PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 30 iunie 2021
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 302 din 24 iunie 2021 şi a fost publicată în
ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) şi în ziarul „Monitorul de Galaţi” (ediţia on-line)
din 24 iunie 2021, respectiv în ediţiile tipărite din 25 iunie 2021 şi în ziarul „Realitatea”
Galaţi din 25 iunie 2021 şi afişată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de Regulament
şi de Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 142 din 26 mai
2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în
anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap
„Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi în Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul”;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea reorganizării Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg.
Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în
Complexul de locuinţe protejate pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de
locuinţe protejate pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. 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
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9. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor
bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al comunei Băneasa şi administrarea
Consiliului Local al comunei Băneasa în domeniul public al judeţului Galaţi şi
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. 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
11. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fundeni de trecere a unei
porţiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204N, din domeniul public al comunei
Fundeni şi din administrarea Consiliului Local al comunei Fundeni în domeniul public al
judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2021;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2021;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea Hotărârii nr. 208 din 26 octombrie 2018 privind aprobarea
proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi,
şi Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galaţi în vederea organizării unor campanii
de colectă mobilă de sânge în localităţile din judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi,
şi Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi în vederea
realizării proiectului de digitalizare şi valorificare a patrimoniului rural din judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Modificarea Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului
„Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi”, a
cheltuielilor aferente şi a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 313 din 19 decembrie
2019 privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic
de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea

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

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 30 iunie 2021
Pag. nr. 3
20. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, şi Proiectul Tehnic privind
realizarea obiectivului: „Firmă luminoasă pentru clădirea Unităţii Primire Urgenţe din
cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie: “Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de specialitate al
Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe
anii 2022-2024;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
A participat ca invitat Gabriel–Aurelian Panaitescu - Prefectul judeţului Galaţi.
Şedinţa s-a desfăşurat fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând
mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor şi domnilor consilieri, doreşte să
salute prezenţa la această şedinţă a domnului Prefect Gabriel–Aurelian Panaitescu.
În continuare, îi dă cuvântul domnului Secretar general al judeţului Coca Ionel care
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 33 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
A lipsit domnul consilier judeţean Căluean Anghel–Costel.
Domnul consilier judeţean Căluean Anghel–Costel s-a conectat la sesiunea
video înainte de supunerea la vot a completării ordinii de zi cu cel de-al doilea
proiect de hotărâre.
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 27 mai 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:
1) Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32/28 ianuarie 2021 privind
aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes
judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi / sau drumuri de legătură, infrastructură şi
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic,
centre de agrement / baze turistice (tabere şcolare)”;
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 30 iunie 2021
Pag. nr. 4
2) Aprobarea Notelor Conceptuale în vederea realizării obiectivelor de investiţii
”Lucrări de modernizare instalaţii electrice şi realizare instalaţii de ventilare şi
tratarea aerului, cu presiune negativă, corp A şi corp C” şi ”Achiziţie şi lucrări
montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii şi semnalizare şi
alarmare în cazul depăsirii concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă –
corp A şi corp C” – Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi din cadrul proiectului
„Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi”.
În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32/28 ianuarie 2021 privind
aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la
nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de
programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv
variante ocolitoare şi / sau drumuri de legătură, infrastructură şi servicii publice de
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic, centre de agrement / baze
turistice (tabere şcolare)”».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul consilier judeţean Căluean Anghel–Costel s-a conectat la sesiunea
video.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea Notelor Conceptuale în vederea realizării obiectivelor de investiţii
”Lucrări de modernizare instalaţii electrice şi realizare instalaţii de ventilare şi tratarea
aerului, cu presiune negativă, corp A şi corp C” şi ”Achiziţie şi lucrări montaj sisteme de
detectare, semnalizare, avertizare incendii şi semnalizare şi alarmare în cazul depăsirii
concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A şi corp C” – Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi din cadrul proiectului „Creşterea siguranţei pacienţilor în
structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi”».
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi
aşa cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi modificările solicitate:
1. Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 142 din 26 mai
2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în
anul 2020;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap
„Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi în Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul”;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea reorganizării Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg.
Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în
Complexul de locuinţe protejate pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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4. Aprobarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de
locuinţe protejate pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
consiliere şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. 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
9. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor
bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al comunei Băneasa şi administrarea
Consiliului Local al comunei Băneasa în domeniul public al judeţului Galaţi şi
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. 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
11. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fundeni de trecere a unei
porţiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204N, din domeniul public al comunei
Fundeni şi din administrarea Consiliului Local al comunei Fundeni în domeniul public al
judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2021;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2021;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea Hotărârii nr. 208 din 26 octombrie 2018 privind aprobarea
proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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15. Aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi,
şi Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galaţi în vederea organizării unor campanii
de colectă mobilă de sânge în localităţile din judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi,
şi Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi în vederea
realizării proiectului de digitalizare şi valorificare a patrimoniului rural din judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Modificarea Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului
„Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi”, a
cheltuielilor aferente şi a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 313 din 19 decembrie
2019 privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic
de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32/28 ianuarie 2021
privind aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada
de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes judeţean,
inclusiv variante ocolitoare şi / sau drumuri de legătură, infrastructură şi servicii publice
de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic, centre de agrement /
baze turistice (tabere şcolare)”;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, şi Proiectul Tehnic privind
realizarea obiectivului: „Firmă luminoasă pentru clădirea Unităţii Primire Urgenţe din
cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie: “Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de specialitate al
Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea Notelor Conceptuale în vederea realizării obiectivelor de investiţii
”Lucrări de modernizare instalaţii electrice şi realizare instalaţii de ventilare şi tratarea
aerului, cu presiune negativă, corp A şi corp C” şi ”Achiziţie şi lucrări montaj sisteme de
detectare, semnalizare, avertizare incendii şi semnalizare şi alarmare în cazul depăsirii
concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A şi corp C” – Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi din cadrul proiectului „Creşterea siguranţei pacienţilor în
structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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24. 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
25. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 142 din 26 mai 2020
privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în
anul 2020
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap
„Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi
„Luceafărul”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Aprobarea reorganizării Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg.
Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi în Complexul de locuinţe protejate pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae”
Tg. Bujor
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
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P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 30 iunie 2021
Pag. nr. 8
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru
persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de
locuinţe protejate pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere
şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 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 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor
bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al comunei Băneasa şi
administrarea Consiliului Local al comunei Băneasa în domeniul public al
judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean 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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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
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 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fundeni de trecere a unei
porţiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204N, din domeniul public al
comunei Fundeni şi din administrarea Consiliului Local al comunei Fundeni 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 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV 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 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea unor contribuţii financiare ale Judeţului Galaţi către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 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 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 208 din 26 octombrie 2018 privind aprobarea proiectului
„Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta
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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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galaţi în vederea organizării unor
campanii de colectă mobilă de sânge în localităţile din judeţul Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi
Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi în vederea
realizării proiectului de digitalizare şi valorificare a patrimoniului rural din judeţul
Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte informează că la acest proiect de hotărâre, în materialele de
fundamentare, mai precis în referatul de aprobare, s-a strecurat o eroare materială care
a fost remediată. Această eroare nu are implicaţii asupra conţinutului actului
administrativ.
În continuare, întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre sau
la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului
„Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul
Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi a protocolului de implementare pentru realizarea
acestuia
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 313 din 19 decembrie 2019
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul
Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de
acesta
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32/28 ianuarie 2021 privind
aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului
„Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes
judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi / sau drumuri de legătură, infrastructură
şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial
turistic, centre de agrement / baze turistice (tabere şcolare)”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Diaconu Vasile, adresându-se domnului preşedinte, are o întrebare.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Diaconu Vasile întreabă dacă în legătură cu tabăra de la Buciumeni,
consiliul judeţean are de gând să se implice sau are posibilitatea să se implice în viitor
pe proiectul acesta şi să depună vreun proiect.
Domnul Preşedinte comunică: „Ne dorim foarte mult să ne implicăm atât pentru
tabăra de la Buciumeni, cât şi pentru tabăra din Pădurea Gârboavele. Consiliul judeţean
a făcut până acum câteva solicitări la Ministerul Tineretului şi Sportului să poată sau să
ne dea/să transfere din patrimoniul Ministerului Tineretului şi Sportului aceste tabere în
administrarea şi în patrimoniul consiliului judeţean”. Totodată, afirmă: „Şi dacă
Ministerul Tineretului şi Sportului va accepta acest transfer, pe programe cu finanţare
europeană, avem în vedere să investim atât în tabăra de la Gârboavele, cât şi cea de la
Buciumeni”.
Domnul Diaconu Vasile îi mulţumeşte pentru răspuns.
Domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, şi Proiectul Tehnic privind realizarea
obiectivului: „Firmă luminoasă pentru clădirea Unităţii Primire Urgenţe din cadrul
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 30 iunie 2021
Pag. nr. 12
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie: “Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de
specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 23 din ordinea de zi:
Aprobarea Notelor Conceptuale în vederea realizării obiectivelor de investiţii
”Lucrări de modernizare instalaţii electrice şi realizare instalaţii de ventilare şi
tratarea aerului, cu presiune negativă, corp A şi corp C” şi ”Achiziţie şi lucrări
montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii şi semnalizare şi
alarmare în cazul depăsirii concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă –
corp A şi corp C” – Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi din cadrul proiectului
„Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul
Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 24 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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 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 25 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 mapă.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie (Raport de follow-up), înregistrat la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 5.911/26.05.2021, precum şi de Decizia Camerei de Conturi
Galaţi nr. CCGL/2021-14.589/15.06.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13/20.07.2018, ca urmare a adresei Camerei de
Conturi Galaţi nr. CCGL/2021-14.587/15.06.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean
Galaţi sub nr. 6.803/17.06.2021, referitoare la Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul
Galaţi.
S-a luat act de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 15/16.07.2019 (Raport de follow-up),
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5.770/21.05.2021, precum şi de Decizia
Camerei de Conturi Galaţi nr. CCGL/2021-14.646/15.06.2021 de prelungire a
termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 15/16.07.2019, ca
urmare a adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. CCGL/2021-14.645/15.06.2021,
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 6.804/17.06.2021, referitoare la Unitatea
Administrativ-Teritorială Judeţul Galaţi.
S-a luat act de Informarea nr. 6.870/18.06.2021 privind Statutul Uniunii Naţionale a
Consiliilor Judeţene din România şi Raportul de activitate al Preşedintelui Uniunii
Naţionale a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2020.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
mai 2021.
S-a luat act de Informarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi nr.
1.674/09.06.2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna mai 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 mai 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe
luna mai 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna mai 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna mai 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
mai 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 mai 2021.
Domnul Oprea Radu–Adrian spune că are de făcut o propunere, dacă se poate.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Domnul Oprea Radu–Adrian doreşte să propună desfăşurarea şedinţelor în sistem
hibrid. Specifică, în acest sens, ca acestea să se facă fizic în sala de şedinţă, dar să se
permită şi participarea on-line a celor care nu pot participa fizic, opinând că ar trebui
modificat Regulamentul de funcţionare a consiliului judeţean. Totodată, susţine: „Dar
cred că ne-ar ajuta foarte mult pentru că, de regulă, şedinţele sunt anunţate cu câteva
zile înainte; unii dintre noi mai avem acţiuni pregătite cu o lună-două înainte şi cel puţin
în cazul meu, ca să vorbesc doar despre mine, de exemplu nu am putut participa la
şedinţa trecută pentru că am avut un alt angajament. Şi cred eu că ar fi util să permitem
şi funcţionarea… realizarea hibridă a şedinţelor de consiliu judeţean. Mulţumesc”.
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte pentru intervenţie. Este de acord cu lucrul acesta.
Deja încă de acum câteva săptămâni – precizând că, aşa după cum se poate observa,
este în dezbatere publică – s-a făcut această modificare pentru ca în şedinţa din luna
iulie să se poată aproba regulamentul modificat astfel încât şedinţele să fie, aşa cum
spunea şi domnul consilier judeţean, hibride. Cei care nu pot să se prezinte fizic să intre
on-line să participe la şedinţe, cu menţiunea că atunci când este vorba de vot secret,
când se votează o persoană, prezenţa trebuie să fie obligatorie la sala de şedinţă. În
rest, celelalte puncte de pe ordinea de zi pot fi votate şi on-line.
Domnul Oprea Radu–Adrian îi mulţumeşte.
Domnul Preşedinte, nemaifiind alte luări de cuvânt, în închiderea şedinţei, le doreşte
tuturor sănătate multă şi să treacă cu bine şi peste caniculă.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 14 (paisprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi,
convocată de îndată, din data de 16 iulie 2021.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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