PROCES–VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Galați
din data de 28 aprilie 2022
Ședința ordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată prin Dispoziția
Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 253 din 21 aprilie 2022 și a fost publicată
în ziarul „Viața liberă” Galați, ediția tipărită, din 22 aprilie 2022 și afișată la sediu,
potrivit procedurii prevăzute de Regulament și de Codul administrativ, având
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
2. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 198/27.08.2021 privind
participarea Județului Galați la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național
2020 – 2024;
Inițiator: Costel Fotea
3. Darea în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați a
unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, imobil
aflat în domeniul public al județului Galați;
Inițiator: Costel Fotea
4. Darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Emil Gârleanu” Galați a
amenajării de teren „Spațiu de joacă situat în str. Regiment 11 Siret nr. 7 bis, la Școala
Profesională Specială „P.P. Neveanu” Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
5. Trecerea din domeniul privat al județului Galați în domeniul public al județului
Galați a unei părți, în suprafață de 470,38 m2, din clădirea Ambulatoriului Spitalului
Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29;
Inițiator: Costel Fotea
6. Aprobarea cesionării de către Municipiul Galați prin Consiliul Local al
Municipiului Galați și preluarea de către Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, în
calitate de achizitor, a contractului de proiectare și execuție nr. 91502/27.05.2020 și a
contractului de supervizare nr. 49272/09.03.2020;
Inițiator: Costel Fotea
7. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
“Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul
Buciumeni – Nicorești – Cosmești – Movileni – Barcea (DJ 252)”;
Inițiator: Costel Fotea
8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiții „Modernizări tronsoane de drumuri județene - județul Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
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9. Actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea
obiectivului de investiție „Muzeu de Artă Vizuală” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
10. Actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea
obiectivului de investiție „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc”
Galați;
Inițiator: Costel Fotea
11. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 82/30.03.2022 privind
aprobarea Actualizarii DALI (Documentația de Actualizare a Lucrărilor de Intervenție)
privind realizarea obiectivului de investiție „Consolidare Spitalul Clinic Județean de
Urgență Sf. Apostol Andrei” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
12. Actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea
obiectivului de investiție „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”;
Inițiator: Costel Fotea
13. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 122/27.05.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiție „STAȚIE DE TRANSFER Târgu Bujor’’, componentă
a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL
GALAŢI”;
Inițiator: Costel Fotea
14. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 86/30.03.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiție „Închidere depozit neconform Rateș - Tecuci’’,
componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN
JUDEȚUL GALAŢI”;
Inițiator: Costel Fotea
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 98/20.04.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiție „STAȚIE DE SORTARE Valea Mărului’’, componentă
a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL
GALAŢI”;
Inițiator: Costel Fotea
16. Aprobarea Ghidului de finanțare și a formularelor necesare în vederea
acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru activități
nonprofit de interes județean (pentru proiecte în domeniul cultural și domeniul social),
conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Ședința din 28 aprilie 2022
Pag. nr. 3

17. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în
anul 2022 din bugetul Județului Galați, pentru activități nonprofit de interes județean
(pentru proiecte în domeniul cultural și domeniul social), conform prevederilor Legii
nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Costel Fotea
18. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați,
și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați în vederea organizării
Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători;
Inițiator: Costel Fotea
19. Aprobarea asocierii dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, în vederea organizării la Galați a
Conferinței „Fondurile Europene 2021-2027 pentru IMM-uri, instrumente și modalități
de accesare. Rolul Digitalizării în dezvoltarea fenomenului antreprenorial” și
evenimentelor asociate;
Inițiator: Costel Fotea
20. Aprobarea Protocolului de colaborare pentru promovarea investițiilor și
proiectelor europene în România, între UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean
Galați și Ministerul investițiilor și proiectelor europene;
Inițiator: Costel Fotea
21. Aprobarea asocierii dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și
Poliția Locală Galați, în vederea organizării evenimentului „Rolul Poliției Locale în
dezvoltarea comunității”;
Inițiator: Costel Fotea
22. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 93 din 30
martie 2022, privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate
de proiect, a notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului
„Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
23. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru
al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2022;
Inițiator: Costel Fotea
24. Aprobarea contului de execuție al Județului Galați și al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2022;
Inițiator: Costel Fotea
25. 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;
Inițiator: Costel Fotea
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26. Aprobarea accesului gratuit la toate obiectivele instituțiilor de cultură din
subordinea Consiliului Județean Galați, în intervalul 29.04.2022 – 01.05.2022, pentru
toate categoriile de vizitatori;
Inițiator: Costel Fotea
27. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați”
Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos;
Inițiator: Costel Fotea
28. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați”
domnului Răsvan ANGHELUȚĂ, președinte al Consiliului Județean Galați în intervalul
aprilie 1992– februarie 2000;
Inițiator: Costel Fotea
29. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați”
domnului NICOLAE Dumitru, președinte al Consiliului Județean Galați în intervalul
februarie – iunie 2000;
Inițiator: Costel Fotea
30. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului
Lilion–Dan GOGONCEA, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie
2000 – iulie 2004;
Inițiator: Costel Fotea
31. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului
Eugen DURBACĂ, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iulie 2004 –
iunie 2008;
Inițiator: Costel Fotea
32. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului
Eugen CHEBAC, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2008 – iunie
2012;
Inițiator: Costel Fotea
33. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului
Nicolae DOBROVICI–BACALBAȘA, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul
iunie 2012 – iunie 2016;
Inițiator: Costel Fotea
34. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Instituției Prefectului
Județul Galați;
Inițiator: Costel Fotea
35. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Primăriei Municipiului
Galați;
Inițiator: Costel Fotea
36. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției Județene
pentru Cultură Galați;
Inițiator: Costel Fotea
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37. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Universității „Dunărea
de Jos” din Galați;
Inițiator: Costel Fotea
38. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Universității
„Danubius” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
39. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului Școlar
Județean Galați;
Inițiator: Costel Fotea
40. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Camerei de Conturi
Galați din subordinea Curții de Conturi a României;
Inițiator: Costel Fotea
41. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Administrației Județene
a Finanțelor Publice Galați;
Inițiator: Costel Fotea
42. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției Generale
Regionale a Finanțelor Publice Galați;
Inițiator: Costel Fotea
43. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud–Est;
Inițiator: Costel Fotea
44. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției Regionale
Infrastructură Galați – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
Inițiator: Costel Fotea
45. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Asociației pentru
Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
46. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției de Sănătate
Publică a județului Galați;
Inițiator: Costel Fotea
47. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Agenției pentru
Protecția Mediului Galați – Ministerul Mediului;
Inițiator: Costel Fotea
48. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Comisariatului Județean
Galați al Gărzii Naționale de Mediu;
Inițiator: Costel Fotea
49. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Sistemului de
Gospodărirea Apelor Galați – Administrația Bazinală de Apă Prut–Bârlad;
Inițiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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50. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului de Stat
în Construcții Galați – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
Inițiator: Costel Fotea
51. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Secției Drumuri
Naționale Galați – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, C.N.A.I.R. S.A.;
Inițiator: Costel Fotea
52. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Galați al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
Inițiator: Costel Fotea
53. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Filialei Teritoriale de
Îmbunătățiri Funciare Galați – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare;
Inițiator: Costel Fotea
54. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției pentru
Agricultură a județului Galați – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Inițiator: Costel Fotea
55. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului de
Poliție Județean Galați al Poliției Române;
Inițiator: Costel Fotea
56. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Serviciului Teritorial al
Poliției de Frontieră Galați – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași;
Inițiator: Costel Fotea
57. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului de
Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați al Jandarmeriei Române;
Inițiator: Costel Fotea
58. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați;
Inițiator: Costel Fotea
59. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Camerei de Comerț,
Industrie și Agricultură Galați;
Inițiator: Costel Fotea
60. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Patronatului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați;
Inițiator: Costel Fotea
61. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Filialei județene Galați a
Societății Naționale de Cruce Roșie România;
Inițiator: Costel Fotea
62. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat ca invitați: Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos;
Eugen Durbacă – Președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iulie 2004 –
iunie 2008; Eugen Chebac – Președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie
2008 – iunie 2012; Nicolae Dobrovici–Bacalbașa – Președinte al Consiliului Județean
Galați în mandatul iunie 2012 – iunie 2016; Dorin Otrocol – fost Vicepreședinte al
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Consiliului Județean Galați; Mihai Popa – fost Vicepreședinte al Consiliului Județean
Galați; Victor Paul Dobre – fost Vicepreședinte al Consiliului Județean Galați; Marcela
Doina Crista Sighinaș – fost Vicepreședinte al Consiliului Județean Galați; Mircea Nicu
Toader – fost Vicepreședinte al Consiliului Județean Galați; Cornel Hamza – fost
Vicepreședinte al Consiliului Județean Galați; Marian Vicleanu – fost Vicepreședinte al
Consiliului Județean Galați; Gigel Istudor – fost Vicepreședinte al Consiliului Județean
Galați; Florinel–Petru Gasparotti – fost Vicepreședinte al Consiliului Județean Galați;
Gabriel-Aurelian Panaitescu – Prefect, Instituţia Prefectului Județul Galați; Ionuț Florin
Pucheanu – Primarul Municipiului Galați; Cătălin Negoiță – Director executiv, Direcția
Județeană pentru Cultură Galați; Silvius Stanciu – Prorector, Universitatea „Dunărea de
Jos” Galați; Gina Brânzan – Inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean
Galați; Mădălina Lăcrămioara Popa – Director, Camera de Conturi Galați din subordinea
Curţii de Conturi a României; Viorel Acsente – Șef serviciu, Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice Galaţi; Jenica Crăciun – Director POR, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud – Est Brăila; Corina Sofrone – Manager, Asociaţia de Dezvoltare Durabilă
„Prut – Dunăre” Galaţi; Liliana Moise – Director executiv, Direcția de Sănătate Publică a
Județului Galați; Mirela Anca Culcea – Șef serviciu, Agenția pentru Protecția Mediului
Galați; Mihaela Popaliciu – Comisar, Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de
Mediu; Ciprian–Florin Iosip – Director, Sistemul de Gospodărirea Apelor Galați –
Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad; Mihai Oprică – Inspector șef, Inspectoratul
de Stat în Construcții Galați – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației; Petru Tudorache – Șef secție, Secția Drumuri Naționale Galați – Direcția
Regională de Drumuri și Poduri Iași, C.N.A.I.R. S.A.; Romeo Scarlat – Director, Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară; Oana Manea – Șef serviciu, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare
Galați - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare; Sorin Capotă – Comisar șef de
poliție, Inspectoratul de Poliție Județean Galați al Poliţiei Române; George Secuianu –
Comisar șef, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Galați – Inspectoratul Teritorial
al Poliției de Frontieră Iași; Cătălin Bucă – Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi
Județean „Dunărea de Jos” Galați al Jandarmeriei Române; col. Ion Toma – Inspector șef,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului
Galați; Camelia Maria Palagă – șef departament, Departament Strategie și Relații
Interinstituționale - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați; Marian Filimon –
Președinte, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați; Gheorghiță Hogea –
Director, Filiala Județeană Galați a Societății Naționale de Cruce Roșie România; Lică
Cristea – Director executiv interimar, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor
Galați; Diana Vieru – Director, Liceul Tehnologic „Simion Mehedinți” Galați; Grigore
Ionașcu – Director, Școala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu”; Maria Scarlat –
Director, Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan”; Dan Basarab Nanu – Manager
interimar, Muzeul de Artă Vizuală Galați; Paul Lupoae – Manager, Complexul Muzeal de
Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați; Cristian Dragoș Căldăraru – Manager
interimar, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați; Florina Zaharia – Șef serviciu,
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; Corina–Emanuela Dobre – Manager interimar,
Biblioteca „V. A. Urechia” Galați; Victoria Gheonea – Manager, Spitalul Orășenesc Tg.
Bujor; Stela Modiga – Director, Unitatea Medico-Socială Găneşti; Valentina–Alina
Dobrea – Manager, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Galați;
Miruna Drăgănescu – Director medical, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galați; Simona Andrei – Director medical, Spitalul de
Pneumoftiziologie Galați; Mihaela Sima – Manager interimar, Spitalul Municipal „Anton
Cincu” Tecuci; Florin–Ioan–Alexandru Pâslaru – Director general, Serviciul Public
Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați; Emilia
Manon Cristoloveanu – Director General, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Galați; Claudia Roşu – Şef serviciu achiziţii, Spitalul de
Pneumoftiziologie Galați.
Au participat reprezentanți de la următoarele instituții de presă: TV Galaţi;
Express TV; ziarul „Monitorul de Galați”; ziarul „Viața liberă”; ziarul „Realitatea”.
De asemenea, din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi au participat: George Stoica –
Director executiv, Direcția economie și finanțe; Laura–Delia Angheluță – Director
executiv, Direcţia de Dezvoltare Regională; Epure Camelia – Director executiv, Direcția
Programe; Manuela Panaitescu – Director executiv adjunct, Direcția Programe; Marin
Popescu – Director executiv, Direcția Patrimoniu; Sorin Hălășag – Director executiv
adjunct, Direcția Patrimoniu; Florin Grigore – Şef serviciu, Serviciul audit public intern;
Luminița Teodorescu – Consilier superior, coordonator al activităților curente ale
Direcției Arhitect șef; Radu Măciucă – Director executiv interimar, Direcția Tehnică;
Nicoleta Macri – Șef serviciu cu atribuții delegate, Serviciul investiții și urmăriri
contracte; Alina-Georgeta Nedelcu – Şef serviciu, Serviciul contencios şi probleme
juridice; Ionuț Negru – Consilier, Cabinet Președinte, precum şi personal din cadrul
aparatului de specialitate.
Ședința Consiliului Județean Galați s-a desfășurat în sistem hibrid, parțial cu
prezența fizică și parțial prin utilizarea unor mijloace electronice de comunicare
simultană de la distanță, la sediul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan
Angheluță” Galați, din str. Regiment 11 Siret nr. 6A.
Domnul Președinte deschide şedinţa de lucru, urmând şedinţa festivă, nu înainte
de a sublinia că acesta este un moment emoționant: „pentru mine, pentru noi toţi,
pentru Consiliul Județean Galați. 30 de ani ar spune unii că este vârsta maturităţii. Aşa
este. S-a demonstrat, s-a văzut că, consiliul judeţean este una dintre cele mai mature
instituţii din judeţ şi nu numai din judeţul Galaţi”.
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.
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Domnul Președinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri județeni în
funcție + Președintele Consiliului Județean Galați sunt prezenți 33 consilieri județeni în
funcție + Președintele Consiliului Județean, deci ședința poate începe, fiind întrunite
condițiile regulamentare pentru desfășurarea acesteia.
În sală, au fost prezenți Președintele Consiliului Județean Galați, 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, Istudor Gigel, Mănăilă Valeriu, Mocanu
Georgia–Cornelia, Polinschi Mihai, Popa Octavian, Porumb Cătălin–Nicolae, Sandu
Mitică, Stan Ionel, Stanciu Silvius, Șapira Violeta și Vasiliu Doina.
În sistem on-line, au fost prezenți următorii consilieri județeni: Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Ișfan Dumitru, Manoliu
Tiberiu–Codruț, Naggar Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Oprea Radu–
Adrian, Radu Valentin şi Rusu Georgiana–Iuliana.
Domnul consilier județean Moroșan Cătălin a lipsit la începerea ședinței.
Domnul consilier județean Moroșan Cătălin s-a conectat la sesiunea video
începând cu votarea punctului șase de pe ordinea de zi.
Domnul consilier județean Radu Valentin a fost deconectat de la sesiunea
video începând cu votarea punctului zece de pe ordinea de zi și până la votarea
punctului paisprezece de pe ordinea de zi.
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
ordinare a Consiliului Județean Galați din data de 30 martie 2022.
Întreabă dacă sunt observații în legătură cu procesul–verbal.
Nefiind observații, supune la vot procesul–verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul Președinte, în calitate de inițiator, retrage de pe ordinea de zi
următoarele proiecte de hotărâri:
I. Aprobarea Ghidului de finanțare și a formularelor necesare în vederea
acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru
activități nonprofit de interes județean (pentru proiecte în domeniul cultural
și domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
II. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în
anul 2022 din bugetul Județului Galați, pentru activități nonprofit de interes
județean (pentru proiecte în domeniul cultural și domeniul social), conform
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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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. Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
2. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 198/27.08.2021 privind
participarea Județului Galați la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național
2020 – 2024;
Inițiator: Costel Fotea
3. Darea în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați a
unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, imobil
aflat în domeniul public al județului Galați;
Inițiator: Costel Fotea
4. Darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Emil Gârleanu” Galați a
amenajării de teren „Spațiu de joacă situat în str. Regiment 11 Siret nr. 7 bis, la Școala
Profesională Specială „P.P. Neveanu” Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
5. Trecerea din domeniul privat al județului Galați în domeniul public al județului
Galați a unei părți, în suprafață de 470,38 m2, din clădirea Ambulatoriului Spitalului
Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29;
Inițiator: Costel Fotea
6. Aprobarea cesionării de către Municipiul Galați prin Consiliul Local al
Municipiului Galați și preluarea de către Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, în
calitate de achizitor, a contractului de proiectare și execuție nr. 91502/27.05.2020 și a
contractului de supervizare nr. 49272/09.03.2020;
Inițiator: Costel Fotea
7. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
“Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul
Buciumeni – Nicorești – Cosmești – Movileni – Barcea (DJ 252)”;
Inițiator: Costel Fotea
8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiții „Modernizări tronsoane de drumuri județene - județul Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
9. Actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea
obiectivului de investiție „Muzeu de Artă Vizuală” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
10. Actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea
obiectivului de investiție „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc”
Galați;
Inițiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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11. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 82/30.03.2022 privind
aprobarea Actualizarii DALI (Documentația de Actualizare a Lucrărilor de Intervenție)
privind realizarea obiectivului de investiție „Consolidare Spitalul Clinic Județean de
Urgență Sf. Apostol Andrei” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
12. Actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea
obiectivului de investiție „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”;
Inițiator: Costel Fotea
13. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 122/27.05.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiție „STAȚIE DE TRANSFER Târgu Bujor’’, componentă
a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL
GALAŢI”;
Inițiator: Costel Fotea
14. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 86/30.03.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiție „Închidere depozit neconform Rateș - Tecuci’’,
componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN
JUDEȚUL GALAŢI”;
Inițiator: Costel Fotea
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 98/20.04.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiție „STAȚIE DE SORTARE Valea Mărului’’, componentă
a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL
GALAŢI”;
Inițiator: Costel Fotea
16. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați,
și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați în vederea organizării
Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători;
Inițiator: Costel Fotea
17. Aprobarea asocierii dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, în vederea organizării la Galați a
Conferinței „Fondurile Europene 2021-2027 pentru IMM-uri, instrumente și modalități
de accesare. Rolul Digitalizării în dezvoltarea fenomenului antreprenorial” și
evenimentelor asociate;
Inițiator: Costel Fotea
18. Aprobarea Protocolului de colaborare pentru promovarea investițiilor și
proiectelor europene în România, între UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean
Galați și Ministerul investițiilor și proiectelor europene;
Inițiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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19. Aprobarea asocierii dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și
Poliția Locală Galați, în vederea organizării evenimentului „Rolul Poliției Locale în
dezvoltarea comunității”;
Inițiator: Costel Fotea
20. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 93 din 30
martie 2022, privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate
de proiect, a notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului
„Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
21. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru
al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2022;
Inițiator: Costel Fotea
22. Aprobarea contului de execuție al Județului Galați și al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2022;
Inițiator: Costel Fotea
23. 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;
Inițiator: Costel Fotea
24. Aprobarea accesului gratuit la toate obiectivele instituțiilor de cultură din
subordinea Consiliului Județean Galați, în intervalul 29.04.2022 – 01.05.2022, pentru
toate categoriile de vizitatori;
Inițiator: Costel Fotea
25. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați”
Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos;
Inițiator: Costel Fotea
26. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați”
domnului Răsvan ANGHELUȚĂ, președinte al Consiliului Județean Galați în intervalul
aprilie 1992– februarie 2000;
Inițiator: Costel Fotea
27. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați”
domnului NICOLAE Dumitru, președinte al Consiliului Județean Galați în intervalul
februarie – iunie 2000;
Inițiator: Costel Fotea
28. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului
Lilion–Dan GOGONCEA, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie
2000 – iulie 2004;
Inițiator: Costel Fotea
29. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului
Eugen DURBACĂ, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iulie 2004 –
iunie 2008;
Inițiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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30. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului
Eugen CHEBAC, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2008 – iunie
2012;
Inițiator: Costel Fotea
31. Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului
Nicolae DOBROVICI–BACALBAȘA, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul
iunie 2012 – iunie 2016;
Inițiator: Costel Fotea
32. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Instituției Prefectului
Județul Galați;
Inițiator: Costel Fotea
33. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Primăriei Municipiului
Galați;
Inițiator: Costel Fotea
34. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției Județene
pentru Cultură Galați;
Inițiator: Costel Fotea
35. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Universității „Dunărea
de Jos” din Galați;
Inițiator: Costel Fotea
36. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Universității
„Danubius” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
37. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului Școlar
Județean Galați;
Inițiator: Costel Fotea
38. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Camerei de Conturi
Galați din subordinea Curții de Conturi a României;
Inițiator: Costel Fotea
39. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Administrației Județene
a Finanțelor Publice Galați;
Inițiator: Costel Fotea
40. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției Generale
Regionale a Finanțelor Publice Galați;
Inițiator: Costel Fotea
41. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud–Est;
Inițiator: Costel Fotea
42. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției Regionale
Infrastructură Galați – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
Inițiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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43. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Asociației pentru
Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
44. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției de Sănătate
Publică a județului Galați;
Inițiator: Costel Fotea
45. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Agenției pentru
Protecția Mediului Galați – Ministerul Mediului;
Inițiator: Costel Fotea
46. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Comisariatului Județean
Galați al Gărzii Naționale de Mediu;
Inițiator: Costel Fotea
47. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Sistemului de
Gospodărirea Apelor Galați – Administrația Bazinală de Apă Prut–Bârlad;
Inițiator: Costel Fotea
48. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului de Stat
în Construcții Galați – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
Inițiator: Costel Fotea
49. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Secției Drumuri
Naționale Galați – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, C.N.A.I.R. S.A.;
Inițiator: Costel Fotea
50. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Galați al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
Inițiator: Costel Fotea
51. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Filialei Teritoriale de
Îmbunătățiri Funciare Galați – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare;
Inițiator: Costel Fotea
52. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției pentru
Agricultură a județului Galați – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Inițiator: Costel Fotea
53. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului de
Poliție Județean Galați al Poliției Române;
Inițiator: Costel Fotea
54. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Serviciului Teritorial al
Poliției de Frontieră Galați – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași;
Inițiator: Costel Fotea
55. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului de
Jandarmi Județean „Dunărea de Jos” Galați al Jandarmeriei Române;
Inițiator: Costel Fotea
56. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați;
Inițiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Ședința din 28 aprilie 2022
Pag. nr. 15

57. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Camerei de Comerț,
Industrie și Agricultură Galați;
Inițiator: Costel Fotea
58. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Patronatului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați;
Inițiator: Costel Fotea
59. Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Filialei județene Galați a
Societății Naționale de Cruce Roșie România;
Inițiator: Costel Fotea
60. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” 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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 198/27.08.2021 privind
participarea Județului Galați la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
național 2020 – 2024
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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Darea în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați a unei
părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, imobil
aflat în domeniul public al județului 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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Emil Gârleanu” Galați a
amenajării de teren „Spațiu de joacă situat în str. Regiment 11 Siret nr. 7 bis, la
Școala Profesională Specială „P.P. Neveanu” Galați”
Inițiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Trecerea din domeniul privat al județului Galați în domeniul public al județului
Galați a unei părți, în suprafață de 470,38 m2, din clădirea Ambulatoriului
Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie
1918 nr. 29
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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul consilier judeţean Moroşan Cătălin s–a conectat la sesiunea video.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea cesionării de către Municipiul Galați prin Consiliul Local al Municipiului
Galați și preluarea de către Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, în calitate
de achizitor, a contractului de proiectare și execuție nr. 91502/27.05.2020 și a
contractului de supervizare nr. 49272/09.03.2020
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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
“Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul
Buciumeni – Nicorești – Cosmești – Movileni – Barcea (DJ 252)”
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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiții „Modernizări tronsoane de drumuri județene - județul Galați”
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului
de investiție „Muzeu de Artă Vizuală” 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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul consilier judeţean Radu Valentin s–a deconectat de la sesiunea
video.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului
de investiție „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc” 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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 82/30.03.2022 privind
aprobarea Actualizarii DALI (Documentația de Actualizare a Lucrărilor de
Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiție „Consolidare Spitalul Clinic
Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei” 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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului
de investiție „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”
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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 122/27.05.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiție „STAȚIE DE TRANSFER Târgu Bujor’’,
componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN
JUDEȚUL GALAŢI”
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 în unanimitate, cu 34 voturi „pentru”.
Domnul consilier judeţean Radu Valentin s–a conectat la sesiunea video.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 86/30.03.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiție „Închidere depozit neconform Rateș - Tecuci’’,
componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN
JUDEȚUL GALAŢI”
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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 98/20.04.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiție „STAȚIE DE SORTARE Valea Mărului’’,
componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN
JUDEȚUL GALAŢI”
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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și
Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați în vederea
organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea asocierii dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, în vederea organizării la Galați a
Conferinței „Fondurile Europene 2021-2027 pentru IMM-uri, instrumente și
modalități de accesare. Rolul Digitalizării în dezvoltarea fenomenului
antreprenorial” și evenimentelor asociate
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 34 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Oprea
Radu–Adrian).
Domnul Oprea Radu–Adrian specifică că se abţine la vot.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Aprobarea Protocolului de colaborare pentru promovarea investițiilor și
proiectelor europene în România, între UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean
Galați și Ministerul investițiilor și proiectelor europene
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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Aprobarea asocierii dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și
Poliția Locală Galați, în vederea organizării evenimentului „Rolul Poliției Locale în
dezvoltarea comunității”
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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 93 din 30 martie
2022, privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de
proiect, a notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului
„Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru al
Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2022
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 34 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi o „abţinere” (Cucu
Doina).
Doamna Vicepreşedinte Cucu Doina menţionează că se abţine la vot.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Aprobarea contului de execuție al Județului Galați și al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de
31.03.2022
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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 23 din ordinea de zi:
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
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Nefiind observații și fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea
acesteia se realizează pe articole.
Supune la vot art. 1 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
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Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Aprobarea accesului gratuit la toate obiectivele instituțiilor de cultură din
subordinea Consiliului Județean Galați, în intervalul 29.04.2022 – 01.05.2022,
pentru toate categoriile de vizitatori
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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul Președinte anunţă o scurtă pauză, având în vedere timpul necesar părții
tehnice, urmând a doua parte a şedinţei, cea festivă.
Pauză. (ora 1125)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Se reiau lucrările şedinţei festive. (ora 1148)
NOTĂ: Punctul 25 din ordinea de zi referitor la proiectul de hotărâre privind
«Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” Înaltpreasfințitului
Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos» nu a mai fost supus votului în plen.
Domnul Președinte, adresându-se invitaților, dar și gălățenilor, comunică faptul
că este un moment unic în istoria Galaţiului, în istoria consiliului județean – 8 aprilie
1992 – când s–au pus bazele înființării acestei importante și minunate instituţii în
judeţul Galaţi: Consiliul Județean Galați. O instituţie care, timp de 30 de ani, a servit
interesele cetăţenilor, a avut o relaţie de colaborare foarte bună cu toate instituţiile din
judeţul Galaţi, dar şi la nivel naţional. Astăzi a dorit să fie împreună: cei care au
participat încă de la punerea primelor baze ale acestei instituţii şi fiecare care şi–a adus
rolul în dezvoltarea şi în funcţionarea acestei instituţii. Dorește să îi mulțumească
Înaltpreasfinției Sale Casian Arhiepiscopul Dunării de Jos care ne este alături şi a fost
încă de la înfiinţarea acestei instituţii, preşedinţilor consiliului judeţean care, de–a
lungul timpului, au gestionat frâiele acestei instituţii; cu părere de rău, sunt câțiva
președinți care nu se află astăzi aici, din voinţa Domnului – domnul Răsvan Angheluță şi
domnul Dumitru Nicolae. Domnul Lilion–Dan Gogoncea, cu care a purtat o discuție cu o
zi în urmă, și, din păcate, fiind foarte, foarte răcit, s-a scuzat pentru faptul că nu poate
ajunge la această ședință. De asemenea, mulțumește vicepreședinților consiliului
județean care, de-a lungul timpului, au stat alături de preşedinţi şi de aparatul de
specialitate. Mulțumește și instituţiilor din judeţul Galaţi cu care consiliul a avut şi are o
relaţie foarte bună. A dorit să fie de faţă, la această şedinţă, şi aparatul consiliului
judeţean, sunt colegi în aparatul consiliului judeţean din 1992 şi care sunt și astăzi.
Dorește să le spună „bun venit!” celor care sunt mai noi în consiliul judeţean, aflându-se
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într-una dintre cele mai prestigioase instituţii ale judeţului. Totodată, afirmă: «Și dacă
în 1992 s-a pornit mai greu, iar atunci spunea Răsvan Angheluță Dumnezeu să îl ierte!,
după primul an de mandat că a fost atât de greu că, dacă știa, nu-şi dorea. Vă daţi seama
şi îmi dau seama cam cât de greu a fost. De-a lungul timpului, instituţia şi-a făcut treaba.
A făcut investiţii în cultură, în educaţie, în dezvoltarea infrastructurii, în dezvoltarea
instituţiilor de cultură, muzee. Relaţiile de colaborare cu primăriile, cu U.A.T.-urile din
judeţul Galaţi, proiecte SAPARD, PHARE şi tot aşa mai departe şi multe alte investiţii.
Adică, acolo unde nu te aştepţi, acolo este consiliul judeţean prin parteneriate, prin
investiţii, prin relaţii de colaborare. Şi, bineînţeles că de-a lungul timpului, am reuşit
împreună, aţi reuşit să faceţi ceea ce trebuia pentru judeţul Galaţi. Astăzi a venit
momentul ca instituţia să păşească mai mult ca oricând peste graniţele judeţului Galaţi,
să vorbim de dezvoltarea judeţului şi de conectarea judeţului la ceea ce înseamnă
deschiderea spre Bucureşti, un drum expres spre Bucureşti – un vis pe care îl au
gălăţenii de 30 de ani, un drum expres spre Focşani. Un aeroport pe care îl avem cu toţii
ca şi dorinţă şi un vis care cred eu că va deveni realitate. Un spital nou sau poate mai
multe spitale, pentru că judeţul Galaţi este unul dintre centrele importante din regiune
în ceea ce înseamnă sănătatea – adică, de la Iaşi la Bucureşti sunt 500 de kilometri, iar,
la mijloc, este judeţul Galaţi unde fiecare v-aţi adus contribuția pentru înfiinţarea unei
facultăţi de medicină şi, astăzi, putem să vorbim de medicină în adevăratul sens al
cuvântului aici, la noi acasă. Un mediu curat „Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor” – un sistem de management unic aş putea spune în România şi, de ce nu,
peste hotare. Sunt proiecte care vor duce la dezvoltarea judeţului pentru că avem
nevoie de transport rutier, avem nevoie de transport, de dezvoltarea porturilor de la
Dunăre şi aici sunt proiecte cu finanţare europeană pentru dezvoltarea unei platforme
multimodale, pentru transportul aerian şi pentru cale ferată. Vreau să vă mulţumesc
tuturor pentru implicare: celor care astăzi sunteţi aici, dar şi celor care nu au putut
ajunge sau nu sunt aici. Vreau să vă felicit pe toţi pentru ceea ce aţi făcut!» Dorește să le
mulțumească celor din instituții, amintindu-și că, în urmă cu trei ani de zile, îi spunea
unui coleg dintr-o instituţie: „domnule, îmi trebuie avizul în vinerea dinaintea
Crăciunului” şi spunea un om, un gălăţean adevărat: „da, dacă se face investiţia aceasta
la Galaţi, pot să vin şi de Crăciun la serviciu”. Aceasta înseamnă să fii un gălăţean
adevărat, aceasta înseamnă să îţi iubeşti Galaţiul! Totodată, conchide: „Eu vă mulțumesc
tuturor pentru colaborare şi vă asigur că această instituţie frumoasă, pe care cu toţii o
iubim, va face în continuare ceea ce trebuie, va fi alături de gălăţeni şi de tot ceea ce
înseamnă reprezentarea Galaţiului la nivel naţional pentru că, acum o să fiu lipsit de
modestie, dar, Galaţiul nu este orice judeţ! Vă mulțumesc tuturor!”
În continuare, îl invită pe Înaltpreasfinția Sa Arhiepiscopul Dunării de Jos Casian
să adreseze câteva cuvinte.
Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos îi mulțumește domnului
președinte. Urează: „Hristos A Înviat!” Comunică: «Pentru că a Înviat Domnul, aş dori să
îi înscriu la timpul prezent astăzi, la această şedinţă solemnă, pe primii reprezentanţi în
libertate ai acestui for judeţean ales în condiţii de libertate, potrivit legislaţiei care este
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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în vigoare şi acum. Şi mă refer, cu multă recunoştinţă în suflet, la cel cu care am înfipt
crucea şi ţăruşul în această instituţie, unde ne aflăm aici, şi prefectul de atunci, de lângă
dânsul, ambii, atunci, în clădirea Palatului prefectural care s-a împărțit o perioadă de
timp preşedinţia sau, respectiv, conducerea celor două foruri judeţene. Prefectura, în
condiţiile după 1990, şi un for democratic, ales de jos în sus şi nu numit, care este
consiliul. Primul preşedinte al acestui consiliu rămâne personalitatea emblematică
pentru modestie şi pacea din inimă, capacitatea de dialog, având în faţa lui cea mai
reprezentativă personalitate politică ce am cunoscut-o şi administrativă: marele
Nicolae Beuran. Eu îi văd prezenţi, împreună cu toţi cei care s-au mutat dincolo, dar fără
dânşii nu ar fi complet acest moment festiv şi extraordinar. Lângă dânşii, cu siguranţă,
sunt colegi ai onoraţilor conducători de astăzi ai consiliului nostru judeţean în diferite
poziţii care, de asemenea, după ce şi-au dat obolul de credincioşie, hărnicie şi
binefacere în judeţul nostru, s-au mutat dincolo. Să aveţi bunătatea ca momentul de
reculegere să fie imnul de biruinţă: „Hristos A Înviat!”»
Se cântă: „Hristos a Înviat!”
Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos continuă: „Tu ești Învierea
și Viața! Fericiţi celor întru adormire: Răsvan, Nicolae şi toţi ceilalţi fraţi şi prieteni ai
noştri prezenţi luminos dincolo şi în inimile noastre. Hristoase Dumnezeul Nostru, Ție
Slavă Înălțăm, Tatălui și Fiului şi Sfântului Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor! Vă
mulţumesc! Hristos a Înviat!” De asemenea, transmite: «În continuare, privindu-vă cu
emoție, cu cinstire și respect, într-o zi rară, pascală, nu întâmplător aţi ales, domnule
preşedinte, onorat birou al consiliului judeţean, distinse doamne şi distinşi domni
consilieri de astăzi şi ceilalţi tot de astăzi aici cu toţii una, aţi ales Săptămâna numită
Luminată. Deşi este mult întuneric în suflete datorită nu puţinelor provocări, totuşi,
Învierea înseamnă „trecerea dincolo de”. Cea mai bună traducere a Învierii înseamnă
„trecerea dincolo de moartea sufletească sau trupească, de încercări, de necazuri şi de
suferinţe”. Ce obţinem când trecem dincolo prin înţelepciune cum ne arată şi medicul de
suflet şi medicul de trup? Obţinem sinapse pozitive în gândire, în construcţia verbală şi
în comunicarea înţeleaptă. Obţinem cele două daruri atât de scumpe care nu costă, ele
nu sunt în criză niciodată, dar fără ele toţi vom fi în criză chiar şi în cel mai mare belşug
economic şi anume bucuria. Este primul cuvânt pe care l-a adresat, prin Învierea Sa
Domnul, iar în limba română cuvântul bucuria are conotaţiuni multiple. Lipseşte cea
mai importantă, în limba greacă cuvântul bucurie vine din cuvântul har, hara. „Hérété!”
spune grecul – „să ai harul de a-i bucura mereu pe ceilalţi!” Grecul nu spune „bună ziua”,
ci spune „să ai harul de a fi o bucurie pentru cel care îţi este inamic”. Stinge-i ura, nu
căutând cuvinte jignitoare, care arată construcţie necreştină, periculoasă şi bolnavă. A
răspunde la rău cu rău este o boală gravă, a trece dincolo şi a-i arăta că răzbunarea cea
mai cruntă este când duşmanul tău este silit a recunoaşte că eşti bun şi el este rău.
Toată această construcţie de ură, de a-l lua peste picior pe cel din faţă duce la conflicte
care de multe ori escaladează şi nu le mai putem stăpâni. De aceea, al doilea cuvânt este
pace. Tot aşa, în limba română, cuvântul pace îl folosim toţi şi s-a uzat. În limba greacă
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este eirene care înseamnă o linişte din inimi. Şi cuvântul nostru pastoral s-a dorit,
tocmai că-i multă tulburare, să fie anul acesta Învierea Domnului: pacea din inimi. Acolo
unde înviază pacea în inimi, nu mai poate să fie nici un fel de supărare. Pe această
cărare frumoasă văd în judeţul Galaţi…. (probleme tehnice ale sistemului de
sonorizare)… nici tehnica nu prea are pace cum vedeţi… probabil că a captat de la nori
sunetele de ploaie binecuvântate. Deci, în judeţul nostru, observ trei mari daruri timp
de 30 de ani. Îmbunătăţirea substanţială a grijii faţă de om prin investiţie multă în
sănătate – nu cred că este un domeniu de care să avem cu toţii atâta trebuinţă acum ca
sănătatea; investiţia consiliului judeţean pe temeiul posibilităţilor legislaţiei şi
proiectelor înţelepte a făcut din judeţul Galaţi un pol de atracţie pentru sănătate în tot
sud-estul ţării şi chiar peste graniţă. Al doilea domeniu, extrem de important, este
educaţia în care intră şi cultura; nivelul de educaţie şi de cultură ridică fără îndoială
deasupra tuturor încercărilor omenirea într-o profundă criză economică; nu există
soluţii economice la criză, există soluţii de sănătate a gândirii şi de educaţie sănătoasă
prin care economia va putea să reintre prin iconomie – decât două pâini, din care trei
sferturi de pâini din amândouă să le arunci la tomberon, mai bine rupi o bucăţică din
pâiniţa ta şi ai rupt din inima ta puţin şi ţi-a dat, cel din faţa ta, toată inima lui.
Înmulţirea fărâmiturilor de la masa stăpânilor este suficientă pentru a hrăni toţi săracii
şi bătrânii. Din ştirile mele, prin preoţii mei, 2.500 de bătrâni sunt ţintuiţi la pat. Au fost
împărtăşiţi şi de Paşti s-a făcut tot ce s-a făcut pentru ei săracii. Din ştirile, care le am
eu, prin preoţi, 3.500 de copii sunt într-o situaţie de a nu fi putut avea ouşorul şi
ciocolata. Prin mila creştinilor, le-au avut de Paşti. Aceasta este soluţia: milostenia! Mila
faţă de aproapele este mai mare decât toate programele din lumea aceasta pentru că
bătrânului nu trebuie să îi trimiţi doar coşul cu mâncare, ci sufletul este pustiu că nu are
copiii şi nepoţii, trebuie să te duci să îi dai un zâmbet, o bucurie şi pace, şi el îţi cere şi
îşi dăruieşte totul. A treia mare realizare, pe care o simt eu, este comunicarea. Consiliul
judeţului, în ultimul timp, a realizat o performanţă extraordinară: este un judeţ, în
contextul actual, care se închide - programele dumneavoastră au deschis judeţul în
interiorul şi în afara graniţelor noastre. Eu cred că lumea se roagă pentru sănătatea
celor ce au netezit şoselele în judeţul Galaţi şi, în final, mi se pare mie că nu vreţi să
uitaţi pe Alexandru Ioan Cuza, pe primul ministru de externe, în condiţii de unire,
Costache Negri la Mânjina – am văzut ce faceţi acolo. Şi vai! să nu uitați Tecuciul - Mama
Unirii. Lângă Cuza este o mamă, foarte uitată Cocuţa… Conachi Vogoride care, dacă nu
ar fi luat documentele secrete din seiful domnitorului Nicolae Vogoride, nu am fi putut
vorbi de unirea de bază. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că ieri… alaltăieri sau când am fost
la Tecuci, un om cu inimă mare a promis că va da bănuţii pentru o statuie a Cocuţei la
Tecuci şi domnul Ghica a fost foarte fericit că, în sfârşit, cea care s-a căsătorit în Italia,
contribuind la unificarea Italiei care se numea Sardinia este Cocuţa. Soţul ei, primarul
Romei, era al doilea om după Victor Emanuel al II-lea. Cu toate acestea, Cocuţa nu a
dorit mormânt la Columna lui Traian, ci la Ţigăneştii natali unde este un palat, astăzi al
Academiei. Şi aştept, domnule preşedinte, ca să daţi mâna cu Academia Română şi să
daţi strălucire Palatului unirii de bază de la Ţigăneşti».
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În continuare, afirmă: „Iată motivele pentru care vă rog să îmi daţi voie să
procedez la acest «Act de preţuire şi binecuvântare» în numele preoţimii şi
credincioşilor Arhiepiscopiei!”
Astfel, dă citire următorului:
«ACT DE PREŢUIRE ŞI BINECUVÂNTARE
Se acordă Consiliului Judeţean Galaţi, tuturor consilierilor de ieri şi de azi şi
preşedinţilor la 30 de ani de activitate neîntreruptă pentru promovarea valorilor
educaţionale, culturale şi sociale de sorginte creştinească şi românească, prin proiectele şi
programele de restaurare, consolidare şi de inovare a patrimoniului economic, în folosul
şi spre binele comunităţii judeţului nostru Galaţi de la Dunărea de Jos».
Vivat, Crescat, Floreat!
I se înmânează domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi acest act.
Domnul Președinte îi mulțumește Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Casian al
Dunării de Jos pentru cuvintele frumoase, pentru cuvintele alese şi de preţuire adresate.
Afirmă: „Da, într-adevăr, am spus-o şi o repet: Galaţiul nu este orice judeţ, Galaţiul este
aici, este graniţa de est a Uniunii Europene. În afară de faptul că am demonstrat că
putem, am demonstrat că suntem un judeţ cu oameni destoinici, empatici. Atunci când
vecinii noştri au avut nevoie, noi am fost aici, oamenii, gălăţenii i-au ajutat, să nu uităm
că şi astăzi sunt oameni care, prin bunăvoinţa cetăţenilor din judeţul Galaţi, se simt bine
aici la judeţul Galaţi şi se simt acasă, chiar dacă… vă daţi seama că numai ei ştiu ce este
în sufletul lor şi că împreună cu Biserica, cu preoţii, s-a putut ca de Sfintele Paşti să
simtă şi ei Învierea Domnului. Vă mulţumim încă o dată!”
Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos mulţumeşte şi urează: „La
mulţi ani!”
Domnul Președinte, referindu-se la următoarele puncte din ordinea de zi,
subliniază că sunt simbolice și, împlinindu-se 30 de ani, consideră că trebuie marcat
momentul. Susține: «Pentru că toţi, cei care sunteţi aici, toţi meritaţi câte un titlu de
onoare, câte un titlul de „Cetățean de Onoare”, pentru că fiecare v-ați adus contribuția la
dezvoltarea acestei instituţii, la dezvoltarea acestui judeţ şi toţi meritaţi acest lucru. Am
să mă opresc doar la câteva persoane, cu rugămintea la toţi cei de faţă să fim, în
continuare, aceeaşi echipă pentru că doar uniţi, doar împreună, vom realiza ceea ce
ne-am propus. Nu sunt vremuri uşoare, nu este simplu, nu a fost greu în doi ani de zile
de pandemie să ducem proiectele la bun sfârşit, în condiţiile de pandemie, pentru că
atunci ne-am luptat cu un duşman nevăzut. Nu este simplu să te gândeşti ce se va
întâmpla peste o lună, două, trei în situaţia actuală; nu este simplu să te uiţi la situaţia
economică pentru că nu mai stau lucrurile cum stăteau în 2020. De aceea, este nevoie,
mai mult ca oricând, de unitate şi de a fi împreună.»
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Şi acum:
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi:
Acordarea post–mortem a titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați”
domnului Răsvan ANGHELUȚĂ, președinte al Consiliului Județean Galați în
intervalul aprilie 1992– februarie 2000
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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul Președinte
În data de 8 aprilie 1992 a avut loc prima şedinţă de constituire a Consiliului
Judeţean Galaţi. La aniversarea a 30 ani de la acest moment cu o semnificaţie deosebită
pentru evoluţia ulterioară a administraţiei publice gălăţene, se impune omagierea celor
care, prin activitatea desfăşurată în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi,
au contribuit în mod decisiv la dezvoltarea şi progresul judeţului, precum şi la
promovarea valorilor judeţului Galaţi atât în ţară cât şi pe plan internaţional.
Primul președinte al Consiliului Județean Galați a fost domnul Răsvan Angheluță,
președinte al Consiliului Județean Galați în intervalul aprilie 1992 – februarie 2000.
Președintele Răsvan Angheluță a fost fondatorul atât al Complexului Muzeal de
Științele Naturii, prin demararea construirii complexului, care astăzi îi poartă numele,
cât și al Centrului Cultural „Dunărea de Jos”. De numele președintelui Răsvan Angheluță
se leagă relațiile internaționale pe care județul nostru le-a avut și le are cu o serie de
entităţi administrative, universitare, economice din lume, printre care amintim
Regiunea Pessac–Bordeaux (actualmente Regiunea Nouvelle–Aquitaine) din Republica
Franceză, Provincia Hubei din Republica Populară Chineză, Comitatul Lincolnshire din
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
Având în vedere celebrarea celor 30 de ani de la constituirea Consiliului Județean
Galați, în semn de recunoaştere a activității meritorii puse în slujba comunității
gălățene și pentru contribuția deosebită la dezvoltarea și promovarea intereselor
județului Galați, se propune acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al
judeţului Galaţi” domnului Răsvan Angheluță, președinte al Consiliului Județean Galați
în intervalul aprilie 1992 – februarie 2000.
I se înmânează Diploma și placheta aniversară doamnei Angheluță Laura-Delia –
Director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională, fiică a domnului Răsvan Angheluță,
președinte al Consiliului Județean Galați.
Doamna Angheluţă Laura-Delia comunică: „Domnule președinte, Înaltpreasfinția
Voastră, onorată asistenţă, Hristos A Înviat! Domnule președinte, permiteţi-mi să vă
spun că este o onoare pentru mine să primesc o diplomă dedicată tatălui meu, primul
președinte al Consiliului Județean Galați, cel care şi-a dedicat ultima parte a vieţii,
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practic, acestei instituţii. O perioadă tumultuoasă, o perioadă de schimbări, o perioadă
în care administraţia publică îşi punea bazele democraţiei, o perioadă în care economia
naţională era într-o transformare, o perioadă în care legislaţia era în continuă
schimbare. Alături de consilierii judeţeni de la acea vreme, într-adevăr, a iniţiat o serie
de proiecte de infrastructură şi a realizat o parte din acestea, proiecte culturale şi a
deschis calea cooperării internaţionale, aşa cum menţionaţi şi dumneavoastră. Dar
trebuie să menţionez şi nu pot să nu amintesc acest lucru: că fiecare din cei care au
urmat mandatului dumnealui, din 2000 până în prezent, şi-au pus amprenta asupra
dezvoltării judeţului Galaţi, iar iniţiativele şi proiectele pe care le realizaţi şi le realizăm
sub conducerea dumneavoastră, domnule Fotea, într-adevăr, fac ca judeţul Galaţi să fie
remarcat la nivel naţional, dar şi internaţional. De aceea, vă felicit, vă doresc succes, în
continuare, dumneavoastră şi echipei de consilieri judeţeni, dar nu în ultimul rând
colegilor mei din consiliul judeţean. Vă mulţumesc!”
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia, adresându-se domnului președinte, doreşte
să ia cuvântul.
Domnul Președinte îi dă cuvântul doamnei consilier judeţean.
Doamna Mocanu Georgia–Cornelia, consilier județean, din partea P.N.L. Galaţi,
comunică: „Vă mulţumesc, într-adevăr, că ne-aţi îndemnat ca să fim, într-adevăr, o
echipă, aşa cum am fost şi până acum, şi ne lăudăm cu faptul că suntem o echipă cu toţii.
Dar vreau doar să vă menţionăm că suntem… fiecare, în parte, are o opinie în ceea ce
priveşte votul, deşi este un vot mai mult simbolic, aşa cum aţi spus dumneavoastră mai
devreme, dar având… fiecare în parte avem câte o opinie. Şi, de aceea, dacă cumva
opinia noastră nu va fi la fel cu a dumneavoastră, nu ne-o luaţi în nume de rău, ci, doar
consideraţi, avem opinii diferite pe care, datorită faptului că suntem în democraţie,
suntem liberi să le exprimăm. Mulţumesc mult!”
Domnul Președinte îi mulțumește pentru intervenție.
Se trece la punctul 27 din ordinea de zi:
Acordarea post–mortem a titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați”
domnului NICOLAE Dumitru, președinte al Consiliului Județean Galați în intervalul
februarie – iunie 2000
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 în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul Președinte
Al doilea președinte al Consiliului Județean Galați a fost domnul Dumitru Nicolae,
în intervalul februarie – iunie 2000. Dumitru Nicolae a asigurat continuitatea
proiectelor demarate și a participat activ la funcționarea autorității administrației
publice județene. Printre realizările din intervalul de mandat al domniei sale amintim
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aplicarea şi implementarea pentru prima dată la nivelul administraţiei publice judeţene
a reglementărilor legislative în materia funcției publice şi funcţionarilor publici.
Deși intervalul în care a asigurat președinția Consiliului Județean Galați a fost
relativ scurt, în anul 2000 a fost ales de gălăţeni primar al municipiului Galaţi. A rămas
în funcţia de primar al municipiului timp de 12 ani, fiind reales de gălăţeni în anii 2004
şi 2008, cumulând astfel trei mandate de primar al municipiului reședință de județ.
Având în vedere celebrarea celor 30 de ani de la constituirea Consiliului Județean
Galați, în semn de recunoaştere a activității meritorii puse în slujba comunității
gălățene și pentru contribuția deosebită la dezvoltarea și promovarea intereselor
județului Galați, se propune acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al
judeţului Galaţi” domnului Dumitru Nicolae, președinte al Consiliului Județean Galați în
intervalul februarie – iunie 2000.
Domnul Președinte menționează că, din păcate, nu a reuşit să ajungă cineva din
familia domnului Dumitru Nicolae. Ca atare, o să rămână titlul la consiliu şi, apoi, o să
fie înmânat familiei.
Se trece la punctul 28 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului Lilion–Dan
GOGONCEA, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2000 – iulie
2004
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”, 12 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif Iulian,
Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroşan Cătălin, Oprea Radu–
Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin şi Vasiliu Doina) şi 0 „abţineri”.
Domnul Președinte
Al treilea președinte al Consiliului Județean Galați a fost domnul Lilion–Dan
Gogoncea, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2000 – iulie 2004.
Preşedintele Lilion–Dan Gogoncea a fost deopotrivă un bun cunoscător al
problemelor administraţiei publice, cât şi al celor de ordin economic. De numele său se
leagă atât unele din reformele instituţionale ale administraţiei publice, cât şi fondarea
unor structuri importante pentru economia locală, precum Camera de Comerţ Industrie
şi Agricultură Galaţi – al cărei preşedinte a fost până în 2011 – sau Bursa de Mărfuri.
Dan–Lilion Gogoncea a fost printre iniţiatorii primei strategii de dezvoltare a judeţului.
Aşa s-au dezvoltat Zona Liberă, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii, Muzeul de Artă
Vizuală Galați, s-au făcut investiţii în centrele de asistenţă socială, sănătate şi educaţie.
O preocupare deosebită a președintelui Dan–Lilion Gogoncea a fost identificarea
şi accesarea fondurilor europene, precum şi implementarea acestora, pe parcursul
acestui mandat făcându-se primii paşi în atragerea de fonduri europene cu finanțare
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nerambursabilă SAPARD și PHARE, atât pentru Consiliul Județean Galați, cât și pentru
instituțiile subordonate și unitățile administrativ–teritoriale din județul Galați.
Dezvoltarea relațiilor interinstituționale cu autoritățile administrației publice
teritoriale din ţară şi din străinătate, în domeniile de interes pentru județul Galați, a
reprezentat o preocupare constantă în activitatea domniei sale, în calitate de președinte
al Consiliului Județean Galați.
O realizare semnificativă pe linia ridicării calităţii activităţii administraţiei
publice judeţene constă şi în faptul că, în luna noiembrie a anului 2001, Consiliul
Judeţean Galaţi a fost primul consiliu judeţean din ţară certificat în conformitate cu
standardul de calitate ISO 9001.
Având în vedere celebrarea celor 30 de ani de la constituirea Consiliului Județean
Galați, în semn de recunoaştere a activității meritorii puse în slujba comunității
gălățene și pentru contribuția deosebită la dezvoltarea și promovarea intereselor
județului Galați, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului
Galaţi” domnului Lilion–Dan Gogoncea, președinte al Consiliului Județean Galați în
mandatul iunie 2000 – iulie 2004.
Domnul Președinte, după cum menționa anterior, domnul preşedinte Lilion–Dan
Gogoncea nu a putut să ajungă. Din partea domniei-sale le transmite salutările şi
părerea de rău pentru faptul că nu a putut să fie prezent la această întâlnire.
Precizează că titlul de „Cetățean de Onoare” o să îi fie înmânat la consiliul
judeţean zilele următoare, când starea de sănătate îi va permite. Îi adresează felicitări
domnului președinte Lilion–Dan Gogoncea.
Se trece la punctul 29 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului Eugen
DURBACĂ, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iulie 2004 – iunie
2008
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 20 voturi „pentru”, 15 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Constandachi Constantina, Costea Tudorel,
Diaconu Vasile, Iosif Iulian, Ișfan Dumitru, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu
Georgia–Cornelia, Moroşan Cătălin, Oprea Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu
Valentin, Stan Ionel şi Vasiliu Doina) şi 0 „abţineri”.
Domnul Președinte
Al patrulea preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi a fost domnul Eugen
Durbacă, preşedintele Consiliului Județean Galați în mandatul iulie 2004 – iunie 2008.
Preşedintele Eugen Durbacă s-a implicat activ în identificarea de soluţii pentru
rezolvarea problemelor specifice ale autorităţii administraţiei publice judeţene. În acest
sens în anul 2007, Consiliul Judeţean Galaţi a înfiinţat Serviciul Public Judeţean de
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi. De asemenea, pe
parcursul acestui mandat au fost câştigate finanţări pentru Centrul Integrat de
Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră Zătun şi Centru Transfrontalier
de Protecţie a Mediului Vlădeşti. În această perioadă a fost implementat proiectul
“Muzeul Satului – gospodărie tradiţională”, finanţat prin Programul de vecinătate
România – Republica Moldova 2004 – 2006.
Preşedintele Eugen Durbacă a acordat o atenţie sporită unor proiecte de interes
local sau regional în domeniul asigurării asistenţei sociale în domeniul protecţiei
drepturilor copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor
cu dizabilități.
Având în vedere celebrarea celor 30 de ani de la constituirea Consiliului Județean
Galați, în semn de recunoaştere a activității meritorii puse în slujba comunității
gălățene și pentru contribuția deosebită la dezvoltarea și promovarea intereselor
județului Galați, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului
Galaţi” domnului Eugen Durbacă, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul
iulie 2004 – iunie 2008.
Îi adresează felicitări.
I se înmânează Diploma și placheta aniversară domnului Eugen Durbacă.
Domnul Durbacă Eugen transmite: „În primul rând, Hristos a Înviat! Domnule
preşedinte Fotea, Înaltpreasfinția Voastră Casian, domnilor membri ai Consiliului
Județean Galați, invitaţi, foşti colegi vicepreşedinţi, în primul rând, mă simt onorat
pentru această distincţie. Deşi este o distincţie simbolică, este un gest frumos pentru
care vreau să îl felicit personal pe domnul Fotea că a avut această iniţiativă care trebuie
privită ca atare, cu respect, având în vedere că este o chestiune frumoasă şi care
reaminteşte din activitatea consiliului judeţean. Eu sunt unul din cei care am participat
la înfiinţarea consiliului judeţean. Privind acum retrospectiv, sigur că privim cu
oarecare detaşare. Puţinii care au fost atunci şi care mai sunt acum îşi aduc aminte ce
momente erau atunci. Eu am participat, în calitate de primar al Galaţiului, şi eram
alături de colegul şi prietenul meu Răsvan Angheluţă care, la momentul respectiv, a
trăit momente foarte, foarte dificile. Au fost nişte alegeri care nu s-au repetat după
aceea. Au fost cele mai dure alegeri. A fost, într-adevăr, o atmosferă extraordinar de
tensionată, dar care s-a terminat cu bine. De asemenea, cu această ocazie, vreau să îl
felicit pe domnul președinte Fotea pentru realizările care le-a făcut în judeţ în domeniul
sănătăţii, la Spitalul Judeţean şi la celelalte obiective – într-adevăr lucruri deosebite. Eu
îi doresc succes în continuare, să continue tot aşa, pentru că funcţia de preşedinte trece,
dar lucrurile pe care le face rămân. Încă o dată, mulțumesc domnului Fotea, mulțumesc,
de asemenea, Înaltpreasfințitului Casian cu care am lucrat foarte bine chiar din
momentul în care eram primar şi pe parcursul activităţii mele la Galaţi. Încă o dată, vă
doresc succes, multă sănătate şi să ne vedem cu bine!”
Domnul Președinte îi adresează felicitări încă o dată şi mult succes!
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Domnul Durbacă Eugen îi mulţumeşte.
Se trece la punctul 30 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului Eugen
CHEBAC, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2008 – iunie
2012
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”, 12 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif Iulian,
Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroşan Cătălin, Oprea Radu–
Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin şi Vasiliu Doina) şi 0 „abţineri”.
Domnul Președinte
Al cincilea președinte al Consiliului Județean Galați a fost Eugen Chebac,
președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2008 – iunie 2012.
Preşedintele Eugen Chebac s-a implicat activ în dezvoltarea și consolidarea
relaţiilor şi parteneriatelor interne şi internaţionale ale judeţului Galaţi. În timpul
acestui mandat a fost realizat parteneriatul între Consiliul Județean Galați și Raionul
Cahul, Republica Moldova, a fost înfiinţată Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră
”Euroregiunea Dunărea de Jos”.
Domnul Eugen Chebac, în calitate de președinte al Consiliului Județean Galați a
deţinut calitatea de preşedinte al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră
„Euroregiunea Dunărea de Jos”.
În decursul mandatului domniei sale au fost înființate Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară “Serviciul Regional APA“ Galați și Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară “ECOSERV” Galaţi.
Rezultatele activității au căpătat recunoaștere la nivel național și internațional
prin obținerea "Premiului de excelență pentru cele mai valoroase proiecte de accesare a
fondurilor europene" acordat de Portalul Național de Administrație Publică.
Domnul Președinte, totodată, subliniază că sunt evidențiate succint realizările
fiecărui președinte, pentru că în fiecare mandat sunt lucruri unice care întâmplă, sunt
lucruri care nu se mai repetă și lucruri pentru care consiliul, președintele, consilierii
județeni și aparatul muncesc foarte mult.
Având în vedere celebrarea celor 30 de ani de la constituirea Consiliului Județean
Galați, în semn de recunoaştere a activității meritorii puse în slujba comunității
gălățene și pentru contribuția deosebită la dezvoltarea și promovarea intereselor
județului Galați, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului
Galaţi” domnului Eugen Chebac, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul
iunie 2008 – iunie 2012.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Domnul Președinte îi adresează felicitări.
Domnul Chebac Eugen îi mulțumește.
I se înmânează Diploma și placheta aniversară domnului Eugen Chebac.
Domnul Chebac Eugen comunică: «Domnilor președinți, Înaltpreasfinția Voastră,
doamnelor și domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor consilieri, onorată
asistență, este un moment unic. După 12 ani de administrație publică județeană, în care
am îndeplinit funcțiile de președinte al Comisiei buget-finanțe un mandat, un mandat
de vicepreședinte și unul de președinte, nu cu falsă modestie pot să spun că lucrurile nu
au mers întotdeauna așa cum au trebuit. Am fost președintele în a cărui mandat s-au
deschis fondurile europene. Am reușit să atragem pentru județ, în condiții nu tocmai
prielnice cele mai valoroase proiecte și fonduri substanțiale. Dar, ca întotdeauna, există
și o opoziție, cum s-a văzut și astăzi la vot. Dar, așa spune și Domnul: „Iartă-i, Doamne,
că nu știu ce fac”. Trebuie să recunosc că am avut ca mentor în consiliul județean, la
președinția consiliului, pe Dan-Lilion Gogoncea care a deschis cutia Pandorei cu
fondurile europene prin SAPARD și PHARE. Eu am fost cel care am deschis fondurile
europene pe exercițiul financiar 2003-2007 și, după aceea, 2007-2013. Poate că sunt
semnificative investițiile, sunt în picioare. Sunt investiții făcute și din bugetul propriu.
Este adevărat, se putea poate mai mult, dar eu țin să le mulțumesc colegilor din echipa
consiliului județean, consilierilor, dar aparatului tehnic, fie că vorbim de Direcția de
dezvoltare regională, Direcția tehnică, Direcția juridică și tuturor celorlalți care au
contribuit la scrierea și implementarea proiectelor pentru acest județ. Nu am uitat nici
comunitățile locale dacă… cine își mai aduce aminte și dacă sunt primari care erau în
funcție pe timpul mandatului meu, fiecare salariat din Direcția de dezvoltare regională
avea arondate una, două sau trei comunități, primării pentru a asigura consultanță în
scrierea de proiecte europene. Ceea ce a dus ca, astăzi, scrierea proiectelor să fie cât
mai facilă, mai ușoară și înțeleasă de aproape toți primarii. Este adevărat şi prin noul
exercițiu financiar european al cărui beneficiar este Consiliul Județului Galați pentru că,
cum a spus și președintele Fotea, Galațiul nu este numai granița României, este granița
Uniunii Europene. Și, bineînțeles, că importanța în Programul operațional de cooperare
între România – Moldova - Ucraina trebuie să meargă mai departe. Am fost promotorul
înființării a multor proiecte în cadrul programului, atrăgând cele mai multe fonduri.
Poate unii, răutăcioși, o să spună: „da, erați președintele Euroregiunii și Asociației de
Cooperare Intracomunitară”, dar prin asta și „Euroregiunea Dunărea de Jos” a căpătat
personalitate juridică. Ceea ce era până atunci era doar o întâlnire formală și fără a fi
cea care să pună bazele, într-adevăr, obținerii finanțărilor în Programul operațional
comun și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Euroregiunea Dunărea de Jos” este
aplicantul, în programele europene, pentru cele trei regiuni de graniță din România,
Moldova și Ucraina. Sunt multe de spus. Nu am uitat nici cultele, nu am uitat nici
sănătatea, nu am uitat nici partea socială – dacă ne gândim la centrele de recuperare a
persoanelor cu handicap, dacă ne gândim la școlile speciale, pentru că fiecare a fost câte
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ceva. Dar nu poți să faci totul deodată. Și, de aceea, îl felicit pe președinte Fotea pentru
mandatul trecut, pentru acest mandat are o sarcină mult mai grea, având deschidere
pentru finanțări de sume fabuloase. Mă bucură foarte mult că proiectele pe care le-am
lăsat din mandatul meu continuă. Dar totul este în interesul cetățeanului, interesul
gălățenilor, interesul comun al tuturor celor care gândesc și simt românește. Vă
mulțumesc!»
Domnul Președinte
Se trece la punctul 31 din ordinea de zi:
Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați” domnului Nicolae
DOBROVICI–BACALBAȘA, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul
iunie 2012 – iunie 2016
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 20 voturi „pentru”, 15 voturi „împotrivă” (Antofi Eugenia–
Simona, Căluean Anghel–Costel, Constandachi Constantina, Costea Tudorel,
Diaconu Vasile, Iosif Iulian, Ișfan Dumitru, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu
Georgia–Cornelia, Moroşan Cătălin, Oprea Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu
Valentin, Stan Ionel şi Vasiliu Doina) şi 0 „abţineri”.
Domnul Președinte
Al şaselea președinte al Consiliului Județean Galați a fost domnul Nicolae
Dobrovici–Bacalbașa, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2012 –
iunie 2016.
Preşedintele Nicolae Dobrovici–Bacalbașa a acordat o atenţie sporită unor
proiecte prin care s-au achiziţionat echipamente pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă şi salvări de vieţi omeneşti. Totodată s-a implicat în demararea și finalizarea
unor proiecte care au vizat lucrări de modernizare, extindere şi dotare la Şcoala
Gimnazială Specială „Emil Gârleanu”, modernizare Parc Zoo – Pădurea Gârboavele,
conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, modernizarea imobilului din strada
Domnească nr. 91, sediu al Centrului Multicultural „Dunărea de Jos”. De asemenea, pe
parcursul acestui mandat au fost executate o serie de reparaţii şi diverse lucrări de
reabilitare şi modernizare la spitale aflate în reţeaua Consiliului Judeţean Galați.
În același mandat s-a demarat realizarea amenajării bazei de agrement cu
specific pescăresc la balta Zătun și reabilitarea potenţialului bălţii Zătun pentru specii
piscicole de interes comercial.
Și multe dintre proiectele pe care le-am început eu, în calitate de county
manager, și domnul Nicolae Dobrovici–Bacalbașa, în calitate de președinte, cu echipa de
atunci: domnul Cornel Hamza și domnul Vicleanu Marian. Sunt proiecte care au fost
finalizate în 2018 – 2019.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Având în vedere celebrarea celor 30 de ani de la constituirea Consiliului
Județean Galați, în semn de recunoaştere a activității meritorii puse în slujba
comunității gălățene și pentru contribuția deosebită la dezvoltarea și promovarea
intereselor județului Galați, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al
judeţului Galaţi” domnului Nicolae Dobrovici–Bacalbașa, președinte al Consiliului
Județean Galați în mandatul iunie 2012 – iunie 2016.
Domnul Președinte îi adresează felicitări.
I se înmânează Diploma și placheta aniversară domnului Nicolae Dobrovici–
Bacalbașa.
Domnul Dobrovici–Bacalbașa Nicolae transmite: «Înaltspreasfințite, domnilor
colegi, Alexandre Dumas n-a îndrăznit să treacă de 20 de ani, a scris după 20 de ani.
Viața, care a fost generoasă cu noi, cei prezenți, ne permite să sărbătorim 30 de ani de la
înființarea consiliului județean. Un car de vreme. Suntem, și asta o spun ca reanimator,
„al naibii de norocoși că suntem aici!” Ce aș vrea să spun? A conduce orice, chiar trei
oameni, nu vorbesc de un consiliu județean, presupune riscuri, implică realizări și,
inevitabil, erori. Eu, ca medic de navă, unde mi-a plăcut cel mai mult în viață, pe ocean,
m-am călăuzit după un portughez, că avem aici un portughez, se pare de perspectivă,
principele Henric Navigatorul, care apus bazele navigației oceanice, care pe blazonul
său a scris: „arta de a face bine”. Când am venit la Galați, acum 50 de ani, eram ferm
convins că mai mult de 3 luni nu stau. Iată-mă! Și, unul din lucrurile care le-am înțeles,
în Galațiul din 1989, a fost măsura lucrurilor. Pentru că Galațiul era, pe vremea aceea,
Republica Galați. Faţă de restul țării, cei care l-au condus și care nu erau toți oameni cu
școală – poate cu școala vieții, dar suficient de înțelepți, nu au sărit niciodată peste cal.
Și, în această zonă, s-a putut trăi omenește, în ciuda unor excese ale epocii. Am băgat la
cap! A fost o învățătură esențială pentru mine. În rest, ce pot spune? Eu, unul, m-am
străduit să fac cât m-am priceput. Cred că m-am priceput mai degrabă în medicină și în
literatură. Dar și în domeniul acesta, cât am putut, m-am străduit. Sigur că, acum, văd că
cei care conduc județul și orașul fac lucruri la care nici nu am îndrăznit să visez. Dar îl
citez pe Alecsandri, poet de mâna a doua, mă rog, Regina Carmen Silva îl considera cel
mai mare poet al României și îl impunea, dar care se pare Alecsandri a fost suficient de
conștient de capacitatea lui și a zis: „Sunt alții care cântă mai bine decât mine? Cu-atât
mai bine țării, cu-atâta lor mai bine”. Pentru că am înțeles totdeauna că sunt numai o
verigă dintr-un lanț și important este să fii cinstit în primul rând cu tine și pe urmă cu
ceilalți, că atunci când te bărbierești dimineața să nu îți fie rușine când te vezi în
oglindă. Vă mulțumesc!»
Domnul Președinte, în continuare, are bucuria de acorda Diplome aniversare ale
Consiliului Județean Galați doamnelor și domnilor consilieri județeni care au exercitat
funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Galați.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Domnul Președinte
Se acordă :
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Domnului Valeriu Atanasiu
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Atanasiu Valeriu nu a putut fi prezent.
Domnul Președinte
Se acordă post-mortem:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Domnului Valeriu Melinte
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte specifică că Diploma va ajunge la familia dumnealui.
Domnul Președinte
Se acordă:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Domnului Dorin Otrocol
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte îi adresează felicitări.
Îi înmânează Diploma și placheta aniversară.
Domnul Otrocol Dorin transmite: „Hristos a Înviat! Înaltpreasfinția Voastră,
domnilor președinți, doamnelor și domnilor vicepreședinți, am avut onoarea să fac
parte din primul consiliu al județului Galați, dar și din al treilea. Îmi aduc aminte, cu
mare plăcere, că am fost alături de președintele Angheluță; unul din cei care au votat
înființarea acelui care a devenit, după aceea, Complexul de Științele Naturii în care
suntem, astăzi, aici. În al doilea mandat am avut o sarcină, de la președintele Gogoncea,
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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să mă ocup de selecția oamenilor pentru Direcția de dezvoltare regională care aveau să
scrie, mai târziu, multe proiecte - primele pe PHARE, SAPARD, după aceea, toate
celelalte. Îmi face o deosebită plăcere să revăd pe foarte mulți din cei pe care atunci
i-am ales, n-am greșit - au continuat proiectele și cu toți ceilalți președinți. Mulțumesc
foarte mult! Succes tuturor!”
Domnul Președinte
Se acordă post-mortem:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Domnului Mişu Dobrotă
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte menţionează că Diploma va fi înmânată familiei. Din păcate,
domnul Dobrotă, astăzi, este la cel de Sus, la Domnul.
Domnul Președinte
Se acordă:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Domnului Mihai Popa
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte îl felicită.
Domnul Popa Mihai îi mulțumește.
Îi înmânează Diploma și placheta aniversară.
Domnul Popa Mihai comunică: „Hristos a Înviat! Înaltpreasfinția Voastră,
doamnelor și domnilor, domnule președinte, vă mulțumesc pentru onoarea de a fi aici
prezent în fața dumneavoastră. A fost o onoare să fiu și consilier județean începând din
1996, atunci am mai avut o onoare să fiu cel mai tânăr consilier județean din acel
consiliu, și în 1997 am fost ales și vicepreședinte. Atribuțiile consiliului județean atunci
și posibilitățile financiare erau mult mai mici decât acum; atunci aveam alte greutăți
legate de faptul că nu prea știam – eu eram și foarte tânăr, nu prea știam ce avem de
făcut, ne loveam de vid legislativ, de lipsa unor oameni pricepuți. Acum sunt oameni,
este legislație, dar sunt alte greutăți, că atribuțiile consiliului județean sunt mult mai
mari. Este drept și posibilitățile financiare sunt mult mai mari. Apreciez și eu că în
ultimii ani s-au făcut multe investiții, multe cu bani europeni și acesta este un lucru
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foarte bun, dar aprecierea mea generală este că aceste investiții vin târziu. Din cauza
înapoierii infrastructurii din județul Galați, investițiile sunt foarte mici – am rămas în
urma vecinilor. Şi copii, tinerii, cei care au o meserie, se pricep la ceva, au plecat, în
marea lor majoritate, spre alte zări. Chiar elevii, studenții, care acum termină studiile,
așteaptă să își ia diplomele și cu primul avion - de la noi cu primul tren, pleacă să își
caute un loc unde să poată să trăiască decent. Este bine că se fac aceste investiții și mă
aștept acum să se accelereze acest ritm și vom putea spune, domnule președinte, că nu
suntem un județ oarecare atunci când fiii Galațiului se vor întoarce nu numai din
străinătate, nu numai din București sau din Cluj, ci chiar şi din județele vecine. Vă
mulțumesc!”
Domnul Președinte
Se acordă:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Domnului Ion Alexandru Nicolau
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte constată că, din partea domniei sale, nu este niciun
reprezentant în sală.
Domnul Președinte
Se acordă:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Domnului Victor Paul Dobre
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte îi adresează felicitări.
Îi înmânează Diploma și placheta aniversară.
Domnul Dobre Paul Victor comunică: «Înaltpreasfinția Voastră, domnule
președinte al Consiliului Județului Galați, stimați colegi - unii de 30 de ani, mă bucur să
fiu astăzi prezent aici și apreciez foarte mult această inițiativă a conducerii consiliului
județului. Este un semn de respect, nu neapărat pentru cei care am îndeplinit diferite
responsabilități, dar, în primul rând, un semn de respect pentru instituție. Şi fac apel la
toți, indiferent de culoarea politică, instituțiile statului român, dacă vrem să respectăm
statul român și această țară, trebuie să le respectăm în primul rând. Aceasta este baza.
Acest lucru l-am învățat, în lunga mea carieră, l-am învățat de la partenerii noștri din
Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că nu cred… Poate este încă cineva care să fi avut
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Ședința din 28 aprilie 2022
Pag. nr. 38

onoarea să voteze primul consiliu al județului? Eu l-am votat. Am fost puțini care l-am
votat pentru că primul consiliu a fost ales prin vot indirect de către consilierii locali de
atunci, într-o zi. Așa a fost. După aceea, ulterior, normal, am revenit la votul direct care
este baza și esența democrației. Aș vrea să vă spun și eu câteva lucruri despre primii doi
președinți pentru că ceilalți colegi, cu mare bucurie, îi salut aici în sală și nu este frumos
să ne lăudăm între noi. Răsvan Angheluță a fost un om deosebit și mai sunt mândru de
ceva: a fost candidatul nostru, al liberalilor, în 1992. Pentru că, de-a lungul anilor, cam
bătălia s-a dat între P.S.D. și P.N.L., au câștigat mai multe P.S.D.-ul; am câștigat și noi; așa
a fost să fie. Nu vreau să fac comentarii la ultima bătălie care n-a fost. Ce vreau să vă
spun? Răsvan Angheluță - și domnul Durbacă amintea - a pornit consiliul județului și
toți colegii de atunci în condiții pe care cei de astăzi nici nu vă vine a crede. Fără
resurse, guvernul de atunci, primul lucru, a luat clădirile și le-a dat la prefectură.
Condiții extrem de grele. Și responsabilitățile erau destul de limitate. Anii au trecut. Am
reușit în 1997 să aducem primele fonduri de preaderare pe situații de urgență. Unul din
proiecte a permis ca astăzi să fie refăcut complet Teatrul Muzical și să rămână, că pleca
la vale. Am reușit – și domnul Chebac menționa aici – să facem Euroregiunea „Dunărea
de Jos”. Era un proiect sprijinit de Uniunea Europeană și a fost rezultatul unei înțelegeri
la cel mai înalt nivel a președinților României, Ucrainei și Moldovei. În 1998, de Sfânta
Marie s-a semnat aici la Galați. A fost un proiect interesant pentru că ne-a permis să
comunicăm rapid atât cu Moldova și cu românii de acolo, cât și cu cei din Regiunea
Odessa. Din păcate, din păcate, evoluțiile ulterioare geopolitice nu au permis să ducem
acest proiect în domeniul economic, în domeniul social, chiar și în domeniul turismului.
Iar, din nenorocire, ceea ce se întâmplă acum e și mai rău. Am speranța că ceea ce visam
atunci și Ucraina și Moldova și cu sprijinul nostru vor fi în Uniunea Europeană și
Galațiul va fi pe drumul mare și nu un capăt al Uniunii Europene. În legătură cu
președintele Gogoncea, care nu este prezent aici, vreau să vă spun că a reprezentat un
moment de cotitură în dezvoltarea consiliului județului și în consolidarea lui ca
instituție. Și, începând de la sediu, care este sediul de astăzi, și tot ceea ce a realizat. Au
fost și decizii, decizii extrem de importante. Ion Caramitru, ministrul culturii, în 1997 a
decis un lucru despre care vorbim puțin. A trecut muzeele la consiliul județului și a
trecut teatrele la primării şi astăzi sunt, prin comparație cu cinematografele care nu au
mai rămas nicăieri pentru că au rămas la București. Sunt lucruri la care consiliul
județului a contribuit și a contribuit din plin, și-a făcut datoria. Ulterior a venit greaua
sarcină: direcția de protecție a copilului, sistemul de sănătate. Sunt lucruri importante
și eu, ca un om care a fost acolo sau în zonă, timp de 30 de ani, apreciez fiecare etapă.
Fiecare conducător, fiecare consilier județean, fiecare consiliu au pus o cărămidă și au
construit ceea ce este instituția astăzi și cu această instituție putem să abordăm viitorul.
În perspectivele noi, în situațiile noi și cu speranța că ceea ce se întâmplă la est de noi se
va opri cât de curând. Galațiul a avut 30 de ani extremi de dificili, situații grele, cu
situații limită. Am reușit însă să păstrăm câteva componente de bază: siderurgia încă
este în picioare, construcțiile navale sunt în continuare fala noastră, NAVROM-ul
funcționează, porturile, s-a dezvoltat impresionanta agricultură a județului,
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infrastructura județului. O să îl contrazic un pic pe Mihai. Îmi aduc aminte, eu am bătut
județul acesta 30 de ani, cum arăta în anii ’90 și cum arată astăzi. Și, fără îndoială, Costel
Fotea a realizat lucruri deosebite, mai ales în zona care îi este lui dragă, zona Bujorului,
care era vai de capul ei. Deci sunt lucruri, am încredere că lucrurile vor evolua în și mai
bine. Acest proiect uriaș, peste două miliarde de euro care a cărui inimă este Podul de la
Dunăre şi care ne va conexa cu marile autostrăzi, cu trecerea și de la Isaccea, va permite
Galațiului și zonei acesteia să crească. Şi sunt convins că… nu știu dacă unii se vor
întoarce, dar probabil vor pleca mai puțini. Și sunt convins și am încredere în viitorul
Galațiului, al acestei comunități. Și aș vrea să mai subliniez ceva: rolul foarte important
pe care Episcopia noastră l-a jucat în toți acești ani. Suntem câțiva din 1990 și am
onoarea să îl cunosc de atunci pe Înaltpreasfinția Sa. Probabil Dumnezeu ne va ajuta în
continuare, Dumnezeu ne va da și mai multă minte și, în general, un lucru la care țin
foarte mult eu, ca liberal: să faci ceea ce crezi tu că este bine. Vă mulțumesc!»
Domnul Președinte confirmă că așa este. Experiența, maturitatea - acestea
înseamnă.
Domnul Președinte
Se acordă:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Doamnei Marcela Doina Crista Sighinaş
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte îi adresează felicitări.
Doamna Sighinaș Crista Marcela Doina îi mulțumește.
Îi înmânează Diploma și placheta aniversară.
Doamna Sighinaş Crista Marcela Doina transmite: „Înaltpreasfinția Voastră,
domnule președinte, onorată asistență, doamnelor și domnilor, stimați consilieri,
stimați colaboratori, iată, un moment emoționant, în care sărbătorim împreună 30 de
ani de la înființarea acestei instituții extrem de importante pentru dezvoltarea
economică, socială și culturală a Galațiului. Trecerea mea prin consiliul județului a fost
una scurtă, doar de un mandat de 4 ani pentru că, ulterior, am plecat în administrația
centrală; ultimii ani de existență profesională în sistemul public a fost la Secretariatul
General al Guvernului și în Ministerul Muncii. M-am întors de câțiva ani și lucrez în
sistem privat și reprezint și Asociația Club Kiwanis Galați, o asociație extrem de
importantă pentru că Kiwanis-ul este, după UNICEF, cea de-a doua mare asociație care
este în sprijinul copiilor. De 25 de ani fac această muncă de voluntariat, am fost alături
de dumneavoastră și în pandemie, am fost și suntem în continuare şi cu sprijin pentru
refugiații din Ucraina. Avem chiar și un proiect pe care îl vom face la fosta Casa
Pionierilor - la Palatul Copiilor. Şi vreau să știți că, chiar dacă trecerea mea prin consiliu
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a fost una scurtă, mă leagă amintiri frumoase. Vreau să salut pe toți salariații pe care îi
prețuiesc care, în scurta mea trecere prin consiliu, mi-au fost apropiaţi, am lucrat foarte
bine. Vreau să vă spun că în 2006, printr-o ordonanţă de urgenţă a Guvernului, am
implementat proiecte de canalizare şi apă potabilă în tot judeţul, lucru care pentru mine
a fost extrem de important. Şi, credeţi-mă că şi în continuare, lucrez foarte bine în
comunităţile rurale şi ajutăm foarte mult comunităţile rurale. Pe dumneavoastră vă
apreciez pentru că, iată, construcţia viitorului se face apelând la trecut, nu? Se face în
prezent, apelând la trecut. Şi lucrul acesta este un lucru foarte bun; când înţelegem
acest lucru, înseamnă că treburile sunt pe un făgaş bun. Mulţumesc şi vă urez mult
succes şi sănătate tuturor!”
Domnul Președinte îi mulțumește, remarcând cele foarte bine spuse de către
distinsa doamnă: „fără trecut, nu ai viitor”.
Domnul Președinte
Se acordă:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Domnului Mircea Nicu Toader
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte îi adresează felicitări.
Îi înmânează Diploma și placheta aniversară.
Domnul Toader Mircea Nicu comunică: „Bună ziua tuturor! Scuze că a trebuit să
plec - sunt într-o comisie privind preluarea traficului de cereale din Ucraina şi am
încercat să le împart de amândouă. Salut, încă o dată, iniţiativa domnului preşedinte şi a
consiliului judeţean de a ne reaminti fiecare din activităţile noastre şi se poate vedea, în
timp, ce am reuşit să facem fiecare. Timpul meu la consiliul judeţean a fost relativ scurt,
din considerente politice, până la urmă, că am fost promovat la Ministerul de Interne şi
m-am ocupat de administraţiile locale şi pot să spun că aportul meu, alături de domnul
Dobre, a fost reformarea administraţiei locale din punct de vedere legislativ. Atunci s-a
făcut legea finanţelor publice locale, atunci s-a făcut modul de organizare al consiliilor
locale şi judeţene şi experienţa, pe care am avut-o la consiliul judeţean, a contat foarte
mult. În rest, sigur, am avut şi o activitate în Parlament, dar, încă o dată, subliniez că
experienţa avută în consiliu m-a ajutat foarte mult în activitatea mea. Şi, urez, în
continuare, succes consiliului judeţean, domnului preşedinte în aşa fel încât şi fac o
paranteză - eu l-am cunoscut când era director sau manager la Spitalul din Târgu Bujor
şi am spus: asemenea calitate de om este păcat să rămână aici. Şi văd că nu a rămas
acolo, a ajuns preşedintele consiliului judeţean. Încă o dată, felicitări tuturor!”
Domnul Președinte menționează că așa să fie, mai ales că, din ceea ce a observat,
toţi preşedinţii, după ce au fost la consiliul judeţean, au devenit parlamentari.
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Domnul Președinte
Se acordă:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Doamnei Tania Iuliana Bogdan
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte precizează că doamna Bogdan Tania Iuliana a anunţat că nu
poate să ajungă la această ședință. În aceste condiţii, Diploma i se va înmâna ulterior.
Domnul Președinte
Se acordă:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Domnului Cornel Hamza
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte îi adresează felicitări.
Îi înmânează Diploma și placheta aniversară.
Domnul Hamza Cornel adresează: „Hristos a Înviat!” și dorește să schimbe
registrul, recitând o poezie aparținând autorului Blaga Lucian, astfel: «Eu nu strivesc
corola de minuni a lumii/şi nu ucid/cu mintea tainele, pe care le-ntâlnesc/în viaţa mea/în
flori, în ochi, pe buze sau morminte./Lumina altora/sugrumă vraja nepătrunsului
ascuns/în adâncimi de întuneric,/dar eu,/eu cu lumina mea sporesc a lumii
taină-/și-ntocmai cum cu razele ei albe luna/nu micşorează, ci tremurătoare/măreşte şi
mai tare taina nopţii,/aşa şi eu îmbogăţesc întunecata zare/cu largi fiori de sfânt
mister/şi tot ce-i neînţeles/se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari/sub ochii mei-/căci eu
iubesc/și flori și ochi și buze şi morminte». În continuare, adresează mulțumiri.
Domnul Președinte subliniază că este un mesaj profund.
Domnul Președinte
Se acordă:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Domnului Marian Vicleanu
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte îi adresează felicitări.
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Îi înmânează Diploma și placheta aniversară.
Domnul Vicleanu Marian comunică: „Stimați colegi, stimate domnule președinte,
Înaltpreasfinția Voastră, am onoarea deosebită de a fi, de a participa la această
aniversare care este un moment unic din punctul meu de vedere în toată această
perioadă şi vreau să spun câteva cuvinte. În perioada cât am activat în consiliul
judeţean, din 2012 până în 2020, este perioada în care am învăţat administraţie locală,
am învăţat ce înseamnă consiliul judeţean, am colaborat extraordinar de bine cu
aparatul tehnic, am învăţat foarte multe lucruri din administraţie de la foştii preşedinţi,
de la vicepreşedinte, de la domnul preşedinte care, în perioada aceea, a fost
administrator public, de la domnii prefecţi care sunt prezenţi aici - domnul Otrocol,
domnul Panaitescu - cu care am avut o colaborare extraordinară. Singura chestiune
care am reţinut-o şi am avut uşa deschisă şi domnul Bacalbaşa poate să confirme: am
lucrat în consiliu cu uşa deschisă şi cu telefonul pe masă; nu am avut niciun secret în
consiliu, am discutat deschis orice problemă care a fost în consiliu. Îmi aduc aminte că
am susţinut foarte multe proiecte bune în acea perioadă care s-au materializat pe
parcurs şi nu are decât să mă bucur pentru activitatea consiliului şi pentru respectul
faţă de oamenii care lucrează în această instituţie. Vă doresc mult succes, domnule
preşedinte!”
Domnul Președinte
Se acordă:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Domnului Gigel Istudor
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte îi adresează felicitări.
Îi înmânează Diploma și placheta aniversară.
Domnul Istudor Gigel afirmă: „Hristos a Înviat! Înaltpreasfinția Voastră, domnule
președinte, doamnelor, domnilor, am fost vicepreşedinte în mandatul trecut alături de
domnul președinte Costel Fotea când, din primele luni ale mandatului, ne-am propus
împreună să facem un brand din consiliul judeţean. Consiliul judeţean trebuia să aibă o
expunere mare aşa cum este normal şi aşa cum este necesar atât în judeţul Galaţi, cât şi
în ţară. În ultimii patru ani, consiliul judeţean a devenit un adevărat brand, a devenit un
etalon al instituţiilor publice din Galaţi şi sunt mândru că am reuşit. Am pus umărul în
formarea acestui brand şi sper ca, în continuare, domnule preşedinte, să menţineţi
ştacheta cât mai ridicată a consiliului judeţean. Vă mulţumesc!”
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Domnul Președinte
Se acordă:
«DIPLOMA ANIVERSARĂ A JUDEȚULUI GALAȚI
Domnului Florinel-Petru Gasparotti
în semn de aleasă prețuire pentru contribuția la dezvoltarea economică, socială,
culturală și administrativă a județului Galați, în calitate de vicepreședinte al Consiliului
Județean Galați»
Domnul Președinte îi adresează felicitări.
Îi înmânează Diploma și placheta aniversară.
Domnul Gasparotti Florinel-Petru transmite: „Înaltpreasfinția Voastră, domnule
preşedinte, doamnelor şi domnilor, mă simt onorat şi emoţionat în faţa dumneavoastră,
în faţa celor prezenţi. Cred că îmi era mai uşor dacă recitam o poezie de Alecsandri, de
Blaga. Dar, în acest moment, aş vrea să pomenesc de toţi preşedinţii consiliului judeţean
pe care am avut onoarea să îi cunosc. În acest moment, eu fiind la al patrulea mandat în
administraţia locală. Aş vrea nu numai să îi pomenesc, aş vrea să îi laud pentru că
fiecare a intrat în istoria Galaţiului, fiecare a contribuit la dezvoltarea judeţului nostru.
Domnule preşedinte, dumneavoastră aţi vorbit foarte frumos de preşedinţii dinaintea
dumneavoastră, în schimb, mai puţin de dumneavoastră. În mandatul de vicepreşedinte
am fost alături de dumneavoastră – ar trebui să pomenesc despre această perioadă, dar,
de fapt, ar trebui să vă laud pe dumneavoastră. În primul rând, în mandatul
dumneavoastră, spre binele gălăţenilor, în interesul lor, buna intenţie de dezvoltare a
Galaţiului, aţi mers pe principiul de lucru în echipă. Mi-aţi dat posibilitatea de a lucra
alături de dumneavoastră, de a face tot ce pot şi consider că acest ultim mandat al
dumneavoastră a fost unul dintre cele mai bune, aceasta ca dovadă a tuturor criteriilor
de performanţă, a tuturor graficelor în care s-a văzut o dezvoltare de la an la an mai
bună. Domnule preşedinte, pentru cei care mă cunosc, cred că sunt o garanţie să spun
tuturor gălăţenilor că sunteţi o garanţie pentru binele şi pentru dezvoltarea judeţului
Galaţi. Vă urez succes, vă mulţumesc pentru această diplomă, mă simt onorat, mă simt
bucuros că am lucrat alături de dumneavoastră. Vă urez succes în continuare… și
suntem, în echipă, în continuare. Mulţumesc încă o dată!”
Domnul Președinte recunoaşte că a fost o surpriză şi pentru dumnealui ca
domnul Gasparotti să îi facă un laudatio. Afirmă: „Recunosc că îl aştept peste un
mandat, două sau trei, cât vor mai dori gălăţenii să mai ocup această onorabilă funcţie şi
vreau să vă mulţumesc, în continuare, tuturor. Chiar, credeţi-mă că este o zi atât de
frumoasă, cu o încărcătură emoţională atât de mare şi atât mă bucur pentru că,
împreună cu colegii din consiliul judeţean, am reuşit să marcăm această zi importantă
pentru comunitatea noastră, pentru consiliu, pentru această instituţie. Pentru că foarte
bine spuneau antevorbitorii mei, care au mult mai multă experienţă, o experienţă de
viaţă, experienţă politică, experienţă administrativă, suntem trecători pe aceste funcţii.
Important este ce lăsăm în urmă. Important este cum ştim să facem echipă. Important
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este cum ştim să conducem echipa. Acesta este cel mai important lucru pentru că, cine
va crede vreodată în viaţa aceasta că poate să construiască ceva de unul singur, se
înşeală amarnic. Este cea mai proastă deviză a unui manager să poţi să conduci de unul
singur. Da, recunosc că m-am inspirat din mandatele anterioare şi am luat ce a fost mai
bun. Dacă acum ceea ce vedeţi nu este perfect, dar mai lucrez să ajungem la perfecţiune
în administraţie”.
Domnul Președinte, reliefând obligația avută de către consiliul județean de a
nu-și uita foștii conducători, afirmă că niciodată nu trebuie să își uite și colaboratorii,
pentru că este foarte important să avem și colaboratori. Instituția noastră trebuie să
aibă în preajmă oamenii, trebuie să aibă în preajmă instituţii. În continuare, pe ordinea
de zi, urmează proiecte de hotărâri la care face o singură mențiune și anume că nu este
vorba despre oameni, aici este vorba despre instituții.
Se trece la punctul 32 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Instituției Prefectului Județul
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 în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Manoliu Tiberiu–
Codruț, Moroșan Cătălin, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Instituției Prefectului Județul Galați
pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituţii de-a lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
domnului Prefect Gabriel-Aurelian Panaitescu.
Domnul Președinte afirmă că îl bucură colaborarea frumoasă dintre cele două
instituții și îi adresează felicitări domnului prefect.
Domnul Prefect comunică: „Înaltpreasfinția Voastră, domnule președinte al
consiliului județean, domnule primar, doamnelor și domnilor foști și actuali consilieri
județeni, domnilor inspectori șefi, doamnelor și domnilor! Un eveniment aniversar, ca
cel de față și prin care se marchează 30 de ani de constituire a Consiliului Județean
Galați, are întotdeauna darul de a îndemna la o retrospectivă a perioadei de timp
parcurse, dar și în aceeași măsură la o privire spre viitor. Consiliul județean este o
instituție reprezentativă a administrației publice locale, iar misiunea sa este dată de
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cetățenii județului Galați. De 30 de ani, consiliul județean are misiunea de a coordona
activitățile consiliilor locale, orășenești, municipale în vederea realizării serviciilor
publice de interes la nivelul județului Galați. Această misiune nu a fost ușoară și nici nu
va deveni mai ușoară în timp, mai ales că în ultimii ani aceasta a devenit mult mai
complexă. Tocmai, de aceea, este nevoie de multă responsabilitate, de profesionalism și
de foarte multă muncă pentru a veni în fața cetățenilor cu proiecte care să conducă spre
o viață mai bună pentru întreaga comunitate gălățeană căreia aparținem și noi și
familiile noastre, iar aceste proiecte vor fi cele pentru care comunitatea vă va ține
minte. Am colaborat de-a lungul timpului cu această instituție și am apreciat mereu
faptul că s-au făcut eforturi și se fac eforturi pentru dezvoltarea acestui județ. Mă bucur
că instituția pe care o reprezint și consiliul județean au reușit să lucreze în echipă
pentru binele județului și nu mă refer doar la prefect și președintele consiliului
județean, mă refer la toți angajații din cele două instituții. În aceste momente festive,
vreau să vă felicit pentru implicarea de care dați dovadă în ultimii ani, dar mai ales
pentru cea din perioada din pandemie. Ați dat dovadă că vă pasă de cetățenii acestui
județ și sunt convins că, și de acum înainte, veți acționa pentru reprezentarea
intereselor gălățenilor cu aceeași determinare și responsabilitate de până acum. Vă
urez multă putere de muncă, idei geniale și proiecte cât mai bune! La mulți ani,
consiliului județean! Domnule președinte, am onoarea!”
Domnul Președinte, cu respect, îi mulțumește pentru gândurile bune.
Se trece la punctul 33 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Primăriei 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.
Se aprobă în unanimitate, cu 26 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Ișfan Dumitru,
Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor Alexandru, Oprea Radu–
Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a județului Galați Primăriei Municipiului Galați pentru a
marca colaborarea durabilă dintre cele două instituții de-a lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
domnului Primar Ionuț Florin Pucheanu.
Domnul Primar transmite: „Mulțumim. Am să încerc să fiu extrem de scurt,
pentru că văd ce teanc de diplome are acolo domnul președinte. Vreau, în primul rând,
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dincolo de „Hristos a Înviat!”, vreau să felicit pe toți cei ce se află în sală și, în mod
deosebit, pe toți cei ce au fost invitați aici, în fața dumneavoastră. Sunt toți cei care au
pus, fiecare în dreptul lui, câte o cărămidă la baza construcției de care beneficiem noi
astăzi, mă refer aici la domnul Costel Fotea și la mine. Cel mai probabil, toate proiectele
pe care astăzi reușim să le livrăm pentru cetățenii atât ai județului, cât și ai municipiului
Galați stau pe baza a tot ceea ce ați făcut dumneavoastră, indiferent de coloratură
politică, indiferent de faptul că ați reușit să puneți două–trei–zece cărămizi, fiecare
dintre dumneavoastră a dus lucrurile mai departe în direcția corectă. Și, cred că lucrul
acestea ar trebui să ne urmărească de fiecare dată când vorbim de cei ce au reprezentat,
la cel mai înalt nivel, instituțiile sau mai ales instituția consiliului județean, pentru că
fiecare dintre noi a făcut onoare acestui oraș. Și, cred că ar trebui să ne obișnuim puțin
cu ieșirea din logica aceasta politică pe care am văzut-o abordată și de antevorbitorii
mei pentru că, astăzi, aici, în fața dumneavoastră, nu au fost doar niște oameni politici,
ci niște oameni care au reprezentat gălățenii și au reprezentat niște instituții publice.
Eu mă înclin în fața dumneavoastră, cu bune și cu rele, suntem oameni și cu toții greșim,
așa cum bine ați spus și dumneavoastră, nici unul - nici cei prezenți astăzi - nu este
perfect. Cu siguranță, și noi vom fi judecați la un moment dat și suntem cred că de altfel
judecați la fiecare ciclu electoral. Felicitări încă o dată!” Îi mulțumește domnului
președinte.
Domnul Președinte
Se trece la punctul 34 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției Județene pentru
Cultură 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 în unanimitate, cu 27 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
ANTOFI Eugenia–Simona, CĂLUEAN Anghel–Costel, COSTEA Tudorel, MANOLIU
Tiberiu–Codruț, MOROȘAN Cătălin, NAGGAR Andreea–Anamaria, OPREA Radu–
Adrian și RADU Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a județului Galați Direcției Județene pentru Cultură Galați
pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituții de-a lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
domnului Director executiv Cătălin Negoiță.
Domnul Președinte mulțumește pentru buna colaborare.
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Domnul Director mulțumește și, punctând că nu va vorbi mai mult de un minut,
transmite: «Acum 30 de ani, am fost la acea ședință de consiliu, eram tânăr jurnalist la
„Viața liberă”. Eu am scris articolul despre cum au decurs alegerile și despre lovitura de
teatru care s-a întâmplat atunci – cine dorește poate să caute în arhivă, dar cred că sunt
și martori oculari a ceea ce s-a întâmplat în acel moment. Vreau să vă mulțumesc,
domnule președinte, pentru tot ceea ce faceți în domeniul cultural, atât personal, cât și
ca reprezentant al Ministerului Culturii în teritoriu. Și vreau să vă spun, oameni buni, o
poveste absolut adevărată. Aici, în sală, este prietenul Dan Nanu care poate confirma
acest lucru. În momentul în care domnul președinte Costel Fotea s-a gândit la ideea
asta, nebună în primul moment, de a face un muzeu la Galați, s-a făcut proiectul. Și,
într-o zi de iarnă absolut autentică, cu un cod roșu de ninsoare, am plecat împreună cu
Dan și cu arhitectul, cu domnul Ujeucă, la Iași, la Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice pentru aviz. Nu știam dacă nu cumva o să ne blocăm pe undeva pe la Vaslui,
pentru că erau niște nămeți uriași de zăpadă. Și, la un moment dat, vorbind la telefon cu
omologul meu de la Iași, directorul Direcției Județene pentru Cultură Iași, acela mi-a
spus… colegul mi-a spus: „măi, e posibil să nu se facă, că e vremea care este și nu o să se
adune oameni”. Și, atunci, l-am rugat să-mi dea numărul de telefon al președintelui
comisiei și i-am expus situația. I-am spus despre ce este vorba, iar președintele comisiei
– un arhitect care lucrase foarte multă vreme în Franța, făcuse proiecte la Paris, în
cartierul Latin, ca să înțelegeți la ce nivel era președintele comisiei – a spus: „se
construiește un muzeu în România?” Și am zis: „da!” „Pentru lucrul acesta, toată comisia
trebuie să vină, ca să avem cvorum”. Și am avut cvorum. Dan, repet, poate confirma tot
ceea ce vă spun. Și a trecut acest proiect, pentru că toți cei din comisie s-au minunat și
au zis: „domnule, este imposibil ca cineva să se gândească, în țara asta, să facă un muzeu
și să nu facă un drum sau un spital”. Uite că s-a făcut și pentru asta vreau să vă felicit
încă o dată! Vă mulțumesc!»
Domnul Președinte conchide că despre acest lucru este vorba astăzi, aici, și
anume despre colaborarea dintre consiliul județean și instituții.
Se trece la punctul 35 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Universității „Dunărea de Jos”
din 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 în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video: Antofi
Eugenia–Simona, Costea Tudorel, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Naggar
Andreea–Anamaria, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
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Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Universității „Dunărea de Jos” din Galați
pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituţii de-a lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi şi placheta aniversară
domnului Prorector Silvius Stanciu.
Domnul Prorector comunică: „Înaltpreasfinția Voastră, stimate domnule
președinte, stimați invitați, dragi colegi, vă adresez mulțumirile Universității „Dunărea
de Jos” din Galați pe care o reprezint astăzi cu mândrie, cu onoare. Suntem o instituție
de tradiție și ne-am împletit activitățile, proiectele, realizările de parteneriatul pe care îl
avem cu Consiliul Județean Galați. Încă de la înființare, avem și în prezent o serie de
proiecte, de inițiative, de activități comune care sunt pentru acest județ, pentru acest
municipiu, pentru comunitatea locală. Suntem o universitate de tradiție, situată în
permanență în primele zece instituții din țară, creștem și noi ca și Galațiul, ca și județul
nostru. Aducem tineri care să învețe aici, care să rămână aici, încercăm să-i ținem aici,
chiar dacă facem și aeroport și drum expres și îmbunătățim, eu știu, infrastructura, noi
ne dorim să rămână aici. Și, împreună cu Consiliul Județean Galați, împreună cu
Primăria, avem o serie de inițiative pentru studenții noștri, pentru tinerii pe care dorim
să-i păstrăm în România. Eu vă mulțumesc tare mult și vă doresc succes în continuare!
Mulțumesc frumos!”
Se trece la punctul 36 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Universității „Danubius”
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Naggar
Andreea–Anamaria, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a județului Galați Universității „Danubius” Galați pentru a
marca colaborarea durabilă dintre cele două instituții de-a lungul timpului»
Domnul Președinte specifică că domnul rector nu a putut să ajungă la această
ședință și o să îi fie înmânată Diploma ulterior.
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Se trece la punctul 37 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului Școlar
Județean 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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Naggar
Andreea-Anamaria, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a județului Galați Inspectoratului Școlar Județean Galați
pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituții de-a lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
doamnei Inspector școlar general Gina Brânzan.
Doamna Inspector afirmă: „Hristos a Înviat! Vreau doar să mulțumesc pentru
această diplomă de excelență în numele echipei Inspectoratului Școlar Județean Galați,
este în onoarea muncii acestei echipe care se dedică tuturor actorilor de pe scena
învățământului gălățean. Și, vă urez, în numele acestei echipe, multe proiecte și multe
hotărâri în favoarea elevilor gălățeni și a tuturor locuitorilor județului. La mulți ani,
Consiliului Județean!”
Domnul Președinte mulțumește.
Se trece la punctul 38 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Camerei de Conturi Galați din
subordinea Curții de Conturi a României
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 în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Naggar
Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
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Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a județului Galați Camerei de Conturi Galați din
subordinea Curții de Conturi a României pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele
două instituții de-a lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
doamnei Director Mădălina Lăcrămioara Popa.
Doamna Director mulțumește și urează succes în continuare!
Domnul Președinte mulțumește doamnei director.
Se trece la punctul 39 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Administrației Județene a
Finanțelor Publice 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 în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Naggar
Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a județului Galați Administrației Județene a Finanțelor
Publice Galați pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituții de-a lungul
timpului»
Domnul Președinte menționează că, în urma unei discuții telefonice purtate cu
domnul director, Diploma îi va fi înmânată ulterior.
Se trece la punctul 40 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției Generale Regionale
a Finanțelor Publice 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 în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Naggar
Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a județului Galați Direcției Generale Regionale a
Finanțelor Publice Galați pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituții
de-a lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
domnului Viorel Acsente, Șef serviciu.
Domnul Șef serviciu comunică: „Înaltpreasfinția Voastră, domnule președinte,
domnilor președinți, stimați invitați! Mulțumesc pentru diploma acordată Direcției
Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați. După cum știm, proiectele consiliului nu
pot fi duse la îndeplinire fără banii colectați de finanțe; colaborarea strânsă dintre toate
instituțiile județului nu face decât să ducă la lucruri frumoase. Vă mulțumesc! Vă doresc
succes în continuare și să fim sănătoși!”
Domnul Președinte mulțumește.
Se trece la punctul 41 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Agenției pentru Dezvoltare
Regională Sud–Est
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a județului Galați Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud–Est pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituții de-a lungul
timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
doamnei Director Jenica Crăciun.
Domnul Președinte mulțumește doamnei director.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Doamna Director transmite: „Hristos a Înviat! Înaltpreasfinția Voastră, stimate
domnule președinte, stimați invitați, stimați organizatori, mulțumim pentru aprecierea
făcută. Îndrăznesc să spun că este o apreciere a activității de peste 20 de ani pe care o
avem împreună. Și vă felicit pentru activitatea desfășurată în domeniul fondurilor
europene și vă felicit pentru echipa pe care ați format-o și pe care o coordonați.
Doamne–Ajută!”
Domnul Președinte comunică: „Da, mulțumim, într-adevăr, echipa este totul. Nu
este meritul meu, este meritul celor care, înaintea mea, s-au îngrijit să avem această
echipă redutabilă la Consiliul Județean Galați.”
Se trece la punctul 42 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției Regionale
Infrastructură Galați – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a județului Galați Direcției Regionale Infrastructură
Galați – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare
din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a marca colaborarea
durabilă dintre cele două instituții de-a lungul timpului»
Domnul Președinte menționează că, după cum a discutat cu reprezentanții
acestei instituții, nereușind să ajungă la această ședință, Diploma le va fi înmânată
ulterior.
Se trece la punctul 43 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Asociației pentru Dezvoltare
Durabilă „Prut–Dunăre” 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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a județului Galați Asociației pentru Dezvoltare Durabilă
„Prut–Dunăre” Galați pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituții dea lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
doamnei Director Corina Sofrone.
Doamna Director comunică: „Hristos a Înviat! Înaltpreasfinția Voastră, stimate
domnule președinte, stimate doamne, stimați domni, vreau să vă mulțumim în numele
echipei noastre și din amonte și din aval, pentru că noi suntem un grup local pescăresc
– Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre”. Și ne referim, vizavi de
implementarea de dezvoltare a zonei pescărești, unde, consiliul județean, printre mulți
alți beneficiari, au aplicat în cadrul acestei strategii. Am auzit, de la antevorbitorii mei,
faptul că, consiliul județean este un proiect. Este un proiect clar în continuă dezvoltare.
Și eu vreau să vă spun puțin despre proiectele europene din punct de vedere al analizei
SWOT. Da? Vedem evoluția, în ciuda suișurilor și coborâșurilor tot timpul ascendentă.
Este foarte clar că, de la bun început, de când s-a înființat și până în prezent și cu
siguranță va continua, amenințările și punctele slabe s-au transformat categoric în
oportunități și, mai ales, în puncte tari. Nu putem decât să mergem înainte împreună,
pentru că numai împreună vom putea crește. Mulțumesc mult încă o dată! Felicitări! La
mulți ani! Și, înainte de toate, sănătate!”
Domnul Președinte mulțumește doamnei director.
Se trece la punctul 44 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției de Sănătate Publică
a județului 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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a județului Galați Direcției de Sănătate Publică a
județului Galați pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituții de-a
lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
doamnei Director executiv Liliana Moise.
Domnul Președinte, adresându-i doamnei director felicitări, îi transmite: „Ați fost
soldatul din prima linie, din linia întâi, timp de doi ani de zile cu această pandemie. Eu
știu, toată lumea știe, că și la ora 12 și la 11 ne auzeam la telefon dacă a mai apărut un
focar sau dacă nu a mai apărut un focar - s-a stins, și tot așa mai departe. De aceea, mă
bucur că am avut onoarea și avem onoarea să colaborăm atât de bine cu Direcția de
Sănătate Publică”.
Doamna Director mulțumește și comunică: „Am să îmi cer iertare în primul rând
că în Săptămâna Luminată eu am să vorbesc tot despre pandemie și despre cei doi ani
grei pe care i-am petrecut împreună. Au fost doi ani grei pentru toată lumea, dar, pentru
noi, pentru personalul din Direcția de Sănătate Publică și pentru personalul medical din
toate instituțiile medicale ale județului, au fost niște ani cumpliți. Pot să spun că am
văzut iadul. Aș dori să nu mai trecem niciodată printr-o astfel de perioadă. Ne-a fost
foarte greu pentru că n-am știut cu cine ne luptăm, dar ne-a fost greu și pentru că vă
mărturisesc că am schimbat șase miniștri și cinci prefecți în doi ani de zile. A fost greu!”
Domnul Președinte intervine: „Noroc că a rămas președintele!”
Doamna Director, subliniind că dorea să evidențieze chiar cele menționate în
intervenția domnului președinte, afirmă că norocul dumnealor a fost că domnul
președinte a fost, în toată perioada aceasta, alături de dumnealor și i-a sprijinit
necondiționat și pentru aceasta îi mulțumește din suflet! În continuare, mulțumește
personalului medical care a depus niște eforturi colosale și speră că s-a trecut cu bine
de perioada aceasta și alta să nu mai vină.
Domnul Președinte îi adresează felicitări.
Se trece la punctul 45 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Agenției pentru Protecția
Mediului Galați – Ministerul Mediului
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Agenției pentru Protecția Mediului
Galați – Ministerul Mediului pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două
instituţii de-a lungul timpului»
Domnul Președinte subliniază relația extraordinară dintre cele două instituții.
I se înmânează „Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi şi placheta aniversară
doamnei Mirela Anca Culcea – Șef serviciu.
Doamna Șef serviciu, adresându-se domnului președinte, domnilor
vicepreședinți, Înaltpreasfinției Sale, afirmă că este onorată că participă la acest
eveniment aniversar. Transmite: „Doresc să vă mulțumesc pentru această diplomă în
numele meu și al colegilor mei fără de care nu cred că puteam ajunge aici. Într-adevăr,
avem o foarte bună colaborare și domnul președinte știe că am dus la bun sfârșit
proiecte foarte grele, cu impact asupra mediului, proiecte care se văd. Sper ca și de
acum încolo colaborarea să fie în continuare la fel de bună. Așa cum ați și spus, puțin
mai devreme, comunicarea este totul. Așa că mă adresez dumneavoastră: suntem aici,
suntem dispuși să discutăm cu oricare dintre dumneavoastră și să avem o comunicare
cât mai bună. Mulțumesc foarte mult pentru această diplomă și vă doresc multă
sănătate și cât mai multe realizări!”
Domnul Președinte subliniază că aceasta înseamnă colaborarea consiliului
județean cu instituțiile din județul Galați!
Se trece la punctul 46 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Comisariatului Județean
Galați al Gărzii Naționale de Mediu
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a județului Galați Comisariatului Județean Galați al Gărzii
Naționale de Mediu pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituții de-a
lungul timpului»
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați şi placheta aniversară
doamnei Comisar Mihaela Popaliciu.
Domnul Președinte subliniază buna înțelegere între instituții.
Doamna Comisar transmite: „Hristos a Înviat! În numele tuturor colegilor mei
din Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu vă mulțumim pentru această diplomă. Și
vă dorim: La mulți ani! Și multă sănătate!”
Domnul Președinte mulțumește.
Se trece la punctul 47 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Sistemului de Gospodărirea
Apelor Galați – Administrația Bazinală de Apă Prut–Bârlad
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Sistemului de Gospodărirea Apelor
Galați – Administrația Bazinală de Apă Prut–Bârlad pentru a marca colaborarea
durabilă dintre cele două instituţii de-a lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi şi placheta aniversară
domnului Director Ciprian – Florin Iosip.
Se trece la punctul 48 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului de Stat în
Construcții Galați – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Ședința din 28 aprilie 2022
Pag. nr. 57

Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Inspectoratului de Stat în Construcții
Galați – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru a marca
colaborarea durabilă dintre cele două instituţii de-a lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi şi placheta aniversară
domnului Inspector șef Mihai Oprică.
Domnul Inspector șef comunică: „Înaltpreasfinte, onorată asistență, vreau să vă
spun că suntem o instituție de control și inspecție, avem un număr mic de angajați, dar
mulțumită eforturilor făcute de domnii președinți de consiliu județean și a domnului
președinte în funcție avem o încărcare până peste puteri, nivelul de lucrări de
construcții la care trebuie să facem această activitate, pe care v-am descris-o, depășește
cu mult numărul angajaților și, bineînţeles, și numărul lucrărilor precedente. Toate
aceste lucruri de care vă vorbesc și care sunt făcute în sprijinul dezvoltării acestui județ,
a cetățenilor acestui județ, nu fac decât să sporească gradul de civilizație și, implicit,
nivelul economic al județului. Vă mulțumesc domnilor și domnule președinte, în mod
deosebit, pentru activitatea desfășurată și vă urez succes în continuare!”
Domnul Președinte mulțumește.
Se trece la punctul 49 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Secției Drumuri Naționale
Galați – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, C.N.A.I.R. S.A.
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte menționează: „Iar, zic eu, că de acum nu va mai fi regionala
de drumuri la Iași pentru Galați, va fi aici, aproape.”
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Secției Drumuri Naționale Galați –
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, C.N.A.I.R. S.A. pentru a marca colaborarea
durabilă dintre cele două instituţii de-a lungul timpului»

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
domnului Șef secție Petru Tudorache.
Domnul Șef secție comunică: „Vreau să mulțumesc domnului președinte pentru o
bună colaborare, o colaborare din care gălățenii au avut de câștigat. Vreau să menționez
aici drumul spre Cuca, când acum cinci ani se circula cu cinci kilometri la oră - după
implicarea domnului președinte, poliția a anunțat în presă că a fost prins cineva cu
radarul cu o sută șaptezeci la oră. De asemenea, implicarea președintelui s-a simțit și în
demararea lucrărilor la Centura mare a Galațiului, la care licitația era făcută de peste un
an și nu se demarau lucrările. De asemenea, relansarea și finalizarea licitației pentru
varianta de ocolire… a comunei Cosmești și podul nou peste Siret – nu sunt străine
președintelui Fotea. Vă mulțumesc! Toată stima!”
Domnul Președinte mulțumește.
Se trece la punctul 50 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Galați al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Galați al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru a
marca colaborarea durabilă dintre cele două instituţii de-a lungul timpului»
Domnul Președinte, mulțumind domnului director, subliniază relația
extraordinară interinstituțională. Făcând doar o paranteză, afirmă: „Toate proiectele
care au fost depuse și au fost finanțate cu fonduri europene trebuiau să aibă intabulare.
Gândiți-vă că în 2016, 2017, 2018 erau foarte multe drumuri și clădiri ale consiliului
județean la care nu aveam intabulare și, datorită sprijinului Oficiului de Cadastru, am
reușit să depunem proiectele înaintea altor județe. Și, din Programul SUERD, Strategia
Europeană de Dezvoltare a Dunării - o sută cincizeci de milioane de euro, Galațiul a luat
optzeci de milioane de euro. Deci, dintr-un program de o sută cincizeci de milioane de
euro, lansat la nivel național, pentru douăsprezece județe, Galațiul a luat optzeci de
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milioane de euro. Aceasta înseamnă colaborarea și, de aceea, am vrut să fim astăzi
împreună. Mulțumim!”
I se înmânează „Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi şi placheta aniversară
domnului Director Romeo Scarlat.
Domnul Director transmite: „Hristos a Înviat! În primul rând, vreau să vă
mulțumesc, să vă mulțumesc pentru respectul cu care întotdeauna ați tratat echipa din
cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară din Galați. Să vă mulțumesc pentru
aprecierea arătată prin acordarea acestei diplome și să vă felicit pentru această
inițiativă și pentru toate rezultatele pe care le-ați avut!”
Domnul Președinte mulțumește.
Se trece la punctul 51 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Filialei Teritoriale de
Îmbunătățiri Funciare Galați – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri
Funciare Galați – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare pentru a marca
colaborarea durabilă dintre cele două instituţii de-a lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
doamnei Oana Manea – Șef serviciu.
Domnul Președinte mulțumește pentru colaborare, dând asigurări că aceasta va
continua și pe viitor.
Doamna Șef serviciu mulțumește.
Se trece la punctul 52 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Direcției pentru Agricultură a
județului Galați – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției pentru Agricultură a județului
Galați – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a marca colaborarea durabilă
dintre cele două instituţii de-a lungul timpului»
Domnul Președinte menționează că de la această instituție nu a reușit să ajungă
nimeni și că, ulterior, i se va înmâna Diploma.
Se trece la punctul 53 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului de Poliție
Județean Galați al Poliției Române
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Inspectoratului de Poliție Județean
Galați al Poliției Române pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituţii
de-a lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
domnului Comisar șef de poliție Sorin Capotă.
Domnul Comisar șef de poliție, desemnat din partea Inspectoratului de Poliție
Județean Galați la această ședință festivă, mulțumește pentru aprecieri și urează succes
în continuare.
Domnul Președinte mulțumește.
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Se trece la punctul 54 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Serviciului Teritorial al
Poliției de Frontieră Galați – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Serviciului Teritorial al Poliției de
Frontieră Galați – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași pentru a marca
colaborarea durabilă dintre cele două instituţii de-a lungul timpului»
Domnul Președinte subliniază foarte buna relație de colaborare și cu Poliția de
Frontieră.
I se înmânează „Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi şi placheta aniversară
domnului Comisar șef George Secuianu.
Domnul Comisar șef mulțumește.
Domnul Președinte, de asemenea, mulțumește.
Se trece la punctul 55 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului de Jandarmi
Județean „Dunărea de Jos” Galați al Jandarmeriei Române
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Ședința din 28 aprilie 2022
Pag. nr. 62

Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Inspectoratului de Jandarmi Județean
„Dunărea de Jos” Galați al Jandarmeriei Române pentru a marca colaborarea durabilă
dintre cele două instituţii de-a lungul timpului»
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
domnului Inspector șef Cătălin Bucă.
Domnul Inspector șef transmite: „Hristos a Înviat! Înaltpreasfinția Voastră,
domnule preşedinte, domnule prefect, doamnelor şi domnilor consilieri şi invitaţi,
această diplomă, alături de sprijinul constant al consiliului judeţean prin finanţarea
unor proiecte de dotare şi pregătire a structurilor operative ale Jandarmeriei Galaţi,
reprezintă un semnal că jandarmeria gălăţeană este percepută de consiliul judeţean ca
un furnizor de securitate pentru toţi cetăţenii judeţului. Şi vreau să vă asigur, domnule
preşedinte, că banii investiţi de dumneavoastră în dotarea structurilor Jandarmeriei
Galaţi vor avea efectul scontat în asigurarea securităţii cetăţenilor. Vă mulțumesc!”
Domnul Președinte adresează mulțumiri și felicitări.
Se trece la punctul 56 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului 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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „General Eremia Grigorescu” al județului Galați pentru a marca colaborarea
durabilă dintre cele două instituţii de-a lungul timpului»
Domnul Președinte mulțumește și subliniază: „Acolo unde nici nu ne gândim,
acolo sunteți dumneavoastră”.
I se înmânează „Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi şi placheta aniversară
domnului Inspector șef Ion Toma.
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Domnul Inspector șef comunică: „Am onoarea să vă salut! În numele colectivului
pe care îl conduc, vreau să vă mulţumesc că ne-aţi acordat această onoare, mai ales mie
să fiu prezent în faţa dumneavoastră. Vreau să reamintesc câteva din realizările
consiliului judeţului împreună cu noi. Uitându-mă în sală, la domniile voastre, îmi aduc
aminte şi vreau să spun că anul acesta facem 15 ani de SMURD în luna iulie şi toate
realizările şi investiţiile făcute pentru domeniul situaţiilor de urgenţă şi vreau să vă
asigurăm de tot sprijinul nostru. Vă mulţumesc şi vă doresc multă sănătate!”
Se trece la punctul 57 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Camerei de Comerț, Industrie
și Agricultură 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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Camerei de Comerț, Industrie și
Agricultură Galați pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituţii de-a
lungul timpului»
Domnul Președinte adresează mulțumiri pentru buna colaborare cu această
instituție.
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
doamnei Camelia Maria Palagă – șef departament, Departament Strategie și Relații
Interinstituționale - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați.
Doamna șef departament transmite: „Înaltpreasfinția Dumneavoastră,
Excelențele voastre, sunt extrem de emoţionată. Vă mulţumim foarte mult că aţi
apreciat Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, întrucât această instituţie
este una aparte, înfiinţată în 1990 pentru a fi interfaţă între mediul de afaceri şi
autorităţile publice locale. Noi împlinim astăzi, practic, tot 30 de ani de colaborare
interinstituţională. Mulţi dintre colegii mei, formaţi la Camera de Comerț, lucrează în
departamentele Consiliului Judeţean Galaţi. Am avut o colaborare excelentă, iar
diploma pe care am primit-o astăzi, în numele domnului Preşedinte, Ion Mocanu, al
Camerei de Comerț, dorim să o dedicăm întregului colectiv de muncă al consiliului
judeţean cu care, de-a lungul timpului, zile şi nopţi, am muncit împreună. Vă mulţumim
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mult şi speranţa noastră este să fie foarte multă lumină şi să avem foarte, foarte multe
reuşite în judeţul Galaţi, astfel încât toţi copii noştri să fie mândri că au fost născuţi aici
şi să poată să se reîntoarcă, să lucreze mai departe ceea ce aţi pornit domniile voastre.
Cu plecăciune, vă mulțumim!”
Se trece la punctul 58 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Patronatului Întreprinderilor
Mici și Mijlocii 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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Patronatului Întreprinderilor Mici și
Mijlocii Galați pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două instituţii de-a lungul
timpului»
Domnul Președinte, adresându-se domnului Președinte Marian Filimon, îi
mulțumește pentru colaborare.
I se înmânează „Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi şi placheta aniversară
domnului Președinte Marian Filimon.
Domnul Președinte Filimon Marian mulțumește și comunică: „Hristos a Înviat! în
primul rând. Şi, în altă ordine de idei, Înaltpreasfinția Dumneavoastră, domnule
preşedinte, onorată asistenţă, sigur că suntem într-un moment extrem de important,
aniversar şi festiv. Noi o să urmăm acelaşi exemplu pentru că, la anul, împlinim 30 de
ani şi noi de reînnoire a activităţii pentru că, ca istorie a mişcării patronale din Galaţi, de
fapt, împlinim 130 de ani, după documente şi atestate. Din nefericire, eu nu am venit să
mă plâng, dar folosesc acest prilej, şi să vă spun că în mediul economic şi în mediul de
afaceri este greu, mai ales în această perioadă. Pentru cine nu ştie, nu cunoaşte, sigur că
este hilar sau produce ilaritate, dar să îndrăznească cineva să facă afaceri în ziua de
astăzi, când astăzi ai un preţ la energie electrică şi mâine ai altul, când astăzi ai un preţ
la gaze şi mâine ai altul, când astăzi ai un preţ la combustibil şi mâine ai altul şi să
încheiaţi sau să încheie contracte şi să le deruleze şi să facă profit în astfel de situaţii.
Eu, în numele a ceea ce reprezint, a miilor de întreprinzători care fac parte din structura
pe care o conduc, a zecilor de mii de salariaţi şi aş îndrăzni să spun a celor nouăzeci de
mii de salariaţi care lucrează în mediul privat, vreau să felicit consiliul judeţean,
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instituţie de bază, instituţie extrem de importantă – poate cea mai importantă pentru
judeţul nostru – pentru toate realizările pe care le-a obţinut în cei 30 de ani. Sigur că,
chiar dacă este moment festiv, chiar dacă unii o să se supere pe mine, să ştiţi că cei care
au reprezentat, în cei 30 de ani, pe diverse trepte ierarhice consiliul judeţean, unii
dintre ei ar trebui să îşi facă serioase procese de conştiinţă, de analiză şi să vadă ce au
lăsat în urmă şi dacă au meritat funcţiile respective pentru că multe oportunităţi, mai
ales pentru mediul de afaceri, au trecut pe lângă ei şi se fac responsabili pentru faptul
că am pierdut mii de locuri de muncă şi investiţii de zeci şi sute de milioane de euro. De
asemenea, vreau să vă spun că în a aprecia activitatea, din punctul nostru de vedere,
care am fost aproape de instituţie şi de fenomen, putem să spunem că noi, cel puţin, am
avut o perioadă de colaborare în general bună cu toată lumea. Un moment deosebit îl
reprezintă vremea preşedenţiei domnului Gogoncea care a fost scurtă de patru ani de
zile. În schimb, aş vrea să înţelegeţi un singur lucru şi îmi asum responsabilitatea
pentru ceea ce afirm: trebuie să înţeleagă toată lumea, care vrea să judece, că de la
domnul preşedinte Fotea lucrurile s-au schimbat total şi că există o diferenţă uriaşă şi
că ceea ce s-a realizat în această perioadă este cu totul şi cu totul de excepţie şi vă spun
acestea în condiţiile în care ştiu ce se întâmplă în fiecare judeţ din România. Şi vreau să
credeţi că este o mare mândrie şi nu fac laudatio aici gratuit că acest lucru se datorează
dumnealui, se datorează executivului care este cu totul şi cu totul profesionist şi, de
asemenea, Consiliului Judeţului Galaţi care arată în altă configuraţie şi cu altă pregătire
şi cu alt mod de realizare al lucrurilor. Vreau să închei să vă spun că nota nu trebuie să
fie decât optimistă pentru noi toţi la nivelul judeţului Galaţi! Şi trebuie să fie optimistă
pentru că, iată, pe lângă pod, şi cineva a spus acest lucru, da, s-a realizat cu greutate, cu
lobby şi aşa mai departe şi într-un moment anume care merită lăudat şi va rămâne în
istorie, pe lângă ce înseamnă acest lucru şi dezvoltarea infrastructurii rutiere şi
conexiunilor rutiere pentru judeţul Galaţi care va însemna o dezvoltare clară a mediului
de afaceri gălăţean vom beneficia în următoarea perioadă de o investiţie majoră – sunt
doi ani de zile de când ne luptăm şi în primul rând consiliul judeţului să fie clar. Noi am
fost factori activi alături de consiliul judeţului pentru ceea ce înseamnă Programul de
Tranziţie Justă, cele şase judeţe, şi al cărui program a ajuns în fază finală este în
dezbatere publică acum şi care înseamnă posibilitatea pentru judeţul Galaţi de a
absorbi un miliard şi patru sute… un miliard cinci sute de milioane. Este extraordinar!
Gândiţi-vă că aşa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Galaţiului! Gândiţi-vă ce
înseamnă, luând în coroborare cu ceea ce înseamnă celelalte lucruri şi aveţi imaginea
clară a perspectivei pe care o are Galaţiul. Noi, pe 20, în această sală, în prezenţa
membrilor Guvernului, vom lansa şi celelalte programe de finanţare ale Uniunii
Europene, pe perioada 2021-2027. Şi, de asemenea vom anunţa, prin strădania noastră,
într-o luptă acerbă pe care o avem cu Constanţa, înfiinţarea unei agenţii regionale la
Galaţi. Am mai avut şi o altă agenţie, care din păcate a dispărut - nouă au dispărut în cei
30 de ani din Galaţi, prin grija unora dintre dumneavoastră şi s-au dus la Constanţa. Noi
vom înfiinţa o agenţie, împreună cu consiliul judeţului şi cu domnul preşedinte, extrem
de importantă din punct de vedere bancar şi financiar. Vreau să credeţi că avem un
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viitor bun, că avem optimismul necesar, bazat pe ceea ce face consiliul judeţului. Şi, de
asemenea, eu cred că şi nu o spun pentru a impresiona că alături de noi şi un rol extrem
de important pentru judeţul Galaţi o are Episcopia, Înaltpreasfinția Sa, cu un rol pe care
mulţi nu îl bănuiesc şi nu îl ştiu. Vă mulțumesc!”
Domnul Președinte
Se trece la punctul 59 din ordinea de zi:
Acordarea „Diplomei de Excelență” a județului Galați Filialei județene Galați a
Societății Naționale de Cruce Roșie România
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 în unanimitate, cu 29 voturi „pentru”.
Următorii consilieri județeni au fost deconectați de la sesiunea video:
Antofi Eugenia–Simona, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru, Oprea Radu–Adrian și Radu Valentin.
Domnul Președinte
Se acordă:
«„Diploma de Excelență” a judeţului Galaţi Filialei județene Galați a Societății
Naționale de Cruce Roșie România pentru a marca colaborarea durabilă dintre cele două
instituţii de-a lungul timpului»
Domnul Președinte mulțumește și felicită pentru activitatea desfășurată de
Crucea Roșie.
I se înmânează „Diploma de Excelență” a județului Galați și placheta aniversară
domnului Director Gheorghiță Hogea.
Domnul Director comunică: „Hristos a Înviat! Înaltpreasfinția Dumneavoastră,
domnule preşedinte, astăzi este vorba despre consiliul judeţean, întregul consiliu
judeţean pe care îl conduceţi şi vă spun încă o dată: „La mulţi ani!” Felicitări
dumneavoastră şi pentru modul inteligent de atragerea fondurilor şi mă refer aici la
fondurile europene. Dumneavoastră ştiţi şi din activităţile Crucii Roșii – zicea domnul
preşedinte Filimon de o sută… nu ştiu câţi ani… nu i-am ţinut minte, mă scuzaţi, eu ştiu
că noi împlinim în acest an 146 de ani de existenţă. Aţi vorbit de echipă. Este adevărat,
echipele, în fiecare instituţii, fac fronturi comune în îndeplinirea atribuţiilor, dar
membrii acestor echipe sunt persoane salariate. La noi echipa este formată din
voluntari şi în sală, aici, sunt voluntari ai Crucii Roșii din diverse spectre ale domeniului
social, politic care, la Crucea Roșie, fac doar politica Crucii Roșii. O fac dezinteresat şi în
sprijinul alinării suferinţei umane – care alinare suferinţă umană o vedem, o trăim şi
acum, o vedem prin refugiaţii care îi avem. Chiar acum voluntarii noştri sunt în vamă
sau urmează să meargă la vamă la Galaţi - cartele telefonice, apa care este foarte
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importantă, cafeaua, suportul psihologic, sandvişul, croissantul şi aşa mai departe. Şi
noi facem lucrul acesta din 27 februarie - domnul Prefect ştie, de la unu noaptea când
am fost primii care au intervenit – saci de dormit, lenjerii, pături şi cele trebuincioase,
primul spaţiu dedicat destinat la Sala Siderurgistul. Şi, de atunci, în fiecare zi alături de
I.S.U., de Prefectură, de Consiliu judeţean, de Primărie, de Cantina socială, de Primăria
Tecuci, de Primăria Şendreni, de…, de…, de… . Mulţumim! Sănătate! La mulţi ani! Toate
cele bune!”
Domnul Președinte le felicită pe doamnele Cucu Doina și Grosu Elena,
vicepreședinții în funcție ai Consiliului Județean Galați.
Se trece la punctul 60 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 mape.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați
pe luna martie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe
luna martie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Galați pentru luna martie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Galați pentru luna martie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galați pentru
luna martie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați
pe luna martie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galați la data de 31 martie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență
„Sfântul Apostol Andrei” Galați pentru luna martie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Județean de
Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați pe luna martie 2022.
Domnul Președinte conchide: «Înaltpreasfinția Voastră, domnilor președinți,
stimați colegi, domnule prefect, stimaţi colegi, prieteni, acesta este consiliul judeţean instituţie pe care vă puteţi baza. Ne găsiţi aici oricând. Vom ţine uşa deschisă tot timpul.
Avem rugămintea la dumneavoastră, la cei care sunteţi de faţă şi păstoriţi, ca şi mine,
vremelnic instituţiile să colaborăm pentru că dacă vom colabora vom fi mai puternici.
Să nu credeţi, să nu îşi facă vreodată cineva impresia că dacă noi nu vom colabora, în
alte judeţe nu se va întâmpla lucrul acesta. Să nu credeţi că dacă nu vin fonduri
europene la Galaţi, nu vor reuşi să le ia alţii. Să nu credeţi că dacă Galaţiul va fi vreodată
pe ultimul loc – ceea ce nu se va întâmpla –, alţii nu se vor bucura. Dar, toate lucrurile
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acestea se vor întâmpla dacă împreună cu Arhiepiscopia, cu Primăria, cu Finanţele, cu
Mediul, cu Curtea de Conturi, cu toate instituţiile, cu Poliţie, cu Jandarmerie, acolo unde
se poate fiecare să îşi aducă aportul, pe pătrăţica sau în dreptul lui, vă garantez că vom
fi o nucă foarte tare. Vă garantez că, aşa cum s-a demonstrat în aceşti patru ani – cinci
ani de zile, că se poate, că Galaţiul poate să fie în primele trei, patru, cinci judeţe în
România la absorbţie de fonduri europene. Şi aici am să vă dau doar un exemplu, prin
PNRR, judeţul Galaţi este primul judeţ din România cu cele mai multe proiecte depuse –
58 de proiecte depuse la nivel de ţară. Asta spune foarte multe, asta spune despre o
echipă pentru că, repet, unul singur nu poate să realizeze absolut nimic. Am rugămintea
la dumneavoastră, vă rog şi insist, atunci când trebuie să puneţi umărul, puneţi-l pentru
că nu facem nici pentru „x”, nici pentru „y”, nu se întâmplă nici pentru preşedintele
Fotea, nici pentru prefectul „x”, nici pentru directorul „x”. Se întâmplă pentru copii
noştri, se întâmplă pentru judeţul Galaţi, se întâmplă pentru viitorul nostru! Şi dacă
vrem să avem un viitor să încercăm să nu ne mai uităm la alţii cum pot, să nu ne mai
uităm la alţii cum pot în Uniunea Europeană, să nu ne mai uităm la alţii cum pot în vest,
să ne uităm la noi pentru că nu sunt alții mai deștepți ca noi și nici mai frumoși!» Şi,
pentru că şedinţa aceasta a fost atât de frumoasă şi nu ar vrea să se termine aici, îi
invită să mai rămână și după încheierea ședinței, fiind foarte multe lucruri care s-ar
dori împărtășite cu prietenii, cu colegii. Menționează că s-a organizat un coffee break,
fiind sigur că de atâţia ani de zile, de 30 de ani, sunt multe amintiri frumoase pe care să
le mai împărtășească unii cu alții.
Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos dă Slavei Lui Dumnezeu,
celor „care au primit omagiul, dă-le Doamne sănătate, bucurie, pace şi învierea tuturor
resurselor pozitive! Mulți ani trăiască!”
Se cântă: „Mulți ani trăiască!”
Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos continuă: „Nu ca stăpân al
credinţei voastre, ci ca slujitor al dragostei voastre, m-am simţit prezent, plin de
bucurie pentru instituții. Atât de bine, minunat şi în unitate, în momente grele cu
dumneavoastră se poate merge înainte cu ajutorul lui Dumnezeu! Hristos a Înviat!
Hristos a Înviat!”
Se cântă: „Hristos a Înviat!”
Domnul Președinte, constatând că ordinea de zi a fost epuizată, închide ședința
festivă.
Prezentul procesul–verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 68 (șaizecișiopt)
pagini și a fost prezentat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați,
convocată de îndată, din data de 11 mai 2022.
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