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

DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2022 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: FOTEA Costel – Președintele Consiliului Județean 
Galați și 33 de consilieri județeni, 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, CONSTANDACHI Constantina, COSTEA Tudorel, CUCU 
Doina, DIACONU Vasile, ENACHE Mioara, GASPAROTTI Florinel–Petru, GROSU Constantin, 
GROSU Elena, IOSIF Iulian, IȘFAN Dumitru, MĂNĂILĂ Valeriu, NAGGAR Andreea–Anamaria, 
NECHIFOR Alexandru, POLINSCHI Mihai, POPA Octavian, PORUMB Cătălin–Nicolae, RADU 
Valentin, SANDU Mitică,  STAN Ionel,  STANCIU Silvius,  ȘAPIRA Violeta și VASILIU Doina.  

În sistem online, au fost prezenți următorii consilieri județeni: ANTOFI Eugenia–Simona, 
CĂLUEAN Anghel–Costel, ISTUDOR Gigel, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU Georgia–
Cornelia, OPREA Radu–Adrian și RUSU Georgiana–Iuliana. 

A lipsit  domnul consilier județean MOROȘAN Cătălin. 
Domnul consilier județean CĂLUEAN Anghel–Costel a fost deconectat de la sesiunea video 

după votarea punctului 23 de pe ordinea de zi.  
La votarea punctului 27 de pe ordinea de zi, domnul Președinte al Consiliului Județean 

Galați, FOTEA Costel, s-a abținut la vot, în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare. 

La votarea punctului 29 de pe ordinea de zi, domnii consilieri județeni SANDU Mitică și 
GASPAROTTI Florinel-Petru s-au abținut la vot, în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) 
din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Şedinţa a fost legal constituită. 
 
Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte de hotărâri: 

- Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de 
Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați; 
- Aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Galați; 
- Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil 
(teren în suprafață de 128 m2), situat în municipiul Galați, b-dul George Coșbuc, tronson 1 – lot 
2, jud. Galați, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, 
în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului 
Galați. 
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În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea nr. 39 din 28 februarie 2022 privind avizarea Planului de acțiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al 
municipiului Galați (U.A.T. a municipiului Galați), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 40 din 28 februarie 2022 privind avizarea Planului de acțiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Țepu (U.A.T. a comunei Țepu), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 41 din 28 februarie 2022 privind avizarea Planului de acțiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu), adoptată în unanimitate cu 
34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 42 din 28 februarie 2022 privind avizarea Planului de acțiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Tulucești (U.A.T. a comunei Tulucești), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 43 din 28 februarie 2022 privind avizarea Planului de acțiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Umbrărești (U.A.T. a comunei Umbrărești), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 44 din 28 februarie 2022 privind avizarea Planului de acțiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Valea Mărului  (U.A.T. a comunei Valea Mărului), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 45 din 28 februarie 2022 privind avizarea Planului de acțiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 46 din 28 februarie 2022 privind avizarea Planului de acțiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Vlădești (U.A.T. a comunei Vlădești), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 47 din 28 februarie 2022 privind modificarea organigramei și a statului 
de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, spital din rețeaua 
Consiliului Județean Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 48 din 28 februarie 2022 privind aprobarea organigramei și a statelor 
de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 49 din 28 februarie 2022 privind preluarea în domeniul public al 
Județului Galați a unor bunuri de natura activelor fixe, rezultate din investițiile din cadrul 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în 
perioada 2014 – 2020” și  transmiterea acestora în concesiune către Operatorul Regional S.C. 
Apă Canal S.A. Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 50 din 28 februarie 2022 privind încetarea dreptului de administrare al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați asupra bunului imobil situat 
în municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 18, aflat în 
domeniul public al județului Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 51 din 28 februarie 2022 privind aprobarea solicitării Consiliului Local 
al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 128 m2), situat în 
municipiul Galați, b-dul George Coșbuc, tronson 1 – lot 2, jud. Galați, din domeniul public al 
județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului 
Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 
 



3 

 

 Hotărârea nr. 52 din 28 februarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN 24D - DJ 
251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN25”, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 53 din 28 februarie 2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic și a 
Detaliilor de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN 24D - DJ 
251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN25”, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 54 din 28 februarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție: Realizare lucrări 
nestructurale și de instalații aferente Secției de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 55 din 28 februarie 2022 privind aprobarea asocierii dintre UAT Județul 
Galați prin Consiliul Județean Galați și Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în 
vederea organizării la Galați a evenimentului „ULTRAMARATON”,  adoptată în unanimitate cu 34 
de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 56 din 28 februarie 2022 privind aprobarea proiectului „Achiziție și 
lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare 
în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galați” a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare 
pentru realizarea acestuia,  adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 57 din 28 februarie 2022 privind aprobarea proiectului „Lucrări de 
modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune 
negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, a cheltuielilor 
aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia,  adoptată în unanimitate 
cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 58 din 28 februarie 2022 privind aprobarea plății, din bugetul local al 
județului Galați, a cotizației de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
Regional Apă Galați”, pentru anul 2022, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 59 din 28 februarie 2022 privind aprobarea plății, din bugetul local al 
județului Galați, a cotizației de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV 
Galați, pentru anul 2022, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 60 din 28 februarie 2022 privind aprobarea protocolului de colaborare 
între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, 
încheiat în vederea realizării proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila”, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 61 din 28 februarie 2022 privind aprobarea parteneriatului ”PROF 
CONSULT” dintre UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați  pentru cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului “Măsuri active 
pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii 
defavorizate Antre_S”, adoptată cu 32 de voturi „pentru” și 2 „abțineri” (NECHIFOR Alexandru și 
STANCIU Silvius); 
 Hotărârea nr. 62 din 28 februarie 2022 privind aprobarea parteneriatului ”PUBLIC 
TERȚIAR” dintre UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați  pentru cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului “Măsuri active 
pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii 
defavorizate Antre_S”, adoptată cu 31 de voturi „pentru” și 2 „abțineri” (NECHIFOR Alexandru și 
STANCIU Silvius); 
 Hotărârea nr. 63 din 28 februarie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu 
specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările 
ulterioare, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”; 
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 Hotărârea nr. 64 din 28 februarie 2022 privind aprobarea „Raportului referitor la 
stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Galați, 2019-
2023”, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”; 
 La Hotărârea nr. 65 din 28 februarie 2022 privind acordarea unui mandat special 
pentru reprezentantul Județului Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
„Serviciul Regional Apă Galați”, în urma votului secret, au rezultat următoarele: 
 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de 
vot anulate 

Buletine de 
vot nule 

26 - 9 - 
 

 La Hotărârea nr. 66 din 28 februarie 2022 privind validarea desemnării nominale a 
domnului Marius DOBREA, Director General al Poliției Locale Galați, ca membru al Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Galați, în urma votului secret, au rezultat următoarele: 
 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de 
vot anulate 

Buletine de 
vot nule 

24 1 8 2 
 

 La Hotărârea nr. 67 din 28 februarie 2022 privind desemnarea membrilor comisiei de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Galați, 
pentru anul 2021, în urma votului secret, au rezultat următoarele: 
 

Numele și prenumele 
candidaților 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de vot 
nule 

SANDU Mitică 24 - 10 1 

GASPAROTTI Florinel–
Petru 

25 - 10 - 
 

 La Hotărârea nr. 68 din 28 februarie 2022 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Galați în comisiile de evaluare a probei interviu pentru concursurile 
organizate în vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct al unor instituții de 
învățământ special din județul Galați, în urma votului secret, au rezultat următoarele: 
 

A). Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în comisia de evaluare a 
probei interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de director 
adjunct, Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galați: 
 

Numele și prenumele 
candidaților 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de vot 
nule 

COCA Ionel 26 - 8 1 

STOICA George 26 - 8 1 
 

B). Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Galați în comisia de evaluare a 
probei interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de director, 
Școala Profesională Specială „Constantin Păunescu” Tecuci: 
 

Numele și prenumele 
candidaților 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de vot 
anulate 

Buletine de vot 
nule 

COCA Ionel 27 - 8 - 

STOICA George 26 - 8 1 

 
Şedinţa s-a încheiat la ora 1532. 

 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL GENERAL AL 
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Ionel COCA 
 

 
 
 
 
 
 

Talabă Mihaela/1 ex./01.03.2022 


