PROCES–VERBAL
al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Galați
din data de 16 iunie 2022

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată de îndată
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 321 din 15 iunie 2022 și a
fost publicată în ziarul „Viața liberă” Galați (ediția on–line) din 15 iunie 2022 și afișată
la sediu, potrivit procedurii prevăzute de Regulament și de Codul administrativ, având
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a
proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții
“Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
2. Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a
imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes
județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Participă ca invitat Andra–Mihaela Costache – Subprefect al județului Galați.
Ședința s-a desfășurat utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la
distanță.
Domnul Presedinte, în deschiderea sedintei, informeaza ca, asa cum a mai spus, se
vor organiza sedinte extraordinare, de îndata, ordinare pana cand se vor aproba cele
doua proiecte pentru exproprierile de pe centura. În continuare, multumeste
consilierilor judeteni pentru ca îsi fac timp pentru a fi prezenti la aceste sedinte.
Adresandu-se doamnelor si domnilor consilieri judeteni, doreste sa salute
prezenta la aceasta sedinta a doamnei subprefect Andra–Mihaela Costache.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar general al județului Coca Ionel
care va face apelul nominal pentru a stabili prezența la ședință.
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Președinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri județeni în
funcție + Președintele Consiliului Județean Galați sunt prezenți 22 consilieri județeni în
funcție + Președintele Consiliului Județean, deci ședința poate începe, fiind întrunite
condițiile regulamentare pentru desfășurarea acesteia.
În sală, a fost prezent Președintele Consiliului Județean Galați, Fotea Costel.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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În sistem on-line, au fost prezenți următorii consilieri județeni:
Adumitroaiei Răzvan–Ionuț, Alexandru Adrian–Dănuț, Buțurcă Octav,
Cambanache Liliana, Constandachi Constantina, Cucu Doina, Enache Mioara,
Gasparotti Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Istudor Gigel, Ișfan
Dumitru, Mănăilă Valeriu, Naggar Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru,
Polinschi Mihai, Porumb Cătălin–Nicolae, Rusu Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică,
Stan Ionel, Stanciu Silvius și Șapira Violeta.
Au lipsit următorii consilieri județeni: Antofi Eugenia–Simona, Căluean
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif Iulian, Manoliu TiberiuCodruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea Radu–Adrian, Popa
Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina.
Domnul Președinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) și alin.
(15) din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul–verbal al ședinței
extraordinare a Consiliului Județean Galați din data de 08 iunie 2022.
Întreabă dacă sunt observații în legătură cu procesul–verbal.
Nefiind observații, supune la vot procesul–verbal.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”.
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la ordinea de zi așa
cum a fost transmisă la mape și publicată în presa locală.
Nefiind observații, supune la vot ordinea de zi:
1. Însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a
proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții
“Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
2. Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a
imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes
județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
3. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a
proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții
“Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
În urma supunerii la vot au rezultat 23 voturi „pentru”.
NOTĂ: Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi al majorității
calificate, de două treimi din numărul consilierilor județeni în funcție, pentru a fi adoptat,
conform prevederilor art. 139 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) din
Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor
situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes
județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
În urma supunerii la vot au rezultat 23 voturi „pentru”.
NOTĂ: Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi al majorității
calificate, de două treimi din numărul consilierilor județeni în funcție, pentru a fi adoptat,
conform prevederilor art. 139 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) din
Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare.
Se trece la punctul 3 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.
Nefiind observații, anunță că nici astăzi nu au fost aprobate cele două proiecte de
pe ordinea de zi pentru exproprieri și, ca atare, în continuare există același pericol – de
a pierde finanțarea pentru proiectul de centură și bineînțeles, pericolul ca oamenii care
trebuie să se relocheze de pe centură, să se relocheze în sezonul rece. Speră ca, cei care
ar trebui să fie prezenți la ședință, să-și facă datoria și să vină la ședințe și, bineînțeles,
să aprobe proiectele de dezvoltare pentru județul Galați deoarece nu sunt proiecte
pentru o persoană sau pentru un partid. Subliniază că acestea sunt proiecte pentru
dezvoltarea județului și lasă gălățenii să decidă și să analizeze, pentru că știu ei cel mai
bine cum trebuie analizate astfel de ședințe. În continuare, mulțumește tuturor pentru
că și-au făcut timp și îi informează că se vor organiza ședințe și în zilele ce vor urma,
până se va aproba acest proiect de investiție în valoare de treizeci de milioane de euro,
pentru a evita riscul ca această finanțare să fie pierdută.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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În închiderea ședinței, mulțumindu-le pentru prezență, dorește să le dea
Dumnezeu sănătate tuturor.
Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 4 (pagini) pagini și a
fost prezentat în ședința ordinară a Consiliului Județean Galați din data de 29 iunie
2022.
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Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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