii
uşoare din elemente modulate, aflate în gestiunea Instituţiei Prefectului Galaţi şi
transportul acestora de la locaţia de depozitare către unităţile spitaliceşti
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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 29 din ordinea de zi:
Încheierea unui protocol de cooperare între U.A.T. Judeţul Galaţi prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” 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 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 30 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
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii şi fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–
Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Oprea
Radu–Adrian şi Radu Valentin) şi 0 „abţineri”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–
Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Oprea
Radu–Adrian şi Radu Valentin) şi 0 „abţineri”.
NOTĂ: Domnul consilier judeţean Popa Octavian a fost întrebat cum a votat. A
precizat că a votat pentru.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–
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Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Oprea
Radu–Adrian şi Radu Valentin) şi 0 „abţineri”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–
Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Oprea
Radu–Adrian şi Radu Valentin) şi 0 „abţineri”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Gătej Marioara–
Artemis, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Oprea
Radu–Adrian şi Radu Valentin) şi 0 „abţineri”.
Se trece la punctul 31 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau
rapoartele ce au fost prezentate la mape.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe
luna septembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
septembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna septembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna septembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
septembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 30 septembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna septembrie 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 septembrie 2021.
Domnul Preşedinte, nefiind observaţii, în închiderea şedinţei, le doreşte tuturor
multă sănătate şi o după-amiază cât mai plăcută.
NOTĂ: După încheierea şedinţei, s-a desfăşurat, într-un cadru festiv, pe esplanada
instituţiei din strada Eroilor nr. 7B, premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la
unităţi de învăţământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în
anul şcolar 2021-2022, în conformitate cu prevederile hotărârii adoptate în plenul
şedinţei.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 22 (douăzecişidouă)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi din data de
25 noiembrie 2021.
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