PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 21 decembrie 2021
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 491 din 15 decembrie 2021 şi a fost
publicată în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) şi în ziarul „Monitorul de Galaţi”
(ediţia on-line) din 15 decembrie 2021, respectiv în ediţiile tipărite din 16 decembrie
2021 şi în ziarul „Realitatea” Galaţi din 16 decembrie 2021 şi afişată la sediu, potrivit
procedurii prevăzute de Regulament şi de Codul administrativ, având următorul proiect
al ordinii de zi:
1. Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor
infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru sprijinirea
victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
2. Aprobarea reorganizării Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi
Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în
Compartimentul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart”;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea înfiinţării Casei de tip familial „Teodora” în cadrul Compartimentului
case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
pentru refugiaţi şi delincvenţă juvenilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului de
primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial
„Teodora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a
comunei Iveşti);
Iniţiator: Costel Fotea
11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a
comunei Lieşti);
Iniţiator: Costel Fotea
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a
comunei Munteni);
Iniţiator: Costel Fotea
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a
comunei Nămoloasa);
Iniţiator: Costel Fotea
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a
comunei Nicoreşti);
Iniţiator: Costel Fotea
15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a
comunei Oancea);
Iniţiator: Costel Fotea
16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a
comunei Piscu);
Iniţiator: Costel Fotea
17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a
comunei Poiana);
Iniţiator: Costel Fotea
18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a
comunei Priponeşti);
Iniţiator: Costel Fotea
19. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a
comunei Rădeşti);
Iniţiator: Costel Fotea
20. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi de specialitate din
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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21. Continuarea, în anul 2022, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi
reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de
soluționare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi,în anul 2022;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Solicitarea adresată Consiliului Local al oraşului Târgu Bujor de trecere a
unui bun imobil (teren), situat în extravilanul oraşului Târgu Bujor, din domeniul public al
orașului Târgu Bujor şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu Bujor în
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui
bun imobil (teren în suprafaţă de 36 m 2), situat în municipiul Galaţi, Cartier Zona B, str.
Traian nr. 226A, jud. Galaţi, Parcul Rizer (fosta Rizer-Traian), din domeniul public al
judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în domeniul public al
municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi, UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al comunei Băneasa şi Muzeul de
Istorie ”Paul Păltănea” din Galaţi în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru
consolidarea, amenajarea şi punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan
Vodă cel Viteaz”» şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în
vederea implementării proiectului;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 220/24.09.2020 privind
aprobarea proiectului ”Acces la educaţie în mediul online în contextul crizei sanitare
Covid 19 în unităţile de învăţământ special din judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi
a parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare şi
dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei”»;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Modificarea Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului
„Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi”, a
cheltuielilor aferente şi a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Compania Naţională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A. în
vederea pregătirii unor proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în judeţul
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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29. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie
2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”, cu modificările şi
completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
30. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de
avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie:
“CONSTRUIRE ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ LA ŞCOALĂ SPECIALĂ EMIL
GÂRLEANU” DIN MUNICIPIUL GALAŢI, str. Gării, nr. 66;
Iniţiator: Costel Fotea
31. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/27.05.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea
obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel şi heliport – Parcare
supraetajată Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
32. Stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru
anul fiscal 2022;
Iniţiator: Costel Fotea
33. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2022, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
34. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru
anul fiscal 2022;
Iniţiator: Costel Fotea
35. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2021;
Iniţiator: Costel Fotea
36. Validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
37. Aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea
susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 –
februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
38. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Au participat ca invitaţi: Paul Cristea – Subprefectul judeţului Galaţi, care exercită
atribuţiile funcţiei de prefect al judeţului Galaţi; Doina Vasiliu – consilier supleant din
partea Partidului Naţional Liberal.
Şedinţa Consiliului Judeţean Galaţi s-a desfăşurat în sistem hibrid, parţial cu
prezenţa fizică şi parţial prin utilizarea unor mijloace electronice de comunicare
simultană de la distanţă.
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Domnul Preşedinte, în deschiderea ultimei şedinţe din 2021, subliniază că, aşa
cum ne dorim cu toţii, 2022 să fie un an mai bun decât cel care a fost şi mai puţin bun
decât 2023. Apreciind că 2021 a fost un an bun, afirmă: „Să mulţumim Bunului
Dumnezeu că am reuşit şi am trecut perioada aceasta destul de dificilă şi suntem
împreună cu toţii. Şi să sperăm că în 2022 vom scăpa definitiv de această pandemie
astfel încât şedinţele să fie făcute fizic, să fim cu toţii, deciziile să le luăm împreună la
masă şi să îi avem şi pe cei dragi şi apropiaţi sănătoşi”. Şi, aşa cum stă bine creştinului
şi românului, nu se poate încheia anul 2021 şi să nu fie şi colindători, în spiritul
sărbătorilor de iarnă, al Crăciunului, al Naşterii Domnului. Le mulţumeşte colegilor de la
Centrul Cultural pentru implicarea de pe parcursul anului acesta în toate evenimentele
culturale - şi se referă aici şi la Festivalul de Folclor şi la Festivalul de Fanfare;
bineînţeles a fost, acum câteva zile, unul dintre cele mai frumoase festivaluri de datini şi
obiceiuri la Galaţi cu mulţi invitaţi din majoritatea regiunilor ţării, de la: Botoşani, Bacău,
Vaslui, bineînţeles, Galaţi, Baia Mare, Bistriţa, Maramureş; adică au fost pe scena Casei
de Cultură peste 250 de artişti care au urcat şi au prezentat colinde şi obiceiuri
tradiţionale româneşti – şi îi invită să încânte cu aceste colinde frumoase.
Urmează un program de colinde.
……………………………………………………………………………………………..............
Se reiau lucrările şedinţei.
Domnul Preşedinte le mulţumeşte colindătorilor pentru momentul acesta artistic şi
le urează: La mulţi ani!
Adresându-se doamnelor, domnilor consilieri judeţeni şi stimaţilor invitaţi, doreşte
să salute prezenţa la această şedinţă a domnului Paul Cristea – Subprefectul 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 33 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 32 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
În sală, au fost prezenţi Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Fotea
Costel şi următorii consilieri judeţeni: Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru
Adrian–Dănuţ, Buţurcă Octav, Cambanache Liliana, Căluean Anghel–Costel,
Constandachi Constantina, Cucu Doina, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–
Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Iosif Iulian, Istudor Gigel, Mănăilă Valeriu,
Mocanu Georgia–Cornelia, Naggar Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru,
Polinschi Mihai, Popa Octavian, Porumb Cătălin–Nicolae, Rusu Georgiana–
Iuliana, Sandu Mitică, Stan Ionel, Stanciu Silvius şi Şapira Violeta.
În sistem online, au fost prezenţi următorii consilieri judeţeni: Antofi
Eugenia–Simona, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Işfan Dumitru, Manoliu
Tiberiu–Codruţ, Oprea Radu–Adrian şi Radu Valentin.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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A lipsit domnul consilier judeţean Moroşan Cătălin.
Domnul consilier judeţean Moroşan Cătălin s-a conectat la sesiunea video
înaintea votării punctului doi de pe ordinea de zi.
La votarea punctului 42 de pe ordinea de zi, următorii consilieri judeţeni:
Sandu Mitică, Naggar Andreea–Anamaria, Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ,
Constandachi Constantina, Iosif Iulian şi Alexandru Adrian–Dănuţ s-au abţinut la
vot, în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul administrativ,
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare.
La votarea punctului 42, respectiv a punctului 43 de pe ordinea de zi,
următorii consilieri judeţeni: Antofi Eugenia–Simona, Costea Tudorel, Diaconu
Vasile, Işfan Dumitru, Manoliu Tiberiu–Codruţ, Moroşan Cătălin, Oprea Radu–
Adrian şi Radu Valentin, fiind prezenţi în sistem online, nu au participat la
procedura de vot secret.
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
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 17 decembrie 2021.
Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul–verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul–verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia
următoarele puncte:
- Depunerea jurământului de către unul dintre supleanţii consilierilor judeţeni
declaraţi aleşi, validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din
data de 27 septembrie 2020;
- Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie 2020
privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
- Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
- Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie: “Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc
Târgu Bujor – judeţul Galaţi”;
- Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din PT (Proiect Tehnic)
privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală şi reţele exterioare
de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi.
În continuare, face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de
specialitate.
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Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu punctul privind
«Depunerea jurământului de către unul dintre supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi
aleşi, validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de
27 septembrie 2020».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie 2020
privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi,
cu modificările şi completările ulterioare».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie: “Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc
Târgu Bujor – judeţul Galaţi”».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din PT (Proiect Tehnic)
privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală şi reţele exterioare
de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi cu modificările solicitate:
1. Depunerea jurământului de către unul dintre supleanţii consilierilor judeţeni
declaraţi aleşi, validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din
data de 27 septembrie 2020;
2. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie
2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
3. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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4. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
5. Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor
infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru sprijinirea
victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
6. Aprobarea reorganizării Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi
Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în
Compartimentul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart”;
Iniţiator: Costel Fotea
7. Aprobarea înfiinţării Casei de tip familial „Teodora” în cadrul Compartimentului
case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
8. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi
pentru refugiaţi şi delincvenţă juvenilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului
de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip
familial „Teodora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a
comunei Iveşti);
Iniţiator: Costel Fotea
15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a
comunei Lieşti);
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a
comunei Munteni);
Iniţiator: Costel Fotea
17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a
comunei Nămoloasa);
Iniţiator: Costel Fotea
18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a
comunei Nicoreşti);
Iniţiator: Costel Fotea
19. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a
comunei Oancea);
Iniţiator: Costel Fotea
20. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a
comunei Piscu);
Iniţiator: Costel Fotea
21. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a
comunei Poiana);
Iniţiator: Costel Fotea
22. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a
comunei Priponeşti);
Iniţiator: Costel Fotea
23. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a
comunei Rădeşti);
Iniţiator: Costel Fotea
24. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi de specialitate din
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Continuarea, în anul 2022, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi
reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de
soluţionare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi,în anul 2022;
Iniţiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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26. Solicitarea adresată Consiliului Local al oraşului Târgu Bujor de trecere a
unui bun imobil (teren), situat în extravilanul oraşului Târgu Bujor, din domeniul public al
oraşului Târgu Bujor şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu Bujor în
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui
bun imobil (teren în suprafaţă de 36 m 2), situat în municipiul Galaţi, Cartier Zona B, str.
Traian nr. 226A, jud. Galaţi, Parcul Rizer (fosta Rizer-Traian), din domeniul public al
judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în domeniul public al
municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean
Galaţi, UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al comunei Băneasa şi Muzeul de
Istorie ”Paul Păltănea” din Galaţi în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru
consolidarea, amenajarea şi punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan
Vodă cel Viteaz”» şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi, în
vederea implementării proiectului;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 220/24.09.2020 privind
aprobarea proiectului ”Acces la educaţie în mediul online în contextul crizei sanitare
Covid 19 în unităţile de învăţământ special din judeţul Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi
a parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
30. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare şi
dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei”»;
Iniţiator: Costel Fotea
31. Modificarea Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului
„Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul Galaţi”, a
cheltuielilor aferente şi a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea
32. Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Compania Naţională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A. în
vederea pregătirii unor proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în judeţul
Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
33. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie
2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”, cu modificările şi
completările ulterioare;
Iniţiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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34. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de
avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie:
“CONSTRUIRE ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ LA ŞCOALĂ SPECIALĂ EMIL
GÂRLEANU” DIN MUNICIPIUL GALAŢI, str. Gării, nr. 66;
Iniţiator: Costel Fotea
35. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/27.05.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea
obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel şi heliport – Parcare
supraetajată Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
36. Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie: “Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc
Târgu Bujor – judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
37. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din PT (Proiect Tehnic)
privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală şi reţele exterioare
de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
38. Stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru
anul fiscal 2022;
Iniţiator: Costel Fotea
39. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului
venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2022, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
40. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru
anul fiscal 2022;
Iniţiator: Costel Fotea
41. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2021;
Iniţiator: Costel Fotea
42. Validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
43. Aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea
susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 –
februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
44. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Depunerea jurământului de către unul dintre supleanţii consilierilor judeţeni
declaraţi aleşi, validaţi de Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor
locale din data de 27 septembrie 2020
Domnul Preşedinte informează că potrivit prevederilor art. 122 alin. (2) şi ale art.
172 din Codul administrativ, coroborate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, consilierul judeţean al cărui
mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului judeţean, depune jurământul în
faţa consiliului judeţean, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al
judeţului l-a informat cu privire la validarea mandatului.
Jurământul se depune în limba română, se imprimă pe un formular special şi se
semnează, în două exemplare, de către consilierul judeţean respectiv.
Formula religioasă de încheiere a jurământului va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă.
Supleantul validat care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de
drept.
Domnul Secretar general al judeţului va da citire numelui supleantului al cărui
mandat a fost validat şi va prezenta Consiliului Încheierea Tribunalului Galaţi prin care
respectivul mandat a fost validat.
Domnul Secretar general al judeţului
Doamna Doina VASILIU, membră a Partidului Naţional Liberal, a fost validată de
Tribunalul Galaţi prin Încheierea de şedinţă nr. 2013/17.12.2021, pronunţată în Dosarul
nr. 5499/121/2021.
Domnul Preşedinte o invită pe doamna consilier să depună jurământul.
Doamna VASILIU Doina depune următorul jurământ:
«Subsemnata VASILIU Doina, consilier judeţean al Consiliului Judeţean Galaţi, în
conformitate cu prevederile articolelor 117 şi 172 din Codul administrativ, aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Judeţean Galaţi următorul jurământ:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună–credinţă, tot ceea
ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Galaţi.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”»
Se semnează formularele jurământului.
Domnul Preşedinte îi adresează felicitări şi mult succes.
Domnul consilier judeţean Moroşan Cătălin s-a conectat la sesiunea video.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223 din 26 octombrie 2020
privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua
Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor,
delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru sprijinirea
victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea reorganizării Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi
Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi în Compartimentul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, 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 înfiinţării Casei de tip familial „Teodora” în cadrul Compartimentului
case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, 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:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru
sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru
refugiaţi şi delincvenţă juvenilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului de
primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial
„Teodora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a
comunei Iveşti)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, 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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a
comunei Lieşti)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, 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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T.
a comunei Munteni)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, 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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa
(U.A.T. a comunei Nămoloasa)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti
(U.A.T. a comunei Nicoreşti)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, 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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T.
a comunei Oancea)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, 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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a
comunei Piscu)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, 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:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a
comunei Poiana)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti
(U.A.T. a comunei Priponeşti)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 23 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T.
a comunei Rădeşti)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi de specialitate din
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi,
spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 25 din ordinea de zi:
Continuarea, în anul 2022, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi
reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de
soluţionare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de
servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi, în
anul 2022
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi:
Solicitarea adresată Consiliului Local al oraşului Târgu Bujor de trecere a unui
bun imobil (teren), situat în extravilanul oraşului Târgu Bujor, din domeniul public
al oraşului Târgu Bujor şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Târgu
Bujor în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului
Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 27 din ordinea de zi:
Aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun
imobil (teren în suprafaţă de 36 m2), situat în municipiul Galaţi, Cartier Zona B, str.
Traian nr. 226A, jud. Galaţi, Parcul Rizer (fosta Rizer–Traian), din domeniul public
al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în domeniul public
al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 28 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi,
UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al comunei Băneasa şi Muzeul de
Istorie ”Paul Păltănea” din Galaţi în vederea realizării proiectului «Proiectare
pentru consolidarea, amenajarea şi punerea în valoare a monumentului istoric
”Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”» şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului
Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 29 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 220/24.09.2020 privind
aprobarea proiectului ”Acces la educaţie în mediul online în contextul crizei
sanitare Covid 19 în unităţile de învăţământ special din judeţul Galaţi”,
a cheltuielilor aferente şi a parteneriatului pentru realizarea acestuia,
cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 30 din ordinea de zi:
Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare şi
dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 31 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului
„Creşterea siguranţei pacienţilor în structurile spitaliceşti publice din judeţul
Galaţi”, a cheltuielilor aferente şi a protocolului de implementare pentru realizarea
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 32 din ordinea de zi:
Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean
Galaţi şi Compania Naţională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A. în
vederea pregătirii unor proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în
judeţul Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 33 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ
254)”, cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 34 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a
lucrărilor de intervenţie (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie:
“CONSTRUIRE ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ LA ŞCOALĂ SPECIALĂ EMIL
GÂRLEANU” DIN MUNICIPIUL GALAŢI, str. Gării, nr. 66
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 35 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/27.05.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea
obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel şi heliport – Parcare
supraetajată Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 36 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie: “Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul
Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi”
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 37 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din PT (Proiect Tehnic)
privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală şi reţele
exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, modernizare
şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 38 din ordinea de zi:
Stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti
pentru anul fiscal 2022
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 39 din ordinea de zi:
Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului
brut din arendă pentru anul fiscal 2022, în judeţul Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 40 din ordinea de zi:
Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi
pentru anul fiscal 2022
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Se trece la punctul 41 din ordinea de zi:
Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2021
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte anunţă că în continuarea ordinii de zi se regăsesc două
proiecte de hotărâri pentru a căror aprobare este necesară procedura de vot secret şi
propune să se organizeze o singură procedură de vot secret. Supune la vot.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte prezintă succint cele două proiecte de hotărâri, astfel:
La punctul 42 din ordinea de zi:
Validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Domnul Sandu Mitică, adresându-se domnului preşedinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul domnului consilier judeţean.
Domnul Sandu Mitică, fiind membru desemnat în Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Galaţi, anunţă că nu va participa la procedura de vot a acestui proiect de
hotărâre.
Doamna Naggar Andreea–Anamaria precizează că în aceeaşi situaţie se află şi
dânsa.
Domnul Preşedinte face referirea că toţi consilierii judeţeni care fac parte din
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi se vor abţine, nu vor vota, indicându-i în
acest sens: doamna Naggar Andreea–Anamaria, domnul Sandu Mitică, domnul
Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, domnul Alexandru Adrian–Dănuţ, domnul Iosif Iulian şi
doamna Constandachi Constantina.
NOTĂ: Următorii consilieri judeţeni: Sandu Mitică, Naggar Andreea–Anamaria,
Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Constandachi Constantina, Iosif Iulian şi Alexandru Adrian–
Dănuţ s-au abţinut la vot, în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) din Codul
administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Domnul Preşedinte, în continuare, apreciază că, dintre consilierii judeţeni menţionaţi
mai sus, care sunt şi membri ai Comisiei de numărare a voturilor, trebuie să fie înlocuiţi,
adică domnul Sandu Mitică, doamna Naggar Andreea–Anamaria şi doamna
Constandachi Constantina; iar domnul Oprea Radu-Adrian, fiind online, nu poate
participa.
Ca urmare, din partea P.S.D., îi propune pe domnul Porumb Cătălin–Nicolae şi pe
doamna Cambanache Liliana. Supune la vot propunerile.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte invită să se facă, din partea P.N.L., propunerea de înlocuire în
locul domnului Oprea Radu-Adrian.
Domnul Iosif Iulian îl propune pe domnul Căluean Anghel–Costel.
Domnul Preşedinte supune la vot această propunere.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul Preşedinte invită să se facă, din partea P.M.P., propunerea de înlocuire în
locul doamnei Constandachi Constantina.
Doamna Constandachi Constantina îl propune pe domnul Stan Ionel.
Domnul Preşedinte supune la vot această propunere.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
La punctul 43 din ordinea de zi:
Aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea
susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022
– februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan
Angheluţă” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
În continuare, 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.
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Doamna Cambanache Liliana face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor
de vot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ
ALEXANDRU Adrian–Dănuţ
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CĂLUEAN Anghel–Costel
CONSTANDACHI Constantina
CUCU Doina

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ENACHE Mioara
FOTEA Costel
GASPAROTTI Florinel–Petru
GROSU Constantin
GROSU Elena
IOSIF Iulian
ISTUDOR Gigel
MĂNĂILĂ Valeriu
MOCANU Georgia–Cornelia
NAGGAR Andreea–Anamaria
NECHIFOR Alexandru
POLINSCHI Mihai
POPA Octavian
PORUMB Cătălin–Nicolae
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
STAN Ionel
STANCIU Silvius
ŞAPIRA Violeta
VASILIU Doina

Se votează.
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
……………………………………………………………………………………………………
Se reiau lucrările.
Domnul Porumb Cătălin–Nicolae informează că poate anunţa rezultatele votării.
Domnul Preşedinte îi dă cuvântul preşedintelui Comisiei de numărare a voturilor.
Domnul Porumb Cătălin–Nicolae prezintă următoarele:
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Validarea
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi». 1.
Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi = 35; 2. Numărul membrilor
în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi prezenţi la şedinţă (şedinţa este organizată în
sistem hibrid – parţial cu prezenţa fizică şi parţial prin utilizarea unor mijloace
electronice de comunicare simultană de la distanţă; consilierii judeţeni care utilizează
asemenea mijloace nu pot participa la procedura de vot secret): 21; 3. Cvorumul
necesar: majoritatea simplă = 11
Voturi
„pentru”
21

Voturi
„împotrivă”
0

Buletine de
vot anulate
14

Buletine de
vot nule
0

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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CONCLUZIE: S-a validat desemnarea nominală a membrilor Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Galaţi, după cum urmează: SANDU Mitică, NAGGAR
Andreea–Anamaria, ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ, CONSTANDACHI Constantina,
IOSIF Iulian, ALEXANDRU Adrian–Dănuţ, CRISTEA Paul, MOTOTOLEA Cornel,
SIMIONEL Florin, TOMA Ion, SECUIANU George, HAHUI Petrică, BÎCLEA Viorel,
GÎRNEAŢĂ Romică, URSULICĂ Constantin şi OANCEA Moise–Cornel.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor:
PORUMB Cătălin–Nicolae,
preşedinte; CAMBANACHE Liliana, membru; STAN Ionel, membru; CĂLUEAN AnghelCostel, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru».
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Aprobarea
componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea susţinerii concursului de proiecte
de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul
Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi». 1. Numărul membrilor în funcţie
ai Consiliului Judeţean Galaţi = 35; 2. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului
Judeţean Galaţi prezenţi la şedinţă (şedinţa este organizată în sistem hibrid – parţial cu
prezenţa fizică şi parţial prin utilizarea unor mijloace electronice de comunicare
simultană de la distanţă; consilierii judeţeni care utilizează asemenea mijloace nu pot
participa la procedura de vot secret): 27; 3. Cvorumul necesar: majoritatea simplă = 14
(1). Stabilirea componenţei nominale a comisiei de concurs în vederea
susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022
– februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan
Angheluţă” Galaţi:
Numele şi prenumele
candidaţilor
OLTEANU Mihaela
VAMAN Iulian Dan
STOICA George

Voturi
„pentru”
27
27
27

Voturi
„împotrivă”
0
0
0

Buletine de vot
anulate
8
8
8

Buletine de
vot nule
0
0
0

(2) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de concurs
în vederea susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada
februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Răsvan Angheluţă” Galaţi:
Numele şi prenumele
candidaţilor
BEJAN Simona
BORDEI Rodica
COCA Ionel

Voturi
„pentru”
27
27
27

Voturi
„împotrivă”
0
0
0

Buletine de vot
anulate
8
8
8

Buletine de
vot nule
0
0
0
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(3) Stabilirea componenţei nominale a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor în vederea susţinerii concursului de proiecte de management
pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi:
Numele şi prenumele
candidaţilor
PETREA Gabi
RĂILEANU–
MANDACHE
Violeta–Maria
EPURE Camelia

Voturi
„pentru”
27

Voturi
„împotrivă”
0

Buletine de vot
anulate
8

Buletine de
vot nule
0

27

0

8

0

27

0

8

0

(4) Stabilirea componenţei nominale a secretariatului comisiei de
soluţionare a contestaţiilor în vederea susţinerii concursului de proiecte de
management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi:
Numele şi prenumele
candidaţilor
NEDELCU Alina
Georgeta
PECHEANU Liliana
STANCU Paula

Voturi
„pentru”
27

Voturi
„împotrivă”
0

Buletine de vot
anulate
8

Buletine de
vot nule
0

27
27

0
0

8
8

0
0

CONCLUZII: (1) Componenţa nominală a comisiei de concurs în vederea
susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022
– februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan
Angheluţă” Galaţi s-a stabilit astfel: OLTEANU Mihaela, VAMAN Iulian Dan şi
STOICA George;
(2) Componenţa nominală a secretariatului comisiei de concurs s-a stabilit
astfel: BEJAN Simona, BORDEI Rodica şi COCA Ionel;
(3) Componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor s-a
stabilit astfel: PETREA Gabi, RĂILEANU–MANDACHE Violeta–Maria şi EPURE
Camelia;
(4) Componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a
contestaţiilor s-a stabilit astfel: NEDELCU Alina Georgeta, PECHEANU Liliana şi
STANCU Paula.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor:
PORUMB Cătălin–Nicolae,
preşedinte; CAMBANACHE Liliana, membru; STAN Ionel, membru; CĂLUEAN AnghelCostel, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru».
Domnul Porumb Cătălin–Nicolae conchide că acestea sunt rezultatele.
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte pentru cele prezentate.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Se trece la punctul 44 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.
S-a luat act de Decizia Camerei de Conturi Galaţi nr. 54.127/22.11.2021 de
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 34 din
15.12.2020, precum şi de Raportul Camerei de Conturi Galaţi privind modul de ducere
la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 34 din 15.12.2020 (Raport de
follow-up) înregistrat la entitatea verificată sub nr. 3.652/29.10.2021, ca urmare a
adresei Camerei de Conturi Galaţi nr. 54.114/22.11.2021 înregistrată la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 13.082/24.11.2021, cu privire la Serviciul Public Judeţean de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi.
S-a luat act de Raportul Direcţiei de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la deplasarea la Hînceşti, Republica
Moldova, în perioada 3–5 noiembrie 2021, a unei delegaţii a Consiliului Judeţean Galaţi,
la Evenimentul de lansare a proiectului 1 HARD/4.1./24 – „Sănătatea în mâini bune –
spitale mai mari, îngrijire mai bună şi cei mai buni doctori pentru populaţia din zona de
graniţă România – Republica Moldova”.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi pe
luna noiembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
noiembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna noiembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna noiembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
noiembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați
pentru luna noiembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 30 noiembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna noiembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi pe luna noiembrie 2021.
Domnul Preşedinte, nefiind observaţii, în continuare, afirmă: „stimaţi colegi, dragi
prieteni, dragi camarazi, vă mulţumesc pentru buna şi frumoasa colaborare pe care am
avut-o şi în 2021 – un an destul de dificil, cu multe încercări, cu multe probleme, dar,
uitaţi, că am reuşit să le depăşim”. Informează că ne aşteaptă un 2022 cu mari
provocări pentru că vorbim de proiecte cu finanţare europeană, vorbim de proiecte cu
finanţare guvernamentală şi vorbim de proiecte pe care trebuie să le aducem pentru
judeţul Galaţi, atât în domeniul infrastructurii, sănătăţii, educaţiei, culturii cât şi în alte
domenii. Speră ca şi 2022 să fie un an la fel de bun în ceea ce înseamnă relaţia de
colaborare în consiliul judeţean. Le doreşte tuturor multă sănătate, să petreacă frumos
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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de sfintele sărbători de iarnă şi să se revadă la fel de sănătoşi şi de voioşi şi în anul
viitor. Înainte de închiderea şedinţei, precizează că domnul doctor Polinschi şi domnul
prefect vor să le adreseze câteva cuvinte.
Domnul Polinschi Mihai spune: „Doresc să mulţumesc, în numele colegilor mei,
pentru ajutorul oferit de consilierii care au votat proiectul pentru centrala nouă termică,
de la noi, pe gaz; în sfârşit avem şi noi căldură - nu mai trebuie să stăm cu reşourile,
radiatoarele electrice şi cu pericolul unui incendiu de pe urma lor. Doar când nu ai un
lucru, abia atunci îi afli valoarea. Vă mulţumesc tare mult şi vă doresc în continuare
multă sănătate tuturor colegilor, atât consilieri şi domnului preşedinte - cei actuali, cât şi
cei din legislatura trecută, care au aprobat aceste proiecte. Mulţumesc încă o dată şi:
La mulţi ani!”
Domnul Preşedinte îi comunică: „Şi noi mulţumim şi bine aţi venit în echipă ca să
vedeţi cum se construieşte încet, cu migală, dar se construieşte”.
Domnul Subprefect transmite următoarele: „Domnule preşedinte, doamnelor şi
domnilor consilieri, Instituţia Prefectului, prin persoana Subprefectului Cristea Paul, vă
asigură de tot respectul. Totodată, venim şi vă mulţumim pentru hotărârile pe care le-aţi
luat în folosul şi pentru comunităţile locale din judeţ, pentru locuitorii judeţului Galaţi.
Pentru mine a fost o onoare, este o onoare să particip la şedinţele consiliului judeţean.
Vă mulţumesc! Vă doresc, în numele Instituţiei Prefectului, La mulţi ani şi tot ce este
mai bine pentru locuitorii judeţului Galaţi! Mulţumesc”.
Domnul Preşedinte mulţumeşte şi transmite calde salutări colegilor de la prefectură,
cu precizarea „că doar împreună, dacă vom conştientiza lucrul acesta, vom fi mai
puternici. Cine nu înţelege că doar împreună se pot realiza proiecte mari de dezvoltare
a judeţului, nu a înţeles nimic. Împreună, garantat, vom reuşi!” În închiderea şedinţei,
încă o dată, dragilor prieteni şi camarazi, le adresează urarea „La mulţi ani!”
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 27 (douăzecişişapte)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi,
convocată de îndată, din data de 14 ianuarie 2022.
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