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

DIN DATA DE 08 FEBRUARIE 2022 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: FOTEA Costel – Preşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi şi 31 de consilieri judeţeni, din totalul de 35 de consilieri judeţeni aflaţi în funcţie. 

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

În sală, au fost prezenți Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, FOTEA Costel și 
următorii consilieri județeni: ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ, ALEXANDRU Adrian–Dănuț,  
BUȚURCĂ Octav, CAMBANACHE Liliana, CUCU Doina, ENACHE Mioara, GASPAROTTI Florinel–
Petru, GROSU Constantin, IOSIF Iulian, ISTUDOR Gigel, MĂNĂILĂ Valeriu, NECHIFOR 
Alexandru, OPREA Radu–Adrian, POLINSCHI Mihai, POPA Octavian, RADU Valentin, SANDU 
Mitică și STANCIU Silvius.  

În sistem online, au fost prezenți următorii consilieri județeni: ANTOFI Eugenia–Simona, 
CĂLUEAN Anghel–Costel, CONSTANDACHI Constantina, DIACONU Vasile, GROSU Elena, IȘFAN 
Dumitru, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU Georgia–Cornelia, NAGGAR Andreea–Anamaria, 
PORUMB Cătălin–Nicolae, RUSU Georgiana–Iuliana, STAN Ionel și ȘAPIRA Violeta. 

Au lipsit următorii consilieri județeni: COSTEA Tudorel, MOROȘAN Cătălin și VASILIU 
Doina. 

Doamna consilier județean NAGGAR Andreea–Anamaria a fost deconectată de la 
sesiunea video la votarea punctelor unu și doi de pe ordinea de zi. 

Domnul consilier judeţean MOROȘAN Cătălin s-a conectat la sesiunea video după 
votarea punctului patru de pe ordinea de zi. 

Şedinţa a fost legal constituită. 
 
Ordinea de zi a fost suplimentată cu următorul proiect de hotărâre: 

– Repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei de 29.154 mii lei din cota de 
6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022 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 2023–2025. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 Hotărârea nr. 34 din 08 februarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru realizarea obiectivelor de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, ”Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare 
tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”, 
adoptată în unanimitate cu 31 de voturi „pentru”; 
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 Hotărârea nr. 35 din 08 februarie 2022 privind încetarea dreptului de administrare 

al Consiliului Local al comunei Vânători asupra sectorului de drum din DJ 255A, în lungime de 
5,917 km, respectiv de la km 1+324 la km 7+241, aparținând domeniului public al județului 
Galați, adoptată în unanimitate cu 31 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 36 din 08 februarie 2022 privind repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a sumei de 11.168 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării 
cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2022, adoptată în unanimitate cu 32 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 37 din 08 februarie 2022 privind repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumei de 29.154 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la 
bugetul de stat în anul 2022 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 2023–2025, adoptată în unanimitate cu 32 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 38 din 08 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al Judeţului 
Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023–2025, s-a adoptat astfel: art.1 – în unanimitate cu 33 
voturi „pentru”; art.2 – în unanimitate cu 33 voturi „pentru”; art.3 – în unanimitate cu 33 voturi 
„pentru”; art.4 – în unanimitate cu 33 voturi „pentru”; art.5 – în unanimitate cu 33 voturi 
„pentru”; art.6 – în unanimitate cu 33 voturi „pentru”; art.7 – în unanimitate cu 33 voturi 
„pentru”; art.8 – în unanimitate cu 33 voturi „pentru”; art.9 – în unanimitate cu 33 voturi 
„pentru”; art.10 – în unanimitate cu 33 voturi „pentru”; proiectul de hotărâre în ansamblu – în 
unanimitate cu 33 voturi „pentru”. 

 
 
Şedinţa s-a încheiat la ora 1438. 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL GENERAL AL 
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Ionel COCA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talabă Mihaela/1 ex./08.02.2022 


