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

DIN DATA DE 29 IUNIE 2022 
 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: FOTEA Costel – Președintele Consiliului Județean 
Galați și 32 de consilieri județeni, din totalul de 34 de consilieri judeţeni aflaţi în funcţie. 

În sală, au fost prezenți Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, FOTEA Costel și 
următorii consilieri județeni: ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuț, ALEXANDRU Adrian–Dănuț,  
BUȚURCĂ Octav, CAMBANACHE Liliana, CONSTANDACHI Constantina, CUCU Doina, DIACONU 
Vasile, ENACHE Mioara, GASPAROTTI Florinel–Petru, GROSU Constantin, GROSU Elena, IOSIF 
Iulian, MĂNĂILĂ Valeriu, NECHIFOR Alexandru, POPA Octavian, RADU Valentin, RUSU 
Georgiana–Iuliana, SANDU Mitică,  STAN Ionel,  STANCIU Silvius  și VASILIU Doina.  

În sistem online, au fost prezenți următorii consilieri județeni: ANTOFI Eugenia–Simona, 
COSTEA Tudorel, ISTUDOR Gigel, IȘFAN Dumitru, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU 
Georgia–Cornelia, MOROȘAN Cătălin, OPREA Radu–Adrian, POLINSCHI Mihai, PORUMB 
Cătălin–Nicolae și ȘAPIRA Violeta. 

A lipsit domnul consilier județean CĂLUEAN Anghel–Costel. 
Înainte de votarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean 

Galați din data de 16 iunie 2022 s-a conectat la sesiunea video domnul consilier județean 
CĂLUEAN Anghel–Costel. 

La suplimentarea ordinii de zi cu cele două proiecte, precum și la punctele 20, 23 art. 4, 
24 și 25 de pe ordinea de zi, domnul consilier județean MANOLIU Tiberiu–Codruț a fost 
deconectat de la sesiunea video. 

Şedinţa a fost legal constituită. 
 

 

Proiectul de hotărâre privind «Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru 
Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați» a fost 
retras de pe ordinea de zi. 
 
 

Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte de hotărâri: 
             –  Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului de consilier județean al doamnei Andreea–Anamaria NAGGAR; 
 – Rectificarea bugetului local al Județului Galați și bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimările pe anii 
2023-2025. 
 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 Hotărârea nr. 192 din 29 iunie 2022 privind constatarea încetării de drept, prin 
demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei 
Andreea–Anamaria NAGGAR, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
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 Hotărârea nr. 193 din 29 iunie 2022 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Galați, adoptată în unanimitate cu 
34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 194 din 29 iunie 2022 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții pentru Spitalul Orășenesc Tg. Bujor, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați, 
adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 195 din 29 iunie 2022 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții ale Muzeului de Artă Vizuală Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 196 din 29 iunie 2022 privind modificarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 197 din 29 iunie 2022 privind modificarea statului de funcții al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 198 din 29 iunie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Centrului de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, adoptată în unanimitate cu 
34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 199 din 29 iunie 2022 privind modificarea anexelor Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 142 din 26 mai 2020 privind aprobarea monografiei economico-
militare a județului Galați întocmită în anul 2020, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 200 din 29 iunie 2022 privind avizarea Planului județean de acțiune 
pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022—2026, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 201 din 29 iunie 2022 privind aprobarea parteneriatului între Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Ivești, prin Consiliul Local al Comunei Ivești, în vederea înființării unui 
centru de permanență fix în cadrul Secției Cronici Ivești a Spitalului Clinic Județean de Urgență 
„Sfântul Apostol Andrei” Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 202 din 29 iunie 2022 privind aprobarea solicitării Consiliului Local al 
comunei Cudalbi de trecere a unor suprafețe de teren, aferente drumului județean DJ 251, din 
domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul 
public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Cudalbi, județul Galați, 
în vederea implementării proiectului „Realizare și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi, 
județul Galați”, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 203 din 29 iunie 2022 privind îndreptarea unei erori materiale 
cuprinsă în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 103 din 28.04.2022, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 204 din 29 iunie 2022 privind încetarea dreptului de administrare al 
Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci asupra unei părți din imobilul situat în municipiul 
Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 29, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 205 din 29 iunie 2022 privind solicitarea adresată Consiliului Local al 
comunei Rădești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Rădești și 
administrarea Consiliului Local al comunei Rădești în domeniul public al județului Galați și în 
administrarea Consiliului Județean Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 206 din 29 iunie 2022 privind aprobarea Contractului – cadru de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în 
aria teritorială de competență a UAT Județul Galați, cu valabilitate până la 31.12.2022, adoptată 
în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 207 din 29 iunie 2022 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT 
Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Societatea Națională de Cruce Roșie din România 
- Filiala Galați, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
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 Hotărârea nr. 208 din 29 iunie 2022 privind aprobarea unor modificări în 
implementarea proiectului „Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ 
în Bazinul Mării Negre”, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 209 din 29 iunie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare drum acces Parc Aventura 
Pădurea Gârboavele, județul Galați”, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 210 din 29 iunie 2022 privind aprobarea modificării indicatorilor 
tehnico economici ai obiectivului de investiție „EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE A 
UNITĂȚII de PRIMIRI URGENȚE, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOL 
ANDREI” GALAȚI, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 211 din 29 iunie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările și 
completările ulterioare, adoptată cu 33 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 212 din 29 iunie 2022 privind aprobarea proiectului „Punct turistic 
plutitor la Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 213 din 29 iunie 2022 privind completarea Anexei nr. 10 și modificarea 
Anexei nr. 13 din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 322 din 21 decembrie 2021 privind 
aprobarea taxelor și tarifelor la nivelul Consiliului Județean Galați pentru anul fiscal 2022, 
adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 214 din 29 iunie 2022 privind rectificarea bugetului local al Județului 
Galați și bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, s-a adoptat astfel: art.1 – în unanimitate 
cu 34 voturi „pentru”; art.2 – în unanimitate cu 34 voturi „pentru”; art.3 – în unanimitate cu 34 
voturi „pentru”; art.4 – 33 voturi „pentru”; proiectul de hotărâre în ansamblu – în unanimitate 
cu 34 voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 215 din 29 iunie 2022 privind însușirea Rapoartelor de evaluare 
ANEVAR pentru justa despăgubire a proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al 
obiectivului de investiții “Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”, 
adoptată cu 33 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 216 din 29 iunie 2022 privind aprobarea deciziei de expropriere 
pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a 
municipiului Galați”, adoptată cu 33 de voturi „pentru”. 
 
 

Ședința s-a încheiat la ora 1354. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL GENERAL AL 
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Ionel COCA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talabă Mihaela/1 ex./30.06.2022 


