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

DIN DATA DE 31 IANUARIE 2022 
 

La începerea şedinţei au fost prezenţi: FOTEA Costel – Preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi şi 33 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, CONSTANDACHI Constantina, 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 și ȘAPIRA Violeta. 
            În sistem online, au fost prezenți următorii consilieri județeni: ANTOFI Eugenia–
Simona, CĂLUEAN Anghel–Costel, COSTEA Tudorel, ISTUDOR Gigel, MANOLIU Tiberiu–
Codruț, MOCANU Georgia–Cornelia, MOROȘAN Cătălin, OPREA Radu–Adrian și RUSU 
Georgiana–Iuliana. 
            A lipsit doamna consilier județean VASILIU Doina. 
             Domnul consilier judeţean CĂLUEAN Anghel–Costel nu a fost conectat la sesiunea video 
la votarea punctelor 19 și 28 de pe ordinea de zi. 

Domnul consilier judeţean MOROȘAN Cătălin nu a fost conectat la sesiunea video la 
votarea punctului 21 de pe ordinea de zi. 

Şedinţa a fost legal constituită. 
 

Ordinea de zi a fost suplimentată cu următorul proiect de hotărâre: 
– Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital  
Orăşenesc Tg. Bujor” Galaţi. 

 
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2022 privind avizarea Planului de acţiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 4 din 31 ianuarie 2022 privind avizarea Planului de acţiune pentru 

anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Costache Negri  (U.A.T. a comunei Costache Negri), adoptată în unanimitate cu 34 de 
voturi „pentru”; 
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 Hotărârea nr. 5 din 31 ianuarie 2022 privind avizarea Planului de acţiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Folteşti  (U.A.T. a comunei Folteşti), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 6 din 31 ianuarie 2022 privind avizarea Planului de acţiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Griviţa  (U.A.T. a comunei Griviţa), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 7 din 31 ianuarie 2022 privind avizarea Planului de acţiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 8 din 31 ianuarie 2022 privind avizarea Planului de acţiune pentru 
anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 9 din 31 ianuarie 2022 privind avizarea Planului de acţiune pentru 

anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al 
comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni), adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
• Hotărârea nr. 10 din 31 ianuarie 2022 privind acordarea unui stimulent financiar 
personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 11 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea statului de funcţii pentru 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 12 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea statului de funcţii al 
Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 13 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 95/20.04.2021 privind darea în administrarea Serviciului Public Judeţean 
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi a imobilului (teren – lot 1) 
aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi şi a 
mijloacelor fixe amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 14 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 
242A”, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 15 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 114 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, 
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Galaţi” şi a cheltuielilor legate de acesta, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 16 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr.  112 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate 
de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei”», adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 17 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate 
de proiect pentru realizarea obiectivului ”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 

 Hotărârea nr. 18 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei 
energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta, adoptată 
în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
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• Hotărârea nr. 19 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi”, adoptată în unanimitate 
cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 20 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea protocolului de colaborare 
între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, 
realizarea documentaţiei tehnice pentru Autorizaţia de Construire (P.A.C.) şi obţinerea 
Autorizaţiei de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiţii «Drum  de legătură între DX 
Brăila – Galaţi şi VO Galaţi»”, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
• Hotărârea nr. 21 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea protocolului de colaborare 
între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, 
realizarea documentaţiei tehnice pentru Autorizaţia de Construire (P.A.C.) şi obţinerea 
Autorizaţiei de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiţii «Modernizare drum existent 
DN 25, între Galaţi şi Tudor Vladimirescu»”, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 22 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico 

economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Executarea unui 
puţ forat la adâncimea de 150 m pentru suplimentarea surselor de alimentare cu apă a 
Unităţii Medico - Sociale Găneşti, localitatea Găneşti, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi”, 
adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 23 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico 

economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Spaţii 
de Creaţie Plastică şi Expoziţională în Aer Liber, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi 
„pentru”; 

 Hotărârea nr. 24 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi 
Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Construire Pavilion  
Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşenesc Tg. Bujor” Galaţi, adoptată în unanimitate cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 25 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea modificării indicatorilor 

tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: ”Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
pe traseul Pechea - Măstăcani - DN 26 (DJ 255)”, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 26 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea modificării indicatorilor 

tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localităţile Vîrlezi–Tg. Bujor–Umbrăreşti–Viile–Fîrţăneşti–Folteşti (DJ 242)”, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 27 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea modificării indicatorilor 

tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localităţile Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”, 
adoptată în unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 28 din 31 ianuarie 2022 privind stabilirea reţelei şcolare a 

învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza 
administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 29 din 31 ianuarie 2022 privind stabilirea reţelei şcolare a 

învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a 
judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023, adoptată în unanimitate cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 



4 

 

 Hotărârea nr. 30 din 31 ianuarie 2022 privind majorarea nivelului alocaţiilor de 
hrană în anul 2022 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi şi Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, pentru 
pacienţii internaţi diagnosticaţi COVID-19, faţă de nivelul prevăzut în H.G. nr. 470/2021 
privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare 
publice, adoptată în unanimitate cu 33 de voturi „pentru”; 

 Hotărârea nr. 31 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea modalităţii de acordare a 
unui stimulent financiar care să susţină decizia unei familii de a adopta, adoptată în 
unanimitate cu 34 de voturi „pentru”; 
 La Hotărârea nr. 32 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea rezultatului final al 

concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 
pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, în urma votului 
secret, au rezultat următoarele: 
 

Voturi  
„pentru” 

Voturi  
„împotrivă” 

Buletine de 
vot anulate 

Buletine de 
vot nule 

25 – 10 – 

 
 

Şedinţa s-a încheiat la ora 1451. 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 

SECRETARUL GENERAL AL 
JUDEŢULUI GALAŢI, 

Costel FOTEA Ionel COCA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talabă Mihaela/1 ex./01.02.2022 


