PROCES–VERBAL
al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Galați
din data de 08 iunie 2022
Ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată de îndată prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 310 din 07 iunie 2022 și a fost
publicată în ziarul „Viața liberă” Galați (ediția on-line) din 07 iunie 2022 și afișată la
sediu, potrivit procedurii prevăzute de Regulament și de Codul administrativ, având
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați;
Inițiator: Costel Fotea
2. 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”;
Inițiator: Costel Fotea
3. 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”;
Inițiator: Costel Fotea
4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Participă ca invitat Gabriel-Aurelian Panaitescu – Prefectul județului Galați.
Ședința Consiliului Județean Galați s-a desfășurat utilizând mijloace electronice de
comunicare simultană la distanță.
Domnul Presedinte, în deschiderea sedintei, arata ca, asa dupa cum a spus si are sa
mai spuna si la acest moment, centura Galatiului este un obiectiv de investitii strategic
pentru judetul Galati, un obiectiv foarte important. În primul rand este important pentru
siguranta traficului rutier în zona municipiului Galati, este un obiectiv care ajuta la
descongestionarea traficului, dar, în acelasi timp, este un obiectiv care aduce si treizeci
de milioane de euro investitii în judetul Galati, sperand ca, macar si de aceasta data,
colegii de la Partidul National Liberal sa se gandeasca ca nu este un obiectiv al unei
persoane, ci este un obiectiv al cetatenilor si al judetului. De asemenea, precizeaza ca pe
ordinea de zi, în afara de cele doua proiecte de hotarari pentru exproprieri, se mai afla
înca un proiect pentru un parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Galati.
Îl considera un proiect important în situatia în care se observa în fiecare zi pe toate
canalele de stiri, pe toate retelele de socializare, strigatul de ajutor al unor oameni, al
unor institutii, pentru donare de sange. Afirmă: „Să încercăm să conștientizăm cetățenii
care doresc și care pot să vină și să doneze sânge pentru că din ce în ce mai multe
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persoane au nevoie de transfuzii, au nevoie de sânge și este un strigăt de ajutor din partea
acelor oameni”.
Adresandu-se doamnelor si domnilor consilieri judeteni, doreste sa salute prezenta
la aceasta sedinta a domnului prefect Gabriel-Aurelian Panaitescu.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar general al județului Coca Ionel care
va face apelul nominal pentru a stabili prezența la ședință.
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Președinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri județeni în
funcție + Președintele Consiliului Județean Galați sunt prezenți 22 consilieri județeni în
funcție + Președintele Consiliului Județean, deci ședința poate începe, fiind întrunite
condițiile regulamentare pentru desfășurarea acesteia.
În sală, a fost prezent Președintele Consiliului Județean Galați, Fotea Costel.
În sistem on-line, au fost prezenți următorii consilieri județeni: Adumitroaiei
Răzvan–Ionuț, Alexandru Adrian–Dănuț, Buțurcă Octav, Cambanache Liliana,
Constandachi Constantina, Cucu Doina, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–Petru,
Grosu Constantin, Grosu Elena, Istudor Gigel, Ișfan Dumitru, Mănăilă Valeriu, Naggar
Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Polinschi Mihai, Porumb Cătălin–Nicolae,
Rusu Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică, Stan Ionel, Stanciu Silvius și Șapira Violeta.
Au lipsit următorii consilieri județeni: Antofi Eugenia–Simona, Căluean Anghel–
Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu-Codruț, Mocanu
Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu
Valentin și Vasiliu Doina.
Domnul Președinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) și alin. (15)
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul–verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Județean Galați din data de 31 mai 2022.
Întreabă dacă sunt observații în legătură cu procesul–verbal.
Nefiind observații, supune la vot procesul–verbal.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”.
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la ordinea de zi așa cum
a fost transmisă la mape și publicată în presa locală.
Nefiind observații, supune la vot ordinea de zi:
1. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați;
Inițiator: Costel Fotea
2. 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”;
Inițiator: Costel Fotea
3. 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”;
Inițiator: Costel Fotea
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4. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și
Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentația de fundamentare.
Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
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”
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentația de fundamentare.
Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
În urma supunerii la vot au rezultat 23 voturi „pentru”.
NOTĂ: Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi al majorității
calificate, de două treimi din numărul consilierilor județeni în funcție, pentru a fi adoptat,
conform prevederilor art. 139 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Codul
administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
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”
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentația de fundamentare.
Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
În urma supunerii la vot au rezultat 23 voturi „pentru”.
NOTĂ: Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi al majorității
calificate, de două treimi din numărul consilierilor județeni în funcție, pentru a fi adoptat,
conform prevederilor art. 139 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Codul
administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare.
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Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la informările sau
rapoartele ce au fost prezentate la mapă.
Nefiind observații, în continuare, informează că punctul din ordinea de zi referitor
la parteneriatul cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați a fost aprobat. Din
păcate, cele două proiecte referitoare la exproprierile de pe centură nu au întrunit
numărul necesar de voturi, fiind nevoie de 24 de voturi. Le mulțumește tuturor
consilierilor pentru că au dat curs invitației de participare la ședință, respectiv
consilierilor P.S.D., P.M.P. și A.L.D.E. Afirmă: „Să sperăm că și ceilalți consilieri sau și pe
ceilalți consilieri de la P.N.L. îi interesează dezvoltarea județului și, la un moment dat, vor
da curs pentru a aproba aceste exproprieri ca oamenii să poată fi expropriați într-un timp
util, într-un timp scurt, pentru a putea să intervenim și acolo la modernizarea centurii”.
Domnul Adumitroaiei Răzvan–Îonuț dorește să facă o sugestie consilierilor P.N.L.
Spune că, pe vremuri, veneau la muncă oamenii, dar făceau grevă japoneză. Ar putea și
distinșii domni să facă același lucru – să participe la ședință, dar să își pună o banderolă…
Domnul Președinte subliniază faptul că ideal este ca, în momentul în care vii la
muncă, să și muncești. Acesta este cel mai important lucru. De aceea, a mulțumit și
consilierilor P.S.D., P.M.P. și A.L.D.E. În închiderea ședinței, făcând încă o precizare și
anume că aceste ședințe extraordinare nu sunt plătite, iar dumnealor, de fiecare dată, au
dat curs invitației de participare, le mulțumește tuturor și le dorește sănătate multă.
Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 4 (patru) pagini și a
fost prezentat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați, convocată de îndată,
din data de 16 iunie 2022.
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