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M I N U T A  

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAŢI  
DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2022 

 
La începerea şedinţei au fost prezenţi: FOTEA Costel – Președintele Consiliului 

Județean Galați și 33 de consilieri județeni, din totalul de 34 de consilieri județeni aflați 
în funcție. 
 

Ședința 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 
distanță. 
 

În sală, au fost prezenţi Președintele Consiliului Județean Galați, FOTEA Costel și 
următorii consilieri județeni: ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ, ALEXANDRU Adrian–
Dănuț, BUȚURCĂ Octav, CAMBANACHE Liliana, CĂLUEAN Anghel–Costel, 
CONSTANDACHI Constantina, CUCU Doina, DRĂGAN Ana–Raluca, ENACHE Mioara, 
GASPAROTTI Florinel–Petru, GROSU Constantin, GROSU Elena, IOSIF Iulian, ISTUDOR 
Gigel, MĂNĂILĂ Valeriu, MOCANU Georgia–Cornelia, NECHIFOR Alexandru, OPREA 
Radu–Adrian, POLINSCHI Mihai, POPA Octavian, PORUMB Cătălin–Nicolae, RUSU 
Georgiana–Iuliana, SANDU Mitică, STAN Ionel, STANCIU Silvius, ȘAPIRA Violeta și 
VASILIU Doina. 

În sistem online, au fost prezenți următorii consilieri județeni: ANTOFI Eugenia–
Simona, COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IȘFAN Dumitru, MANOLIU Tiberiu–Codruț 
și RADU Valentin. 

A lipsit domnul consilier județean MOROȘAN Cătălin. 
 Şedinţa a fost legal constituită. 
 

Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte de hotărâri: 
– Îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Județean Galați nr. 359 din 31 octombrie 2022;  
– Aprobarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea 

documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 
Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între 
DN 25 și DX Brăila – Focșani»” și a cheltuielilor legate de proiect; 

– Aprobarea contului de execuție al Județului Galați și al instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.11.2022; 

– Rectificarea bugetului local al Județului Galați, bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii precum și repartizarea 
sumei de 4.395,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Galați 
pentru suplimentarea cheltuielilor de personal; 
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–  Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în Consiliile de 
Administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Galați și în Consiliul 
Consultativ al Unității Medico – Sociale Gănești. 
 
  În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 Hotărârea nr. 426 din 20 decembrie 2022 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Bălășești (U.A.T. a comunei Bălășești), adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 427 din 20 decembrie 2022 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod), adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
• Hotărârea nr. 428 din 20 decembrie 2022 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Cosmești (U.A.T. a comunei Cosmești), adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 429 din 20 decembrie 2022 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni), adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 430 din 20 decembrie 2022 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor), adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 431 din 20 decembrie 2022 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa), adoptată cu 34 
de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 432 din 20 decembrie 2022 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Vlădești (U.A.T. a comunei Vlădești), adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 433 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea modificării 
statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Galați, adoptată cu 34 
de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 434 din 20 decembrie 2022 privind darea în folosință gratuită 
pe termen limitat a unor bunuri, aparținând domeniului privat al județului Galați, către 
Inspectoratul de Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 435 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea dezlipirii în două 
loturi distincte a imobilului (teren) înscris în CF nr. 110818 Tulucești, nr. cadastral 
110818, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 436 din 20 decembrie 2022 privind îndreptarea unei erori 
materiale cuprinsă în art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 359 din 31 
octombrie 2022, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 437 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea indicatorilor               
tehnico–economici finali ai obiectivului de investiție: „EXTINDERE, MODERNIZARE și 
DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC 
JUDEȚEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” GALAȚI, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
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 Hotărârea nr. 438 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea modificării 
indicatorilor tehnico–economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție 
privind realizarea obiectivului de investiție: „Construire Pavilion Pediatrie și 
Modernizare Spitalul Orășenesc Tg. Bujor”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 439 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea modificării 
indicatorilor tehnico–economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție 
privind realizarea obiectivului de investiție: „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTĂ 
OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 440 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea modificării 
indicatorilor tehnico–economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție 
privind realizarea obiectivului de investiție: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE DRUMUL DJ 242A”, adoptată cu 34 
de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 441 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea propunerii 
„Sitului arheologic de la Poiana punct Piroboridava” în vederea includerii acestuia ca 
obiectiv pentru promovare și restaurare în „Ruta cetăților” finanțate în cadrul PNRR și  
asumarea unor obligații ce revin Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați, în calitate de titular de propunere, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 442 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea indicatorilor               
tehnico–economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea 
obiectivului de investiție „CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL „ANTON 
CINCU” TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 443 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea indicatorilor               
tehnico–economici finali ai obiectivului de investiție „STAȚIE DE TRANSFER TÂRGU 
BUJOR”, componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Galați”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 444 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea unei cotizații 
suplimentare a Județului Galați către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, 
Brăila, Călărași și Ialomița, pentru anul 2022, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 445 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea proiectului 
„Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru 
Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru 
obiectivul de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani»” și a 
cheltuielilor legate de proiect, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 446 din 20 decembrie 2022 privind continuarea, în anul 2023, a 
prestării serviciilor de asistență, consultanță și reprezentare juridică, necesare pentru 
finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului în derulare, și 
aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare 
pentru Județul Galați, în anul 2023, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 447 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea taxelor și 
tarifelor la nivelul Consiliului județean  Galați pentru anul fiscal 2023, adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 448 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea prețurilor medii 
ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 
2023, în județul Galați, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 449 din 20 decembrie 2022 privind stabilirea prețului mediu / 
tonă de masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2023, în județul Galați, 
adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
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 Hotărârea nr. 450 din 20 decembrie 2022 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind  aprobarea acordării burselor de 
ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special 
finanțate de Consiliul județean Galați pentru anul școlar 2022–2023, adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 451 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea contului de 
execuție al Județului Galați și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii la data de 30.11.2022, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 452 din 20 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului local 
al Județului Galați, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii precum și repartizarea sumei de 4.395,00 mii lei din fondul 
de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Galați pentru suplimentarea cheltuielilor 
de personal, s-a adoptat astfel: art.1 – adoptat cu 34 de voturi „pentru”; art.2 – adoptat 
cu 34 de voturi „pentru”; art.3 – adoptat cu 34 de voturi „pentru”; art.4 – adoptat cu 34 
de voturi „pentru”; art.5 – adoptat cu 34 de voturi „pentru”; proiectul de hotărâre în 
ansamblu – adoptat cu 34 de voturi „pentru”. 
 La Hotărârea nr. 453 din 20 decembrie 2022 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Galați în Consiliile de Administrație ale spitalelor 
publice din rețeaua Consiliului Județean Galați și în Consiliul Consultativ al Unității 
Medico–Sociale Gănești, în urma votului secret, au rezultat următoarele: 

 
Art. 1 din proiectul de hotărâre: 

Numele și prenumele 
candidaților 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de 
vot anulate 

Buletine de 
vot nule 

Stoica George 27 1 7 – 

Pecheanu Liliana 27 1 7 – 

Zaharia Mihai 27 1 7 – 

Lărgeanu Marcela 27 1 7 – 

Mititelu Mihaela 27 1 7 – 

Zaharia Cristina 27 1 7 – 

 
Art. 2 din proiectul de hotărâre: 

Numele și prenumele 
candidaților 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de 
vot anulate 

Buletine de 
vot nule 

Alupoae Aida Flavia 27 1 7 – 

Ion Cosma Adrian 27 1 7 – 

Zaharia Mihai 27 1 7 – 

Sevastre Tecla 27 1 7 – 

Mititelu Mihaela 27 1 7 – 

Crăiniciuc Silvia 27 1 7 – 

 
Art. 3 din proiectul de hotărâre: 

Numele și 
prenumele 

candidaților 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

Stoica George 27 1 7 – 
Lărgeanu 
Marcela 

27 1 7 – 

Gheorghiţă 
Mihaela 

27 1 7 – 

Zaharia Mihai 27 1 7 – 
Zaharia 
Cristina 

27 1 7 – 

Ion Cosma 
Adrian 

27 1 7 – 
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Art. 4 din proiectul de hotărâre: 

Numele și 
prenumele 

candidaților 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

Alupoae Aida 
Flavia 

27 1 7 – 

Ion Cosma 
Adrian 

27 1 7 – 

Zaharia Mihai 27 1 7 – 

Sevastre Tecla 27 1 7 – 
Mititelu 
Mihaela 

27 1 7 – 

Lărgeanu 
Marcela 

27 1 7 – 

 
Art. 5 din proiectul de hotărâre: 

Numele și 
prenumele 

candidaților 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

Stoica George 27 1 7 – 
Pecheanu 

Liliana 
27 1 7 – 

Zaharia Mihai 27 1 7 – 
Lărgeanu 
Marcela 

27 1 7 – 

Mititelu 
Mihaela 

27 1 7 – 

Zaharia Cristina 27 1 7 – 

 
Art. 6 din proiectul de hotărâre: 

Numele și 
prenumele 

candidaților 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine 
de vot 

anulate 

Buletine 
de vot 
nule 

Coca Ionel 27 1 7 – 
Stoica 

George 
27 1 7 – 

 
Art. 7 și art. 8 din proiectul de hotărâre: 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de 
vot nule 

27 1 7 – 

 
 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1530. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL GENERAL AL 
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Ionel COCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talabă Mihaela/1 ex./20.12.2022 


