PROCES–VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 14 ianuarie 2022
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată de îndată prin
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 9 din 13 ianuarie 2022 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 13 ianuarie 2022, respectiv în
ediţia tipărită din 14 ianuarie 2022 şi afişată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de
Regulament şi de Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea asocierii Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi cu Judeţul
Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, Judeţul Ialomiţa prin Consiliul Judeţean Ialomiţa şi
Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi, în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în
zona de Est şi Sud – judeţele Galaţi, Brăila, Călăraşi şi Ialomiţa;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
A participat ca invitat Gavril Claudiu-Sorin – Prefectul judeţului Galaţi.
Şedinţa Consiliului Judeţean Galaţi s-a desfăşurat cu prezenţa fizică a consilierilor
judeţeni.
Domnul Preşedinte, în deschiderea şedinţei, precizează că fiind un subiect de
importanţă strategică pentru judeţul Galaţi, pentru regiunea de Sud-Est, singurul punct
al ordinii de zi necesita procedura de vot secret şi era nevoie de prezenţa fizică.
Adresându-se doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, doreşte să salute prezenţa
la această şedinţă a domnului Claudiu-Sorin Gavril – Prefectul judeţului Galaţi.
În continuare, îi dă cuvântul domnului Secretar general al judeţului Coca Ionel care
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 27 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Căluean Anghel–Costel, Constandachi
Constantina, Diaconu Vasile, Işfan Dumitru, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Moroşan
Cătălin şi Vasiliu Doina.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15)
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul–verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Galaţi din data de 21 decembrie 2021.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul–verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul–verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind observaţii, supune la vot ordinea de zi:
1. Aprobarea asocierii Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi cu Judeţul
Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, Judeţul Ialomiţa prin Consiliul Judeţean Ialomiţa şi
Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi, în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în
zona de Est şi Sud – judeţele Galaţi, Brăila, Călăraşi şi Ialomiţa;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Aprobarea asocierii Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi cu Judeţul
Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, Judeţul Ialomiţa prin Consiliul Judeţean
Ialomiţa şi Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi, în vederea
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de
transport de interes strategic, în zona de Est şi Sud – judeţele Galaţi, Brăila,
Călăraşi şi Ialomiţa
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Fiind vorba despre o hotărâre care are o componentă cu privire la persoane,
aprobarea acesteia se realizează cu vot secret.
Invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de vot care vor fi
predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale.
Totodată, având în vedere faptul că doamna Constandachi Constantina, de la
P.M.P., lipseşte şi că va fi înlocuită de domnul Stan Ionel, supune la vot cele expuse.
Se aprobă în unanimitate, cu 28 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Sandu Mitică face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor de vot:
ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ
ALEXANDRU Adrian–Dănuţ
ANTOFI Eugenia–Simona
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel - absent
CONSTANDACHI Constantina - absent
COSTEA Tudorel
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CUCU Doina
DIACONU Vasile - absent
ENACHE Mioara
FOTEA Costel
GASPAROTTI Florinel–Petru
GROSU Constantin
GROSU Elena
IOSIF Iulian
ISTUDOR Gigel
IŞFAN Dumitru - absent
MANOLIU Tiberiu–Codruţ - absent
MĂNĂILĂ Valeriu
MOCANU Georgia–Cornelia
MOROŞAN Cătălin - absent
NAGGAR Andreea–Anamaria
NECHIFOR Alexandru
OPREA Radu–Adrian
POLINSCHI Mihai
POPA Octavian
PORUMB Cătălin–Nicolae
RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
STAN Ionel
STANCIU Silvius
ŞAPIRA Violeta
VASILIU Doina - absent
Se votează.
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
……………………………………………………………………………………………………
Se reiau lucrările.
Domnul Sandu Mitică
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Aprobarea
asocierii judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu judeţul Brăila prin Consiliul
Judeţean Brăila, judeţul Ialomiţa prin Consiliul Judeţean Ialomiţa şi judeţul Călăraşi prin
Consiliul Judeţean Călăraşi, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est şi
Sud – judeţele Galaţi, Brăila, Călăraşi şi Ialomiţa». 1. Numărul membrilor în funcţie ai
Consiliului Judeţean Galaţi = 35; 2. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean
Galaţi prezenţi la şedinţă: 28; 3. Cvorumul necesar: majoritatea absolută = 18
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Voturi
„pentru”
28

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de
vot anulate
7

Buletine de
vot nule
-

CONCLUZIE: S-au aprobat toate prevederile proiectului de hotărâre privind
aprobarea asocierii judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu judeţul
Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, judeţul Ialomiţa prin Consiliul Judeţean
Ialomiţa şi judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi, în vederea
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de
transport de interes strategic, în zona de Est şi Sud – judeţele Galaţi, Brăila,
Călăraşi şi Ialomiţa, astfel cum sunt acestea reglementate în cuprinsul articolelor
nr. 1–8.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Mitică, preşedinte; NAGGAR
Andreea–Anamaria, membru; OPREA Radu–Adrian, membru; STAN Ionel, membru;
GASPAROTTI Florinel–Petru, membru».
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte domnului preşedinte al Comisiei de numărare a
voturilor pentru cele prezentate.
Adresându-se doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, speră că acest proiect să
ajungă să fie realizat, implementat, pentru că înseamnă dezvoltarea, în adevăratul sens
al cuvântului, a judeţelor Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi. Ceea ce s-a votat astăzi,
practic, înfiinţarea acestui A.D.I. - Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, înseamnă
un proiect, un drum expres care va lega Galaţiul de Autostrada Soarelui. Imediat, după
ce va fi constituit şi se vor depune toate documentele la judecătorie şi se vor avea şi
toate actele finale, sperând că în câteva zile, menţionează că, astăzi, în acelaşi timp, şi
în celelalte judeţe, consiliile judeţene adoptă hotărârile, urmând ca, în cel mai scurt timp
posibil, după ce se va primi şi actul constitutiv de la judecătorie, să se înceapă
demersurile - A.D.I.-ul să înceapă demersurile pentru un studiu de fezabilitate pentru
drum expres Galaţi - Brăila - Ialomiţa - Călăraşi până la Autostrada Soarelui. Speră ca
acest lucru să fie realizat. Va fi un parteneriat între A.D.I. şi Ministerul Transporturilor. Şi
poate să le comunice, de pe acum, că acesta este un proiect de interes şi aceasta
înseamnă asociere, fiindcă toată lumea îşi doreşte realizarea acestui drum expres,
referindu-se şi la Galaţi şi la Brăila şi la Ialomiţa şi la Călăraşi. Speră să se realizeze
pentru că aceasta înseamnă dezvoltarea judeţului Galaţi. Pentru acest motiv, le
mulţumeşte încă o dată pentru că au dat curs invitaţiei de a fi prezenţi. Informează, în
continuare, asupra reprezentanţilor, respectiv cei din A.G.A., care sunt cei patru
preşedinţi ai consiliilor judeţene şi câte un membru din fiecare consiliu judeţean; din
partea Consiliului Judeţean Galaţi fiind desemnată în A.G.A., ca urmare a votului de
astăzi, doamna Epure Camelia, directorul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de
specialitate; de asemenea, doamna vicepreşedinte Cucu Doina împreună cu doamna
Chiriac Elena Corina, consilier în cadrul aparatului de specialitate, însărcinată să
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de
interes strategic, în zona de Est şi Sud – judeţele Galaţi, Brăila, Călăraşi şi Ialomiţa,
şi vor demara toate procedurile împreună cu ceilalţi colegi de la celelalte consilii
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judeţene pentru studiul de fezabilitate. Este un proiect care se doreşte a fi finanţat din
noul exerciţiu financiar 2021-2027 pe Programul Operaţional Transport.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau
rapoartele ce au fost prezentate la mape.
Nefiind observaţii, în închiderea şedinţei, le doreşte tuturor după-amiază plăcută,
un weekend frumos şi multă sănătate.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 5 (cinci) pagini şi a
fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, convocată de
îndată, din data de 20 ianuarie 2022.
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