
1 

 

 
 
 

                                                                                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI              
Str. Eroilor nr. 7A, municipiul Galaţi – 800119   
Fax: 0236 - 46.07.03 
Tel:  0236.30.25.20                                                                                                                 Nr. 14.260/05.12.2022 
Web: www.cjgalati.ro                          Dosar nr. XII – 1 
E-mail:  conducere@cjgalati.ro 
 
 
 

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

DIN DATA DE 29 NOIEMBRIE 2022 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: FOTEA Costel – Președintele Consiliului 
Județean Galați și 32 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, CONSTANDACHI Constantina, DRĂGAN Ana–Raluca, 
ENACHE Mioara, GASPAROTTI Florinel–Petru, GROSU Constantin, GROSU Elena, IOSIF Iulian, 
ISTUDOR Gigel, MĂNĂILĂ Valeriu, MOCANU Georgia–Cornelia, POLINSCHI Mihai, POPA 
Octavian, PORUMB Cătălin–Nicolae, RUSU Georgiana–Iuliana, SANDU Mitică și VASILIU Doina. 

În sistem online, au fost prezenți următorii consilieri județeni: ANTOFI Eugenia–
Simona, CĂLUEAN Anghel–Costel, COSTEA Tudorel, CUCU Doina, DIACONU Vasile, IȘFAN 
Dumitru, MANOLIU Tiberiu–Codruț, NECHIFOR Alexandru, OPREA Radu–Adrian, RADU 
Valentin, STANCIU Silvius și ȘAPIRA Violeta. 

Au lipsit următorii consilieri județeni: MOROȘAN Cătălin și STAN Ionel. 
 Domnul consilier judeţean STAN Ionel s-a conectat la sesiunea video înaintea supunerii 
la vot a completării ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind «Aprobarea Actului adițional 
nr. 3 la Contractul de administrare nr. 4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, 
urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017». 

Şedinţa a fost legal constituită. 
 

Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte de hotărâri: 
– Aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 4695/26.05.2017, 

încheiat între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Spitalul Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 
28 martie 2017; 

– Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun imobil 
(teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al UAT Tg. 
Bujor în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați; 

–  Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 369 din 31 octombrie 2022 
privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de 
investiție „Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”; 

–  Actualizarea indicatorilor tehnico–economici și aprobarea devizului general 
actualizat pentru realizarea obiectivelor de investiții „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”; 
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–  Aprobarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli pentru 
realizarea obiectivelor de investiții „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”’; 

– Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați, și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați, prin 
Consiliul Local al Municipiului Galați, în vederea organizării evenimentului „Târgul Sfântului 
Apostol Andrei”; 

– Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022 
privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A 
DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”; 

–  Aprobarea proiectului «Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de 
urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» și a cheltuielilor legate de proiect; 

–  Aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru 
proiectul „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»”; 

–  Aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul 
Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei”», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect; 

–  Aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI (Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiție «Dezvoltarea 
infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»; 

–  Repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumei de 3.840 mii lei din cota de 
6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2022; 

–  Alocarea sumei de 2.660 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Galați către unități administrativ–teritoriale, în vederea suplimentării 
bugetelor locale;  

– Rectificarea bugetului local al județului Galați, bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și repartizarea sumei de 
5.605,00 mii lei din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Galați pentru 
suplimentarea cheltuielilor de personal și a transferurilor către unități administrativ–
teritoriale. 
 

În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 Hotărârea nr. 381 din 29 noiembrie 2022 privind acordarea titlului de „Cetățean de 
Onoare al județului Galați” interpretei de muzică populară Mioara VELICU, adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 382 din 29 noiembrie 2022 privind acordarea titlului de „Cetățean de 
Onoare al județului Galați” blogger–ului culinar Gina BRADEA, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
• Hotărârea nr. 383 din 29 noiembrie 2022 privind modificarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 384 din 29 noiembrie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 144/30.06.2021 privind aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați în Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul”, 
adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 385 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea solicitării Consiliului 
Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent), situat în 
municipiul Galați, str. Alexandru cel Bun nr. 27C, 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 cu 34 de voturi „pentru”; 
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 Hotărârea nr. 386 din 29 noiembrie 2022 privind prelungirea duratei Contractului 
de comodat nr. 9591/13.12.2016, încheiat între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați și Fundația „Inimă de Copil” Galați, urmare a Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
193/31.10.2016, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 387 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea parteneriatului între 
Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – 
Facultatea de Medicină și Farmacie în vederea susținerii și promovării reciproce a activităților 
comune pentru realizarea unor obiective academice respectiv organizarea de congrese, 
conferințe, programe, campanii și proiecte, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 388 din 29 noiembrie 2022 privind trecerea unui activ corporal 
(construcție) din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Orășenesc 
Târgu Bujor în domeniul privat al județului Galați și administrarea Spitalului Orășenesc Târgu 
Bujor, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 389 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 
la Contractul de administrare nr. 1413/23.01.2019, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați, urmare a Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 285 din 19 decembrie 2018 cu modificările și completările 
ulterioare, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 390 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea Actului adițional nr. 3 
la Contractul de administrare nr. 4695/26.05.2017, încheiat între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, urmare a 
Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 391 din 29 noiembrie 2022 privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. 
Bujor și administrarea Consiliului Local al UAT Tg. Bujor în domeniul public al Județului Galați 
și în administrarea Consiliului Județean Galați, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 392 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi 
Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiție: „Lucrări tehnico – 
edilitare și Sistematizare verticală, aferente  investiției locuințe pentru tineri destinate 
închirierii specialiștilor din sănătate, județul Galați”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”;  
• Hotărârea nr. 393 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico– 
economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind 
realizarea obiectivului de investiție: „Creșterea eficienței energetice a imobilului amplasat pe 
strada Eroilor nr. 16 – Galați”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 394 din 29 noiembrie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 54/28.02.2022 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 cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 395 din 29 noiembrie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 223/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici și 
Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție: Consolidare, restaurare, 
reabilitare și punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 396 din 29 noiembrie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 110/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat 
pentru finalizarea obiectivului de investiție „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta 
Farmacie Ținc” Galați, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 397 din 29 noiembrie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 33 din 3 februarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici 
rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție 
«Extindere, modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galați», adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
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• Hotărârea nr. 398 din 29 noiembrie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 109/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat 
pentru finalizarea obiectivului de investiție „Muzeu de Artă Vizuală Galați”, adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 399 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico–
economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție: „Panou siglă 
luminoasă Ambulatoriu Integrat de Specialitate din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. 
Apostol Andrei Galați”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 400 din 29 noiembrie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 369 din 31 octombrie  2022 privind actualizarea  Proiectului Tehnic şi rest 
de executat pentru finalizarea obiectivului de investiție “Bază de agrement cu specific 
pescăresc Zătun 2”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 401 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea modificării 
indicatorilor tehnico–economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție 
privind realizarea obiectivului de investiție: „Reabilitare și modernizare drumuri județene”, 
adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 402 din 29 noiembrie 2022 privind actualizarea indicatorilor 
tehnico–economici și aprobarea devizului general actualizat 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 cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 403 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea finanțării de la bugetul 
local a unor categorii de cheltuieli 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 cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 404 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea parteneriatului între 
Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenția Națională Antidrog prin Centrul 
Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați în scopul prevenirii consumului 
și traficului ilicit de droguri, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 405 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea parteneriatului dintre 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Club Sportiv 
United Galați în vederea participării Echipei Futsal Seniori United Galați la Competiția 
Europeană Elite Round – UEFA Futsal Champions League 2022–2023, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 406 din 29 noiembrie 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 cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 407 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea Proiectului tehnic și a 
Documentației de Execuție, Documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de construire 
și Documentația tehnică pentru organizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico–economici 
privind realizarea obiectivului de investiție „Stație de transfer și stație de compostare Tecuci’’ 
componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, 
adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 408 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea parteneriatului dintre 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Unitatea 
Administrativ Teritorială Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați, în 
vederea organizării evenimentului „Târgul Sfântului Apostol Andrei”, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
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 Hotărârea nr. 409 din 29 noiembrie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022 privind aprobarea și implementarea 
proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 
JUDEȚUL GALAȚI”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 410 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea proiectului «Extindere, 
modernizare și dotare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» și a 
cheltuielilor legate de proiect, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 411 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea protocolului de 
colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „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 »”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 412 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea proiectului 
«Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al 
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», a parteneriatului și a cheltuielilor 
legate de proiect, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 413 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) privind 
realizarea obiectivului de investiție «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul 
Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei”», adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 414 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea Protocolului de 
colaborare între U.A.T. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Institutul Național al 
Patrimoniului, pentru asigurarea finanțării lucrărilor de consolidare, restaurare, reabilitare și 
punere în valoare a monumentului istoric Casa Memorială ”Costache Negri”, sat/comuna 
Costache Negri, județul Galați, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor 
Istorice, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 415 din 29 noiembrie 2022 privind repartizarea pe unități 
administrativ–teritoriale a sumei de 3.840 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit 
estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2022, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 416 din 29 noiembrie 2022 privind alocarea sumei de 2.660 mii lei 
din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către unități 
administrativ–teritoriale, în vederea suplimentării bugetelor locale, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 417 din 29 noiembrie 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 5.605,00 mii lei din fondul de rezervă la 
dispoziția Consiliului Județean Galați pentru suplimentarea cheltuielilor de personal și a 
transferurilor către unități administrativ–teritoriale 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”. 
 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1524. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL GENERAL AL 
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Ionel COCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talabă Mihaela/1 ex./05.12.2022 


