PROCES–VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Galați
din data de 26 mai 2022
Ședința ordinară a Consiliului Județean Galați a fost convocată prin Dispoziția
Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 283 din 20 mai 2022, publicată în ziarul
„Viața liberă” Galați (ediția on-line) din 20 mai 2022 și, respectiv, prin Dispoziția
Președintelui Consiliului Județean Galați nr. 286 din 24 mai 2022, publicată în ziarul
„Viața liberă” Galați (ediția on-line) din 24 mai 2022 și afișate la sediu, potrivit
procedurii prevăzute de Regulament și de Codul administrativ, având următorul proiect
al ordinii de zi:
1. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Galați;
Inițiator: Costel Fotea
2. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru al
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), pentru anul 2022;
Inițiator: Costel Fotea
3. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a contribuției de membru
al Asociației de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ),
pentru anul 2022;
Inițiator: Costel Fotea
4. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru al
Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2022;
Inițiator: Costel Fotea
5. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru al
Asociației ”SMURD” Galați pentru anul 2022;
Inițiator: Costel Fotea
6. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a contribuției de membru
al Fundației Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galați, pentru anul 2022;
Inițiator: Costel Fotea
7. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul IVEȘTI –
GRIVIȚA (DJ 254)”;
Inițiator: Costel Fotea
8. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul COROD –
DRĂGUȘENI (DJ251A)”;
Inițiator: Costel Fotea
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9. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți pentru
realizarea obiectivului de investiție: ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces
stație transfer Târgu Bujor”;
Inițiator: Costel Fotea
10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 319/21.12.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din PT (Proiect Tehnic) privind
realizarea obiectivului de investiție Sistematizare pe verticală și rețele exterioare de
canalizare pentru ape pluviale la Extindere, reabilitare, modernizare și dotare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol
Andrei” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
11. Aprobarea Ghidului de finanțare și a formularelor necesare în vederea
acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galaţi 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
12. 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
13. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați,
și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării
competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022;
Inițiator: Costel Fotea
14. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați,
și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în vederea organizării Festivalului
Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022;
Inițiator: Costel Fotea
15. Modificarea Studiului de oportunitate aprobat în cadrul proiectului
”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”;
Inițiator: Costel Fotea
16. Aprobarea modificării Master Planului revizuit și a Listei prioritare a
obiectivelor de investiții ce asigură serviciile de apă și apă uzată în județul Galați;
Inițiator: Costel Fotea
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17. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 161/29 august 2019
privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a
cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Costel Fotea
18. 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
19. 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
20. Validarea desemnării nominale a domnului Ciprian MANEA, subprefect al
Județului Galați, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați;
Inițiator: Costel Fotea
21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
A participat ca invitat Gabriel-Aurelian Panaitescu – Prefectul județului Galați.
De asemenea, au participat reprezentanți de la următoarele instituții de presă: TV
Galaţi; ziarul „Viața liberă”; ziarul „Monitorul de Galați”; Alternativa - Jurnalism FĂRĂ
MOGUL; „Ziarul de Antreprenoriat”.
Domnul Presedinte, în deschiderea sedintei, adresandu-se doamnelor si domnilor
consilieri judeteni, doreste sa salute prezenta la aceasta sedinta a domnului prefect
Gabriel-Aurelian Panaitescu.
În continuare, îi dă cuvântul domnului secretar general al județului Coca Ionel care
va face apelul nominal pentru a stabili prezența la ședință.
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Președinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri județeni în
funcție + Președintele Consiliului Județean Galați sunt prezenți 34 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–Ionuț, Alexandru Adrian–Dănuț,
Antofi Eugenia–Simona, Buțurcă Octav, Cambanache Liliana, Constandachi
Constantina, Cucu Doina, Diaconu Vasile, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–Petru,
Grosu Constantin, Grosu Elena, Iosif Iulian, Istudor Gigel, Ișfan Dumitru, Mănăilă
Valeriu, Mocanu Georgia–Cornelia, Naggar Andreea–Anamaria, Oprea Radu–Adrian,
Polinschi Mihai, Popa Octavian, Porumb Cătălin–Nicolae, Radu Valentin, Rusu
Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică, Stan Ionel, Stanciu Silvius și Vasiliu Doina.
În sistem on-line, au fost prezenți următorii consilieri județeni: Căluean
Anghel–Costel, Costea Tudorel, Manoliu Tiberiu–Codruț, Moroșan Cătălin, Nechifor
Alexandru și Șapira Violeta.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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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 18 mai 2022.
Întreabă dacă sunt observații în legătură cu procesul–verbal.
Nefiind observații, supune la vot procesul–verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 35 voturi „pentru”.
Domnul Președinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următoarele proiecte de hotărâri:
- Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean
de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați;
- Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean
Galați;
- Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului Muzeal de
Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați;
- Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
”Reabilitare și modernizare drumuri județene”;
- Aprobarea Acordului de parteneriat și a valorii totale a proiectului, în vederea
implementării în comun a proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare,
semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de
Pneumoftiziologie Galați”;
- Aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării în comun a
proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de
ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Galați;
- Constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de
Pneumoftiziologie Galați asupra bunului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare
ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”;
- Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul investiției
„Realizare și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi, județul Galați”;
- Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectele investițiilor:
„Stații de autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, „Trotuare” și „Piste bicicliști”, în
comuna Smârdan, județul Galați;
- Asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
aferente Programului pentru școli al României, precum și aprobarea listei produselor
ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și stabilirea
măsurilor educative aferente pentru anul școlar 2022-2023;
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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- 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.
Face precizarea că proiectele de hotărâri au avizele comisiilor de specialitate.
Domnul Diaconu Vasile dorește să discute la acest moment, al suplimentărilor.
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean.
Domnul Diaconu Vasile afirmă că deși a discutat, în repetate rânduri, despre
suplimentarea ordinii de zi și despre faptul că nu se respectă Codul administrativ și
Regulamentul consiliului județean și, de data aceasta, au fost puse pe ordinea de zi, deși
ordinea de zi le-a fost comunicată pe 20 mai la 943, proiectele de hotărâri le-au venit
până ieri, respectiv rectificarea bugetului la ora 1455. Deși le-a promis că o să se limiteze
numărul de proiecte suplimentare și deși a văzut comentarii, referitor la faptul că la
Consiliul Local Tecuci primarul a anunțat o ședință de îndată de la ora 1400 și… la 1600…
și i s-au făcut observații că nu este corect, același lucru se întâmplă și la Consiliul
Județean Galați permanent. Mai mult decât atât, rectificarea bugetului consiliului
județean, după cum a menționat, a ajuns la 1455, având 155 de pagini. Dorește să
întrebe cum crede că pot să voteze în comisii dacă acest buget a venit așa. Mai mult
decât atât, subliniază că nu a văzut adresele urgente de la spitale și cele care au fost
anexate și sunt precizate în proiectul de hotărâre și nu crede că ele au venit chiar ieri ca
să se facă această rectificare așa de urgentă. Arată că dânșii au votat la comisii aceste
proiecte, dar are rugămintea, în continuare, să se respecte și proiectele suplimentare pe
ordinea de zi să fie cât mai puține ca să aibă timp pentru a fi studiate. Mai mult decât
atât, un amendament a venit astăzi la 1030, precizând că dânsul se afla în mașină și
venea de la Tecuci. Susține că nu are cum să citească și să dea aviz la un amendament la
ora 1030, când, la ora 1200, este ședința.
Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului președinte, dorește să ia cuvântul.
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean.
Domnul Iosif Iulian, înainte de toate, salută prezența presei din sală, observă că
este foarte numeroasă, și și-ar dori ca, și pe viitor, la fel de numeroasă să fie prezența
presei în ședințele de consiliu județean. Comunică: „Domnule președinte, să știți că noi,
în nenumărate rânduri, v-am făcut apel pentru o comunicare între dumneavoastră și
noi, consilierii județeni ai Partidului Național Liberal. Ne-ați invitat astăzi la ședința
ordinară pentru a discuta anumite proiecte. După cum spunea și colegul meu, Diaconu
Vasile, acum o oră și un pic am primit un amendament la un proiect de hotărâre. Noi, în
trecut, am depus un amendament la Strategia de dezvoltare a județului Galați și nu l-ați
urcat în plen la vot, spunând că a fost depus târziu. Dumneavoastră ne cereți, cu o oră și
ceva înainte, un vot pe acel amendament - acum nu mai este târziu. De asemenea,
domnule președinte, pe ordinea de zi, se află iarăși cele două proiecte de hotărâri
referitoare la exproprierile imobilelor de pe centura Galațiului și vreau să discutăm
puțin despre chestia asta. Acest proiect de hotărâre… ”
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Domnul Președinte îi precizează că se va discuta despre proiectele de hotărâri
respective la momentul când se ajunge la punctele respective ale ordinii de zi.
Domnul Iosif Iulian menționează că ar dori înainte să spună două cuvinte și, după
aceea, să dezvolte înainte de vot. Aceste proiecte de hotărâre au mai fost votate și în
anul 2017. Există un proiect de hotărâre 28640 din 19.12.2017 în care, atunci, s-au
însușit aceste rapoarte ANEVAR și aceste exproprieri. Afirmă: „Noi, ieri – și
dumneavoastră ați primit adresa – am făcut o solicitare către dumneavoastră să ne
puneți la dispoziție contractul cu câștigătorul acestui proiect, toate proiectele de
hotărâri de la începutul lor, de când s-a luat în discuție această centură ocolitoare și
sancțiunile împotriva celor care au pus piedici. Ne cereți să votăm aceste proiecte.
Așteptăm întâi răspunsul dumneavoastră, să vedem care sunt… să studiem bine pentru
că, în 2017, o parte dintre noi nu eram consilieri și acum am vrea să știm exact care a
fost parcursul și care au fost problemele de nu s-a ajuns la final. Din câte știu eu, pe data
de 31.05.2022, această centură ocolitoare a Municipiului Galați trebuie să fie gata sau
trebuia să fie gata. În 2022 încă suntem foarte departe de finalizarea ei și, dacă îmi
permiteți, domnule președinte, să știți că m-am plimbat puțin pe centura Galațiului și
am văzut niște lucrări de mântuială. Ca să vă dau un exemplu.” În continuare, transmite:
„În consecință, domnule președinte, lipsa comunicării dintre dumneavoastră și noi – și
v-am făcut foarte multe apeluri – noi, astăzi, la ordinea de zi și la toate proiectele de pe
ordinea de zi ne vom abține. Mulțumesc!”
Domnul Președinte, încă o dată, dorește să mulțumească presei pentru că a dat
curs invitației într-un număr atât mare: „Aceasta înseamnă că interesează ceea ce se
întâmplă în județul Galați și vă mulțumim și vă rugăm să informați obiectiv cetățenii așa
cum ați făcut-o și până acum și sunt sigur că o veți face și de această dată, și de aici
încolo”. Lucrurile stau cam în felul următor: lista suplimentară, după cum se observă,
sunt proiecte, organigrame ale spitalului. Afirmă: «Nu mă pricep sincer să fiu dacă
trebuie angajat un doctor la o secție sau un alt medic la o altă secție, recunosc. Și n-am
să contest ceea ce vine de la spitale pentru că sunt specialiști acolo, care decid lucrul
acesta. Într–adevăr, ședința a fost convocată joi, dar majoritatea proiectelor pe care
dumneavoastră le aveți aici, pe lista suplimentară, au fost depuse vineri sau luni, timp
suficient în care putea fi citit proiectul de hotărâre. Nu știu dacă vreunul dintre
dumneavoastră sau de aici, în afară de cei care sunt medici, au competența de a spune
pe cine trebuie să angajeze pe secția „x” sau dacă este nevoie de un medic, de o
asistentă sau de o infirmieră. Eu n-am făcut lucrul acesta și nici n-am să o fac vreodată.
Vizavi de acel amendament suplimentar, pe care l-ați primit acum o oră sau două, mi-l
asum și, data viitoare am să fac la fel, fără niciun fel de rezervă. Dacă ați fi informat
cetățenii și să le spuneți despre ce este vorba în acel amendament, este vorba despre un
parteneriat între Consiliul Județean Galați și „Sporting Club”, este vorba despre
persoanele cu handicap care două zile – trei zile vor merge în Baza de agrement Zătun,
vor desfășura activități specifice, inclusiv de pescuit și, bineînțeles, că aseară sau ieri mi
s-a spus că adresabilitatea și numărul persoanelor care vor veni și din alte județe este
cu mult mai mare. Și, atunci, nu puteam să lăsăm oamenii aceia fără cazare sau fără
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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hrană pentru că suplimentarea, ați văzut, că este de 20.000 lei. Este corect să informăm
oamenii, să știe despre ce este vorba. Adică nu venim cu mofturi, dar nu putem de
fiecare dată când organizează Galațiul ceva să ne facem de rușine că, din cauza unor
orgolii, nu putem suplimenta lista cu un amendament pentru persoanele cu handicap.
La cele semnalate de dumneavoastră vizavi de centură… cred că ar fi bine să ne abținem
în ceea ce înseamnă competența altor profesii sau a altor specialiști din alte domenii. Și,
aici, nu știu dacă aveți competența să vă pronunțați vizavi de calitatea lucrărilor. Puteți
să faceți sesizări la organele competente, abilitate să verifice, dar ca să vă exprimați
dumneavoastră de calitatea lucrărilor, cred că deja este prea mult. În 2019 sau când s-a
făcut prima evaluare a fost o preevaluare făcută… într-un studiu de fezabilitate pentru a
depune proiectul. Atunci, în studiul acela, erau șaizeci sau șaizeci și ceva de imobile care
trebuiau expropriate, de aceea am fost obligați de către lege să facem o expertiză
concretă, corectă asupra proprietăților care vor fi expropriate și oamenii să-și
primească sumele corect. De aceea, în 2018… sau 2020 ... prima dată cred că în 2018 a
fost angajată o firmă care… să se ocupe de partea de exproprieri și de expertize. În 2021
am primit o evaluare. Bineînțeles că am făcut o contraexpertiză cu un expert ANEVAR
specializat pentru că noi, să le spunem cetățenilor, nu putem modifica nici măcar o
virgulă, nici măcar o cifră din acea expertiză pentru că este făcută de experți autorizați.
Nu are voie nimeni să intervină asupra acelei expertize. Făcând o contraexpertiză,
contraexpertul ne-a spus că firma de la București care a făcut expertiza nu este bună.
Bineînțeles că am reziliat contractul. Bineînțeles că i-am dat în judecată. Cred că nu ați
mai auzit de sume atât de mari să fie câștigate în instanță împotriva unei firme și, în
primă instanță, am câștigat procesul cu firma care trebuia să ne dea evaluările și
exproprierile în 2021 și avem în primă instanță câștigate despăgubiri de peste trei
milioane și ceva de lei pentru consiliul județean, peste treizeci de miliarde. Adică,
credeți că este o sumă mică? Firma respectivă a plecat cu certificat negativ constatator.
S-a făcut, din nou, o licitație. A fost adjudecat de o asociere din Galați de firme. În data
de 13 aprilie s-a depus – și se poate verifica, sunt date certe la consiliul județean – s-au
depus primele documente din expertiză. Pe data de 29 aprilie s-a depus expertiza
completă, evaluarea completă. Până pe data de 2 mai s-a făcut achiziția pentru
contraexpertiză. Contraexpertiza a fost făcută între data de 2 mai și data de 8 mai. Pe
data de 9 mai am convocat ședință de îndată pentru data de 10 mai. Acesta este graficul.
Am vrut ca, bineînțeles, sumele să ajungă la bancă, banca să poată să facă plățile către
cei care vor fi expropriați, astfel încât oamenii de acolo să se relocheze în perioada asta
de sezon cald și cât mai repede; pentru că dacă oamenii de acolo, de pe centură, nu se
mută, nu se relocă, firmele care trebuie să facă partea de instalații, de canalizare,
instalația electrică, instalațiile de gaz, tot ceea ce trebuie să mute de acolo, nu se vor
putea realiza. Despre asta este vorba. Dacă am greșit cu ceva aici, îmi asum, dar mai dur
de atât, nu am ce să fac, decât ceea ce fac organele competente pentru a rezolva astfel
de probleme». Consideră că, în acest fel, a răspuns tuturor întrebărilor adresate.
Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului președinte, dorește să facă o scurtă
completare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Domnul Președinte are rugămintea să le facă rapid, pentru a putea să se intre și
în ordinea de zi.
Domnul Iosif Iulian spune: „Referitor la informarea publicului la acel
amendament – când? În termenul acesta de o oră? Iar în calitate de cetățean al județului
Galați, cred că îmi permit să atrag atenția că pe centura Galațiului se asfaltează… se
pune un strat de asfalt de cinci centimetri pe piatră cubică. Asta ca să știți cum decurg
lucrările noastre de treizeci de milioane de euro. Mulțumesc!”
Domnul Președinte îi transmite simplu că acolo, unde este diriginte de șantier,
sunt niște specialiști care, dacă în urma sesizărilor făcute, lucrările sunt neconforme,
vor plăti. Afirmă: „Pentru că dacă eu am să cer vreodată cuiva să facă vreo ilegalitate,
atunci plătesc pentru lucrurile acestea. De aceea, consiliul județean alocă sume
importante de bani pentru a plăti diriginții de șantier, pentru ca dirigintele de șantier să
fie interfața între consiliul județean și firma care prestează lucrarea. Dacă dirigintele de
șantier nu sesizează că ar fi vreo problemă acolo, își asumă întreaga responsabilitate.
Dar eu nu pot să mă duc cu ruleta sau să mă duc cu un șubler acolo să încep să fac
măsurători și să încep să fac… eu știu ... circ. Eu înțeleg că trebuie să beneficiem și
beneficiem acum de prezența presei într-un număr atât de mare. Dar ideal este să
spunem oamenilor ceea ce trebuie, pentru că sunt obiective care se realizează pentru
oameni și scopul este să se realizeze de calitate; pentru că firma care realizează acolo
lucrările respective, asocierea de firme, și am spus-o, pentru că acolo sunt patru
asocieri de firme, sunt cred că peste douăzeci și ceva de firme care lucrează, trebuie să
își asume, au garanție pentru lucrare, este diriginte de șantier, sunt organe competente,
sunt organe care vin și monitorizează. Și, atunci, eu ce să vă răspund dumneavoastră?”
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic
Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean
Galați».
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic
de Boli Infecțioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, spital din rețeaua Consiliului
Județean Galați».
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului
Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați».
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în
Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
”Reabilitare și modernizare drumuri județene”».
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Aprobarea Acordului de parteneriat și a valorii totale a proiectului, în
vederea implementării în comun a proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de
detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de
Pneumoftiziologie Galați”».
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării în
comun a proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de
ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Galați».
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de
Pneumoftiziologie Galați asupra bunului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare
ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”».
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul
investiției „Realizare și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi, județul Galați”».
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectele
investițiilor: „Stații de autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, „Trotuare” și „Piste
bicicliști”, în comuna Smârdan, județul Galați ».
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «Asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de
atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a
contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor
educative aferente Programului pentru școli al României, precum și aprobarea listei
produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și
stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul școlar 2022-2023».
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Domnul Președinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre privind «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».
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Domnul Președinte întreabă dacă sunt alte observații cu privire la ordinea de zi așa
cum a fost transmisă la mape și publicată în presa locală.
Nefiind alte observații, supune la vot ordinea de zi cu modificările solicitate:
1. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Galați;
Inițiator: Costel Fotea
2. Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean
de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați;
Inițiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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3. Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean
Galați;
Inițiator: Costel Fotea
4. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului Muzeal de
Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
5. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru al
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), pentru anul 2022;
Inițiator: Costel Fotea
6. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a contribuției de membru
al Asociației de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ),
pentru anul 2022;
Inițiator: Costel Fotea
7. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru al
Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2022;
Inițiator: Costel Fotea
8. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru al
Asociației ”SMURD” Galați pentru anul 2022;
Inițiator: Costel Fotea
9. Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a contribuției de membru
al Fundației Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galați, pentru anul 2022;
Inițiator: Costel Fotea
10. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul IVEȘTI –
GRIVIȚA (DJ 254)”;
Inițiator: Costel Fotea
11. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul COROD –
DRĂGUȘENI (DJ251A)”;
Inițiator: Costel Fotea
12. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți pentru
realizarea obiectivului de investiție: ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces
stație transfer Târgu Bujor”;
Inițiator: Costel Fotea
13. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
”Reabilitare și modernizare drumuri județene”;
Inițiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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14. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 319/21.12.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din PT (Proiect Tehnic) privind
realizarea obiectivului de investiție Sistematizare pe verticală și rețele exterioare de
canalizare pentru ape pluviale la Extindere, reabilitare, modernizare și dotare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol
Andrei” Galați;
Inițiator: Costel Fotea
15. Aprobarea Ghidului de finanțare și a formularelor necesare în vederea
acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galaţi 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
16. 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
17. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați,
și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării
competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022;
Inițiator: Costel Fotea
18. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați,
și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în vederea organizării Festivalului
Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022;
Inițiator: Costel Fotea
19. Modificarea Studiului de oportunitate aprobat în cadrul proiectului
”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”;
Inițiator: Costel Fotea
20. Aprobarea modificării Master Planului revizuit și a Listei prioritare a
obiectivelor de investiții ce asigură serviciile de apă și apă uzată în județul Galați;
Inițiator: Costel Fotea
21. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 161/29 august 2019
privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a
cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Costel Fotea

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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22. Aprobarea Acordului de parteneriat și a valorii totale a proiectului, în vederea
implementării în comun a proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare,
semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de
Pneumoftiziologie Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
23. Aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării în comun a
proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de
ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Galați;
Inițiator: Costel Fotea
24. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de
Pneumoftiziologie Galați asupra bunului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare
ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
25. Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul investiției
„Realizare și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi, județul Galați”;
Inițiator: Costel Fotea
26. Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectele investițiilor:
„Stații de autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, „Trotuare” și „Piste bicicliști”, în
comuna Smârdan, județul Galați;
Inițiator: Costel Fotea
27. Asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
aferente Programului pentru școli al României, precum și aprobarea listei produselor
ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și stabilirea
măsurilor educative aferente pentru anul școlar 2022-2023;
Inițiator: Costel Fotea
28. 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
29. 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
30. 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
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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31. Validarea desemnării nominale a domnului Ciprian MANEA, subprefect al
Județului Galați, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați;
Inițiator: Costel Fotea
32. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de
Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, spital din rețeaua Consiliului 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, spital din rețeaua Consiliului 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.
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Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului Muzeal de Științele
Naturii „Răsvan Angheluță” Galați
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentația de fundamentare.
Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru al
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), 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 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a contribuției de membru al
Asociației de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ),
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 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru al
Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2022
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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a cotizației de membru al
Asociației ”SMURD” 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 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Aprobarea plății, din bugetul local al județului Galați, a contribuției de membru al
Fundației Medicale Universitare „Dunărea de Jos” 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 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul
IVEȘTI – GRIVIȚA (DJ 254)”
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”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul
COROD – DRĂGUȘENI (DJ251A)”
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”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți pentru realizarea
obiectivului de investiție: ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație
transfer Târgu Bujor”
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”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul
Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiție:
”Reabilitare și modernizare drumuri județene”
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”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
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Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 319/21.12.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din PT (Proiect Tehnic) privind
realizarea obiectivului de investiție Sistematizare pe verticală și rețele exterioare
de canalizare pentru ape pluviale la Extindere, reabilitare, modernizare și dotare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
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
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament și roagă
inițiatorul, respectiv pe domnul consilier județean Oprea Radu-Adrian, să îl prezinte.
Domnul Oprea Radu-Adrian informează că, într-adevăr, referitor la acest ghid, la
grupul P.N.L. a propus un amendament prin care să se includă, printre domeniile
eligibile la finanțare, și educația non-formală; adică, O.N.G.–urile să poată organiza
training-uri, diverse dezbateri de interes pentru județ, pe lângă acțiunile culturale și
sociale. S-au gândit să se încerce să se finanțeze și proiecte puțin mai elevate care pot
aduce performanță în județul nostru. Precizează că li s-a transmis un raport de
specialitate prin care nu se oferă un aviz favorabil, pe motiv că acțiunile de educație
non-formală sunt finanțate și pe alte scheme de finanțare și, la final, se încheie acest
raport de specialitate spunând că programul pentru acordarea de finanțări
nerambursabile se constituie ca sursă de finanțare pentru acțiuni care nu sunt finanțate
prin alte programe europene sau naționale. În schimb, acțiunile culturale și sociale se
finanțează pe multe alte scheme de finanțare. Ar putea da o grămadă de exemple, cum
ar fi Administrația Fondului Cultural Național care finanțează acțiuni culturale,
Programul Operațional Capital Uman care finanțează acțiuni sociale. Conchide că, din
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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punctul dumnealor de vedere, acest argument că eventualele proiecte nu pot fi
finanțate prin alte scheme de finanțare, nu stă în picioare.
Domnul Președinte îl invită să citească și amendamentul, având în vedere faptul că
acesta trebuie să fie supus la vot.
Domnul Oprea Radu-Adrian precizează că îl va citi, neștiind că trebuia să facă
acest lucru.
Domnul Președinte îi menționează că sunt doi ani de zile de când are calitatea de
consilier județean, lucrul acesta s-a întâmplat la fiecare ședință, amendamentele care
intră în ședință și primesc avizele comisiilor, indiferent că este negativ sau pozitiv,
trebuie citite în plenul ședinței, ca să primească apoi un vot în plen.
Domnul Oprea Radu-Adrian dă citire amendamentului:
«Amendament
Proiectul de Hotărâre (nr. 16) de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului
Județean Galați din data de 28 aprilie 2022 privind 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:
(înregistrat la Consiliul Județean Galați sub nr. 5.155/27.04.2022)
1. Propunem modificarea Art. (2) Scopul programului, astfel:
Scopul programului este stimularea persoanelor fizice sau juridice fără scop
patrimonial – asociații sau fundații constituite conform legii – sau a cultelor
religioase recunoscute conform legii, care desfășoară activități sociale,
culturale sau de educație nonformală pentru realizarea unor obiective de
interes public local.
Propunem introducerea sectoarelor culturale și educative în acest articol;
programul propune deja finanțarea de acțiuni culturale, deci adăugarea
activităților culturale corelează acest articol cu restul propunerii de HCJ. De
asemenea, considerăm important să introducem și programele de educație
non-formală deoarece acestea dezvoltă abilități necesare cetățenilor județului
Galați care doresc să performeze în diferite activități socio-economice.
2. Propunem completarea Art. (3) Definirea termenilor, astfel: propunem
introducerea ”Proiectelor de educație non-formală” cu următoarea definiție:
”Competențele și aptitudinile dezvoltate în cadrul învățăturii nonformale
includ: competențe interpersonale, capacitatea de lucru în echipă,
încrederea în sine, disciplina, responsabilitatea, capacități de planificare,
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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coordonare și organizare/competențe de gestionare a proiectelor,
capacitatea de a rezolva probleme practice etc. Întrucât aceste competențe
au relevanță crescută în dezvoltarea individului, contribuind deopotrivă la
participarea activă în societate și pe piața muncii, acestea sunt
complementare celor achiziționate prin educația formală. Metodele
utilizate sunt foarte diferite de pedagogia utilizată în educația formală. În
cazul educației nonformale accentul este pus pe învățarea prin acțiune,
învățarea de la egali și activitatea de voluntariat.” (Sursa: Ministerul
Educației,
https://www.edu.ro/educatie-non-formala-informala).Printre
acțiunile eligibile se pot număra: acțiuni de implicare civică, dezvoltarea
competențelor antreprenoriale, traininguri, schimburi de tineri, dezbateri pe
diverse teme de interes pentru dezvoltarea județului Galați.
3. Propunem completarea Art. (5) Obiectivele Programului, prin adăugarea
de obiective pentru domeniul ”educației nonformale”:
 Stimularea
implicării
organizațiilor
neguvernamentale
în
dezvoltarea spiritului civic și antreprenorial în județul Galați.
 Stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale în acțiuni de
traning, schimburi de tineri, dezbateri relevante pentru dezvoltarea
județului Galați.
4. Propunem modificarea Art. (8) Bugetul Programului, tipurile de proiecte
pentru care se acordă finanțare și limitele de finanțare nerambursabilă.
Cu privire la limitele de finanțare, propunem ca fiecare domeniu să beneficieze de
câte un buget de 125,000 lei și fiecare proiect acceptat la finanțare să beneficieze de o
finanțare nerambursabilă în valoare de maxim de 35,000 lei. Acest lucru ar permite
finanțarea unui număr mai mare de proiecte, care ar atinge un număr mai mare de
beneficiari. De asemenea, ținând cont că implementarea proiectelor se va face într-un
timp scurt, până în decembrie 2022, un buget mai mic acordat fiecărui proiect în parte
va facilita implementarea și realizarea decontului în timpul scurt avut la dispoziție.
Amendament formulat de către: Radu Oprea».
Domnul Oprea Radu-Adrian arată că acesta este amendamentul prezentat la acest
proiect.
Domnul Președinte, menționând că are de făcut doar o scurtă precizare, afirmă:
«dacă ați fi venit să discutăm sau să vorbim despre dorința asta înainte, poate am fi
introdus un alt proiect pe ordinea de zi sau poate am fi discutat despre ceea ce
înseamnă plafon, pentru că acțiuni sociale - și dau două exemple: la parteneriatul cu
persoanele cu handicap suma ajunge la 90.000 lei, pentru nevăzători suma ajunge
undeva la 100.000 lei ca să organizăm acel concurs internațional de pescuit pentru
nevăzători. Dacă prin propunerea dumneavoastră aș fi plafonat, aș fi pus aceste
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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plafoane de 35.000 lei am fi făcut doar cursuri de traning la consiliu județean și toate
parteneriatele acestea ar fi fost reduse sau nu ar fi mai fost posibile nici cu Fundația
„Inimă de Copil”, nici cu vârstnicii, nici cu o altă fundație. De aceea, dacă vreți,
propunerea și sugestia mea este să veniți într-o zi, să discutăm concret și să inițiați,
dacă tot doriți să inițiați un astfel de proiect și dumneavoastră să fiți inițiatorul, iar eu
sunt de acord, să inițiați un proiect strict, clar, pe domeniul acesta. Dar nu puteți să-mi
cereți să plafonez la 35.000 lei o activitate socială pentru persoanele cu handicap sau
pentru nevăzători sau pentru alte O.N.G.-uri din Galați, cum este „Inimă de Copil” sau
alte O.N.G.-uri. Dacă vreți să facem un lucru din acesta, așa se poate face, de aceea vă
spun că, prin dialog, putem să rezolvăm problemele.»
Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului președinte, îi spune: „chestia cu
comunicarea, noi tot încercăm să comunicăm cu dumneavoastră. Dacă dumneavoastră
cunoașteți foarte bine acest domeniu și au fost anumite lucruri care vi s-au părut
dumneavoastră că sunt în neregulă, puteați să ne anunțați. Eu înțeleg că acum este o
ședință în care este prezentă toată presa, dar, haideți, chestia cu comunicarea, din
punctul meu de vedere, este deficitară la dumneavoastră și nu la noi.”
Domnul Președinte subliniază că sunt zece ani de când este în consiliul județean
și de fiecare dată a fost presa.
Domnul Oprea Radu-Adrian afirmă că poate este bine o dată pe lună, să se vadă, să
discute.
Domnul Președinte, adresându-se domnului consilier județean Oprea RaduAdrian, îi spune că are un respect deosebit pentru dumnealui. Subliniază că la
propunerea domnului consilier județean, ședințele s-au desfășurat în sistem hibrid. Și,
după cum își aduce aminte, după ce au început să fie ședințele cu prezență fizică, este
prima ședință la care dumnealui participă fizic sau consilierii P.N.L., în afară de doi–trei
consilieri care participă fizic, restul au participat on-line, menționându-i nu poate veni
acasă la dumnealui să îl invite la consiliul județean. În al doilea rând, evidențiază că cele
mai importante proiecte sunt cele de dezvoltare a județului: pe infrastructură, pe
spitale. Susține: „Nu am nicio problemă să facem un grup de lucru cu liderul fiecărui
partid și de la A.L.D.E și de la P.M.P. și de la P.S.D. și de la P.N.L., să vă găsiți o dată pe
lună și aveți ordinea de proiecte pe care să o discutați. Acolo unde sunt probleme clare
sau sunt neînțelegeri să vin și eu să particip, dar ca să facem ședințe așa, în fiecare lună
fac o ședință, fac două–trei ședințe de consiliu județean, mai fac o ședință cu consilierii
de informare, mai fac și o altă ședință de informare… Păi, stăm doar în ședințe, cine mai
muncește pe la consiliul județean?”
Face precizarea că amendamentul este însoțit de avizul comisiilor de specialitate
competente a aviza proiectul de hotărâre amendat și de raportul compartimentelor de
resort. Prin raportul de specialitate al compartimentelor de resort se constată că
amendamentul propus nu este recomandat în vederea aprobării.
În continuare, supune la vot amendamentul la proiectul de hotărâre.
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În urma supunerii la vot au rezultat 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”
și 20 „abțineri” (Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru Adrian–Dănuț, Buțurcă
Octav, Cambanache Liliana, Cucu Doina, Enache Mioara, Fotea Costel, Gasparotti
Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Istudor Gigel, Mănăilă Valeriu,
Naggar Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Polinschi Mihai, Porumb
Cătălin–Nicolae, Rusu Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică, Stanciu Silvius și Șapira
Violeta).
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, fără
amendament.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
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
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament și îl roagă pe
inițiator să îl prezinte.
Domnul Oprea Radu-Adrian dă citire:
«Amendament
Proiectul de Hotărâre (nr. 17) de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului
Județean Galați din data de 28 aprilie 2022 privind 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:
(înregistrat la Consiliul Județean Galați sub nr. 5.154/27.04.2022)
1. Propunem schimbarea denumirii ghidului din:
GHIDUL SOLICITANTULUI – în vederea acordării 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
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finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
în
GHIDUL SOLICITANTULUI – în vederea acordării de finanțări
nerambursabile în anul 2022 din bugetul Județului Galați pentru activități
nonprofit de interes județean (pentru proiecte în domeniul cultural,
domeniul social și de educație non-formală) 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.
Această modificare este necesară pentru a corela ghidul cu proiectul de HCJ
2723.
2. Propunem completarea Art. 6 prin adăugarea proiectelor pentru
domeniul ”educației nonformale”:
a) Stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale în
dezvoltarea spiritului civic și antreprenorial în județul Galați.
b) Stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale în
acțiuni de traning, schimburi de tineri, dezbateri relevante
pentru dezvoltarea județului Galați.
Această modificare este necesară pentru a corela ghidul cu proiectul de HCJ
2723.
3. Propunem modificarea Art. 7 astfel:
Se modifică Valoarea totală a alocărilor ce vor fi atribuite sub forma
unor granturi de 475.000 lei, prevăzută în cadrul bugetului de
venituri și cheltuieli al Județului Galați – Consiliul Județean Galați pe
anul 2022, defalcată astfel:
- domeniul cultural – 125.000 lei;
- domeniul social – 125.000 lei;
- domeniul educației nonformale – 125.000 lei;
Limitele de finanțare devin 35,000 lei pentru fiecare proiect acceptat la
finanțare.
Aceste modificări sunt necesare pentru a corela ghidul cu proiectul de HCJ 2723.
Amendament formulat de către: Radu Oprea».
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Domnul Oprea Radu-Adrian apreciază că acest amendament se corelează cu
amendamentul discutat anterior.
Domnul Președinte conchide: „Exact, au amândouă aceeași problemă: plafonarea
la 30.000 - 35.000 lei. De aceea rugămintea este să inițiați un proiect de hotărâre și,
apoi, să discutați, așa cum v-am spus, cu colegii. Și, apoi să vedem, să identificăm sursă
de finanțare pentru că nu suntem împotriva unei astfel de acțiuni, ci plafonarea la
30.000 lei ar conduce la întreruperea tuturor parteneriatelor pe care le are consiliul
județean cu celelalte O.N.G.-uri sau cu celelalte asociații, așa cum am menționat”.
Domnul Oprea Radu-Adrian susține că dânșii l-au considerat ca fiind un proiect–
pilot, fiind prima dată când se acordă astfel de finanțare în cadrul consiliului județean.
Domnul Președinte îl invită la discuții, astfel: „Propuneți exact, concret, faceți un
proiect de hotărâre - vă ajută domnul secretar. Și faceți un proiect de hotărâre, vorbim
apoi despre sumă și va fi supus dezbaterii publice; și, apoi, va fi aprobat în ședință de
consiliu județean. Așa trebuie să procedăm”.
În continuare, face precizarea că amendamentul este însoțit de avizul comisiilor
de specialitate competente a aviza proiectul de hotărâre amendat și de raportul
compartimentelor de resort. Prin raportul de specialitate al compartimentelor de resort
se constată că amendamentul propus nu este recomandat în vederea aprobării.
Supune la vot amendamentul la proiectul de hotărâre.
În urma supunerii la vot au rezultat 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”
și 20 „abțineri” (Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru Adrian–Dănuț, Buțurcă
Octav, Cambanache Liliana, Cucu Doina, Enache Mioara, Fotea Costel, Gasparotti
Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Istudor Gigel, Mănăilă Valeriu,
Naggar Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Polinschi Mihai, Porumb
Cătălin–Nicolae, Rusu Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică, Stanciu Silvius și Șapira
Violeta).
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, fără
amendament.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și
Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării
competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament și o roagă pe
doamna director Camelia Epure, director executiv să îl prezinte.
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 26 mai 2022
Pag. nr. 25

Doamna Epure Camelia prezintă:
«A M E N D A M E N T
(înregistrat la Consiliul Județean Galați sub nr. 6.406/26.05.2022)
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați,
prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club”
Galați în vederea organizării competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022
Prin adresa nr. 6400 din 26 mai 2022, Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting
Club” Galați a solicitat suplimentarea contribuției Consiliului Județean Galați, cu o sumă
de 22.500 lei deoarece numărul cu participanții confirmați din alte județe este mult mai
mare decât cel estimat inițial. În aceste condiții, costurile aferente organizării
evenimentului – cazare, masă sunt mai mari decât cele comunicate prin adresa nr. 5097
din 21 aprilie 2022.
Astfel, contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi
stabilită printr-un acord de parteneriat și se referă la punerea la dispoziție a spațiilor,
resurselor logistice necesare pentru desfășurarea concursului național de pescuit din
cadrul competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022 în cadrul Bazei de Agrement
Zătun, precum și asigurarea de resurse financiare în cuantum de maxim 92.500 lei
necesare pentru desfășurarea evenimentului.
Față de forma inițială a proiectului de hotărâre este necesară modificarea prevederilor
articolului 2, alin. (1) și a secțiunii I - Obligațiile Consiliului Județean Galați din Acordul
de parteneriat cu privire la organizarea competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția
2022, între Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați și Consiliul
Județean Galați, motiv pentru care propun următorul
AMENDAMENT
- Articolul 2, alin (1) din proiectul de hotărâre se modifică și va avea următorul
conținut:
„Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 92.500 lei, necesară organizării la Galați a
competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022.”
- Secțiunea I - Obligațiile Consiliului Județean Galați din Acordul de parteneriat cu
privire la organizarea competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022, între Asociația
Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați și Consiliul Județean Galați se modifică
și va avea următorul conținut:
I. „Obligațiile Consiliului Județean Galați
- punerea la dispoziție a spațiilor necesare desfășurării concursului de pescuit în
cadrul competiției sportive „Cupa Danubius” în cadrul Bazei de agrement Zătun și
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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asigurarea tuturor elementelor de logistică necesare pentru buna desfășurare a
evenimentului;
- asigurarea resurselor financiare cu o valoare maximă de 92.500.000 lei necesare
bunei organizări și desfășurări a evenimentului (materialele de promovare, cazarea
și masa aferente participanților, transportul local al participanților, premii etc.),
conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord;
- promovarea evenimentului;
implicarea directă în organizarea și desfășurarea competiției sportive „Cupa
Danubius”, ediția 2022.”
Semnează: Președinte al Consiliului Județean Galați, COSTEL FOTEA»
Doamna Epure Camelia, față de prezentul amendament, adaugă faptul că sunt
primite, din 16 județe din România și Republica Moldova, confirmările de participare.
Domnul Președinte îi mulțumește doamnei director. Mai are două întrebări de
adresat. Întreabă, mai întâi, când a venit solicitarea de la „Sporting Club”.
Doamna Epure Camelia îi răspunde că în această dimineață, la ora 815.
Domnul Președinte întreabă, apoi, când are loc competiția pentru persoanele cu
handicap „Sporting Club”.
Doamna Epure Camelia precizează că evenimentul în sine începe ca organizare pe
14 iunie și se încheie pe 16 iunie. Nopțile de cazare cuprind perioada 14–17 iunie.
Domnul Președinte arată că până în intervalul 14–16 iunie nu mai este ședință
ordinară.
Domnul Iosif Iulian susține că s-ar fi putut organiza o ședință extraordinară.
Domnul Președinte este de acord…
Domnul Diaconu Vasile dorește să spună ceva despre acest amendament.
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean.
Domnul Diaconu Vasile spune: „A fost discuția anterioară, când s-a votat ordinea
de zi și mi-ați spus că mereu o să procedați la fel. Vreau să spun că noi, pe fond, nu avem
nimic împotriva acestui parteneriat, nu suntem împotrivă la acest parteneriat, era
vorba de forma în care se fac proiectele de hotărâri și amendamentele. Ca să fim bine
înțeleși. În al doilea rând, dacă dumneavoastră considerați că poziția asta de forță este
corectă, atunci este dreptul nostru să ne abținem sau să votăm împotrivă. Dar eu cred
că trebuie să ne respectăm reciproc și să punem la dispoziție documentele ca să votăm
în cunoștință de cauză. Eu, personal vă spun că nu votez în orb și de fiecare dată citesc
proiectele de hotărâri. Mulțumesc!”
Domnul Președinte afirmă: „Stimate coleg, sincer, vă spun cu toată dragostea, și o
spun tuturor gălățenilor: voi proceda la fel de fiecare dată!” Totodată, întreabă pe
oricare de acolo, dacă era președintele consiliului județean și dimineață la ora 900 ar fi
spus cei de la „Sporting Club” că sunt mai mulți participanți din țară și din Republica
Moldova și ar trebui să se suplimenteze bugetul și, până pe data de 25 sau 30 iunie, nu
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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mai era ședință ordinară și, astăzi, în ședință ordinară – fiind un protocol semnat cu
această asociație – întreabă, din nou, cum ar fi procedat.
Domnul Diaconu Vasile îi răspunde că discuta cu liderul de grup: „Și, atunci,
discutam problema și o prezentam așa cum este, urgentă, și nu așa poziția aceasta de
forță în care…”
Domnul Președinte intervine: „Dar nu este… Dacă și asta este forță?”
Domnul Diaconu Vasile îi răspunde: „Nu… e clar! Deci ați spus: nu contează ce
votați voi! Atunci, dacă nu contează ce votăm noi, de ce ne mai întrebați?”
Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnule președinte, revine la ceea ce a
menționat mai devreme și anume că ar fi putut să se organizeze o ședință extraordinară
dacă a fost ceva urgent. Până pe data de 14 iunie era timp destul pentru o ședință
extraordinară!
Domnul Președinte subliniază că s-au mai organizat trei ședințe extraordinare
pentru exproprieri și nu s-a prezentat nimeni. Totodată, precizează că: „Dumneavoastră
v-ați prezentat, ați spus of-ul și ați închis camera și ați plecat”.
În continuare, supune la vot amendamentul la proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu
amendamentul aprobat.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în vederea organizării Festivalului
Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția
2022
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Informează că la acest proiect de hotărâre există un amendament de amendament
și roagă inițiatorul să îl prezinte.
Domnul Oprea Radu-Adrian prezintă:
«Amendament
La Proiectul de Hotărâre (nr. 146) de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a
Consiliului Județean Galați din data de 26 mai 2022 privind Aprobarea
parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Uniunea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Ziariștilor Profesioniști din România în vederea organizării Festivalului
Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția
2022:
(înregistrat la Consiliul Județean Galați sub nr. 6.203/23.05.2022)
1. Propunem completarea Acordului de parteneriat cu privire la organizarea
Festivalului Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea
Pământului”, ediția 2022, între Consiliul Județean Galați și Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din România, astfel:
La art. II – Obligațiile Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România se adaugă:
-filmele care vor rula în cadrul celor două secțiuni, ”Competiție” și
”Panorama”, vor fi oferite pe suport electronic cu titlu gratuit Bibliotecii VA
Urechia, în vederea organizării ulterioare de proiecții în cadrul acțiunilor
proprii.
-oferă Consiliului Județean Galați, prin intermediul Bibliotecii VA Urechia,
dreptul de difuzare gratuită a filmelor din cadrul festivalului, în cadrul
acțiunilor proprii.
Justificare: Sprijinul financiar oferit de Consiliul Județean Galați pentru
organizarea Ecofest este substanțial, în valoare de 105,000 lei. CJ Galați se
implică în sprijinirea educației în județul Galați iar acest festival are o importantă
componentă educativă prin implicarea școlilor și elevilor din Galați în conceptul
”Zona liberă de indiferență”, care s-a convertit într-un program mai amplu de
educație ecologistă non-convențională. Festivalul se va desfășura pe parcursul a
cinci zile, în perioada 7-11 iunie 2022. În această perioadă scurtă de timp, nu vor
putea participa toți elevii, tinerii și alte persoane interesate din județul Galați.
Așadar, prin punerea la dispoziția CJ Galați, prin intermediul Bibliotecii VA
Urechia, a filmelor din cadrul celor două secțiuni, CJ Galați va putea organiza
acțiuni proprii de proiecție a acestor filme, în cadrul UAT-urilor din județul
Galați. Astfel, implicarea în acest proiect va avea un efect multiplicator în
comunitățile locale, prin atragerea tinerilor către educația ecologică într-un mod
interactiv – proiecțiile de filme specifice. Prin obținerea drepturilor de difuzare
gratuită a acestor filme, CJ Galați va putea organiza caravane în UAT-urile din
județul Galați, pentru a contribui la educarea tinerilor cu privire la importanța
ecologiei pentru un județ curat.
Amendament formulat de către: Radu Oprea, Georgia Mocanu».
Domnul Președinte, la acest moment, precizează doar două lucruri: „Mă bucur că
ați subliniat și dumneavoastră că este important și că este benefic un astfel de proiect
pentru județul Galați pentru tineri. Același lucru, în același timp, vă spun că am solicitat,
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am făcut solicitare așa cum dumneavoastră ați solicitat în amendament și se pare că
răspunsul este negativ din cauză că sunt drepturi de autor și nu putem să le luăm să le
republicăm. Așa că, din păcate, așa stau lucrurile. Să știți că eu nu am absolut nimic
împotrivă ca filmele sau ceea ce se întâmplă în Galați să nu se multiplice mai departe
spre județ. Dar există o legislație în vigoare pe care trebuie să o respectăm”.
Domnul Oprea Radu-Adrian face un scurt comentariu. Precizează că a citit și
adresa consiliului județean și răspunsul celor de la Uniunea Ziariștilor Profesioniști.
Practic, consiliul județean le solicită în ce condiții pot fi transmise drepturile de difuzare
ale acestor proiecții și dânșii, practic, nu răspund la întrebarea aceasta, spunând că au
achiziționat niște licențe pentru a face… a difuza aceste filme documentar.
Domnul Președinte menționează că au achiziționat licențe.
Domnul Oprea Radu-Adrian continuă: «Nu spun dacă, în baza acelor licențe, pot să
ofere mai departe posibilitatea consiliului județean să se folosească de licențele lor
pentru proiecții proprii. Practic, am fi vrut să vedem puțin mai multă preocupare din
partea organizatorilor să găsească soluții ca noi să putem primi aceste filme și să putem
face acțiuni proprii prin intermediul Bibliotecii „V.A. Urechia”. Cred că puteau să facă un
efort mai mare, ținând cont că suma de bani este substanțială: 105.000 de lei – mult
peste alte colaborări pe care le-am avut până acum.»
Domnul Președinte menționează că nu o să mai se facă evenimente la Galați.
Dânsul încă o dată a vrut să se asigure că ceea ce a spus este corect pentru că firma care
organizează… aceste spectacole, acest festival la Galați, a achiziționat licența și nu poate
să o transmită mai departe. Această asociație, la rândul ei, a achiziționat-o. Conchide că
le spune care este cadrul legal - ceea ce le-au prezentat. Susține că i-ar fi plăcut sau i-ar
fi convenit și dumnealui ca Biblioteca „V.A. Urechia” să aibă în patrimoniu toate filmele
respective. Dar sunt niște condiții, există o lege care trebuie respectată.
În continuare, face precizarea că amendamentul este însoțit de avizul comisiilor
de specialitate competente a aviza proiectul de hotărâre amendat și de raportul
compartimentelor de resort. Prin raportul de specialitate al compartimentelor de resort
se constată că amendamentul propus nu este recomandat în vederea aprobării.
Supune la vot amendamentul la proiectul de hotărâre.
În urma supunerii la vot au rezultat 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”
și 20 „abțineri” (Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru Adrian–Dănuț, Buțurcă
Octav, Cambanache Liliana, Cucu Doina, Enache Mioara, Fotea Costel, Gasparotti
Florinel–Petru, Grosu Constantin, Grosu Elena, Istudor Gigel, Mănăilă Valeriu,
Naggar Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Polinschi Mihai, Porumb
Cătălin–Nicolae, Rusu Georgiana–Iuliana, Sandu Mitică, Stanciu Silvius și Șapira
Violeta).
Domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, fără
amendament.
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Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Modificarea Studiului de oportunitate aprobat în cadrul proiectului ”Extindere,
reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al
Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”
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”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Aprobarea modificării Master Planului revizuit și a Listei prioritare a obiectivelor
de investiții ce asigură serviciile de apă și apă uzată în 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 161/29 august 2019 privind
aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a
cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare
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”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
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Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului de parteneriat și a valorii totale a proiectului, în vederea
implementării în comun a proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de
detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul
depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C –
Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentația de fundamentare.
Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 23 din ordinea de zi:
Aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării în comun a
proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de
ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Galați
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de Pneumoftiziologie
Galați asupra bunului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare ambulatoriu
integrat de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
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Se trece la punctul 25 din ordinea de zi:
Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectul investiției „Realizare
și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi, 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi:
Exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectele investițiilor: „Stații de
autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, „Trotuare” și „Piste bicicliști”, în
comuna Smârdan, 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 27 din ordinea de zi:
Asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
aferente Programului pentru școli al României, precum și aprobarea listei
produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României și
stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul școlar 2022-2023
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”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
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Se trece la punctul 28 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 cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Supune la vot art. 3 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Supune la vot art. 4 din proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Supune la vot proiectul de hotărâre în întregime.
Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” (Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Diaconu Vasile, Iosif
Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroșan Cătălin, Oprea
Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu Doina).
Se trece la punctul 29 din ordinea de zi:
Însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a
proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții
“Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Nefiind observații, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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În urma supunerii la vot au rezultat 23 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și
12 „abțineri” (Antofi Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel,
Diaconu Vasile, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia,
Moroșan Cătălin, Oprea Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu
Doina).
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 30 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”, 0 voturi „împotrivă” și
12 „abțineri” (Antofi Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel,
Diaconu Vasile, Iosif Iulian, Manoliu Tiberiu–Codruț, Mocanu Georgia–Cornelia,
Moroșan Cătălin, Oprea Radu–Adrian, Popa Octavian, Radu Valentin și Vasiliu
Doina).
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 31 din ordinea de zi:
Validarea desemnării nominale a domnului Ciprian MANEA, subprefect al Județului
Galați, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați
Inițiator: Costel Fotea
Domnul Președinte întreabă dacă sunt observații cu privire la proiectul de
hotărâre sau la documentația de fundamentare.
Fiind vorba despre o hotărâre care are componentă cu privire la persoane,
aprobarea acesteia se face 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.
Roagă Comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuțiuni.
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Pauză.
......................................................................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Sandu Mitică face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor de vot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuț
ALEXANDRU Adrian–Dănuț
ANTOFI Eugenia–Simona
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CONSTANDACHI Constantina
CUCU Doina
DIACONU Vasile
ENACHE Mioara
FOTEA Costel
GASPAROTTI Florinel–Petru
GROSU Constantin
GROSU Elena
IOSIF Iulian
ISTUDOR Gigel
IŞFAN Dumitru
MĂNĂILĂ Valeriu
MOCANU Georgia–Cornelia
NAGGAR Andreea–Anamaria
OPREA Radu–Adrian
POLINSCHI Mihai
POPA Octavian
PORUMB Cătălin–Nicolae
RADU Valentin
RUSU Georgiana–Iuliana
SANDU Mitică
STAN Ionel
STANCIU Silvius
VASILIU Doina

Se votează.
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Se reiau lucrările.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea ședinței.
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Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului Sandu Mitică pentru a prezenta
rezultatul votului.
Domnul Sandu Mitică
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind
«Validarea desemnării nominale a domnului Ciprian MANEA, subprefect al Județului
Galați, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați». 1. Numărul
membrilor în funcție ai Consiliului Județean Galați = 35; 2. Numărul membrilor în
funcție ai Consiliului Județean Galați prezenți la ședință (ședința este convocată la
sediul autorității): 29; 3. Cvorumul necesar: majoritatea simplă = 15
Voturi
„pentru”
25

Voturi
„împotrivă”
3

Buletine de
vot anulate
7

Buletine de
vot nule
-

CONCLUZIE: S-au aprobat toate prevederile proiectului de hotărâre privind
validarea desemnării nominale a domnului Ciprian MANEA, subprefect al Județului
Galați, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați, astfel cum
sunt acestea reglementate în cuprinsul articolelor nr. 1-4.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Mitică, președinte; NAGGAR
Andreea–Anamaria, membru; OPREA Radu–Adrian, membru; CONSTANDACHI
Constantina, membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru».
Se trece la punctul 32 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 Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Galați pentru luna aprilie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Galați pentru luna aprilie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență
„Sfântul Apostol Andrei” Galați pentru luna aprilie 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 aprilie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați
pe luna aprilie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galați pentru luna
aprilie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galați la data de 30 aprilie 2022.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
aprilie 2022.
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S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați pe
luna aprilie 2022.
Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului președinte, doreşte să ia cuvântul.
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean.
Domnul Iosif Iulian spune: „Profitând de prezența presei în sală, încă o dată, noi,
consilierii județeni ai Partidului Național Liberal, vă solicităm să găsim o formă de
comunicare între noi și dumneavoastră, să stabilim o dată, o oră – când doriți
dumneavoastră, să discutăm despre problemele despre care am vorbit mai devreme și
să găsim soluții. Așa că vă solicităm să începem să comunicăm într-adevăr, să depășim
acest moment. Mulțumesc”.
Domnul Sandu Mitică, adresându-se domnului președinte, dorește să ia cuvântul.
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean.
Domnul Sandu Mitică comunică: „Am asistat astăzi la o ședință atipică, în sensul că,
colegii noștri din P.N.L. au participat, însă s-au abținut la absolut toate proiectele de
hotărâri care au fost supuse votului. Fiecare dintre proiectele de hotărâri ar avea ceva
de comentat, însă eu, personal, am să mă refer doar la unul cu impact major asupra
securității bolnavilor aflați în spațiile de sănătate cu spitalizare continuă și anume
implementarea proiectului de realizare instalații detecție semnalizare, alarmare în caz
de incendiu precum și a detectării concentrației maxime de oxigen în saloanele unde
avem bolnavi… pe paturi. Acum știți, fiecare dintre noi, că în ultima perioadă în
România, în spațiile de sănătate publică, cu paturi staționare, au fost evenimente care
nu sunt dorite de nimeni, de absolut nimeni. Cei care lucrează în domeniul de sănătate
știu foarte bine ce a însemnat sau au văzut poate unii groaza pe care au avut-o bolnavii
aflați în neputința de a se evacua. A te opune astăzi sau… că până la urmă și abținerea
este o împotrivire ca să implementăm un proiect pentru care s-au găsit bani, s-a
realizat, s-a asigurat finanțarea, s-a elaborat proiectul, să ajungă în faza de
implementare și să nu fiu de acord, este inexplicabil… ca să mă exprim elegant. Avem în
sală doi medici. Doamna Mocanu, care s-a abținut, și aș putea să o întreb dacă știe
groaza pe care o simte un bolnav în imposibilitatea de a se evacua, aflat pe pat, și vede
cum vine prăpădul peste dânsul”.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia îi spune că se bucură foarte mult că a fost
întrebată. Acum, dacă a fost întrebată, să fie lăsată să răspundă.
Domnul Sandu Mitică dorește să termine ce are de spus, fiind o întrebare retorică.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia nu este de acord, precizând că nu este retorică.
Dânsa este aici în sală și răspunde.
Domnul Președinte invită să se ia cuvântul, pe rând.
Domnul Sandu Mitică afirmă: „Acum, când am ajuns să implementăm acest proiect,
știind că, în țară, majoritatea evenimentelor de incendii în spațiile de sănătate au avut
ca împrejurare favorizantă prezența sau depășirea concentrației maxime de oxigen și
lipsa unei instalații de detecție a unui astfel de eveniment… a unui incendiu, era cred că
absolut necesar ca proiectul acesta să… el oricum se va implementa - dar nu aceasta
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este problema, problema este cum putem noi explica cetățenilor sau aparținătorilor,
celor care se află pe patul de spital, că ne-am abținut la implementarea unui astfel de
proiect. Vă mulțumesc”.
Doamna Mocanu Georgia-Cornelia comunică: «Bun, dacă tot m-ați întrebat, atunci
răspunsul trebuie să existe. Mă bucur că m-ați întrebat. Și, oarecum, consider că m-ați
certat, oarecum, într-un mod direct, dar nu este nicio problemă, nu este nicio problemă
din partea unui domn care are experiență. Bun. Nimeni, niciodată, nu mă poate acuza că
nu înțeleg suferințele bolnavilor. Credeți-mă, mai ales pacienții știu foarte bine că sunt
extraordinar de empatică. Dar, dacă îmi amintesc, undeva cam pe la începuturile
ședințelor de consiliu județean, cred că erați în sală, sper că erați în sală, atunci când, cu
același discurs empatic, am încercat și eu să apelez la empatia dumneavoastră și să
solicit o mașină - două mașini din partea consiliului județean care să ajute Serviciul de
ambulanță doar cu recoltări la domiciliu, lucru pe care primarul P.N.L. de la Tecuci l-a
făcut într-un mod direct, da? Răspunsul a fost atunci: „este ministerul dumneavoastră,
să vă rezolve problemele cu ambulanța”. Deci, discursurile cu empatia bănuiesc că au
trecut demult limitele respective. Și încă ceva vreau să vă spun: nu suntem împotriva
voturilor, nu suntem împotriva proiectelor care sunt pentru cetățeni și mai ales pentru
bolnavi. Cred că ați înțeles foarte bine ce înseamnă abținerea noastră și dacă ar fi să
preluăm acum fiecare proiect și să facem un discurs empatic, un discurs care să apeleze
la suflet, aș avea și eu destule de spus. Dar, cred că ședința s-a încheiat, cred că au trecut
majoritatea proiectelor, așa cum au trecut, cred că s-a înțeles foarte bine de ce au
existat aceste abțineri, de ce au existat aceste abțineri din partea consilierilor P.N.L.
Galați și sunt convinsă că - dacă vom trece pe partea de comunicare care, personal, mi-a
fost respinsă mie în urmă cu doi ani, cu un an jumătate, când eu am propus această
comunicare, sunt convinsă că lucrurile vor merge foarte bine în continuare.
Mulțumesc».
Domnul Sandu Mitică precizează că este convins.
Domnul Stanciu Silvius, adresându-se domnului președinte, dorește să ia cuvântul.
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean.
Domnul Stanciu Silvius afirmă: „Domnule președinte, stimați colegi, eu sunt mai
nou la Consiliul Județean Galați. Momentul în care am jurat că voi face parte și mi-am
asumat prezența în consiliu, am înțeles că am venit să facem ceva pentru cetățeni,
pentru județ și să încercăm să facem proiecte. Eu vin din mediul universitar - încercăm
să facem ceva pentru educație, încercăm să facem ceva pentru copiii care vin la noi, la
universitate. Și, acum, încercăm să facem ceva pentru județ. Pentru asta am venit aici. Și
dacă nu facem nimic, atunci degeaba stăm aici. Acum câteva luni de zile, am avut o
inițiativă, am încercat atunci să ajutăm niște refugiați care au venit din Ucraina. Noi, ca
universitate, ne-am implicat, i-am cazat, le-am dat mâncare, am solicitat sponsorizări,
tot felul de ajutoare. Atunci, din păcate, deși marea majoritate a colegilor consilieri s-au
implicat și au înțeles că, până la urmă, să facem și noi cât putem ca și consilieri să
ajutăm acești năpăstuiți, au fost colegi care s-au abținut. M-am gândit că poate… eu
știu… au probleme financiare sau nu au înțeles inițiativa. Nu știu”. A încercat să o
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înțeleagă, deși, din punctul dânsului de vedere, ca și om, ca și creștin, ca și om care
muncește pentru oameni, nu i s-a părut chiar în regulă, dar asta este o altă problemă.
Fiecare are opțiunea. Totodată, comunică: „Dar, acum, în momentul în care discutăm de
blocarea unor fonduri europene și am mers și eu pe centură să văd… că am avut treabă,
să mă duc la Tecuci, și am văzut ce înseamnă circulația acolo și cât este de greu să
circuli și câtă lume se chinuie să treacă cu mașinile pe acolo, să blocăm niște bani, care
vin ca fonduri europene și nu știu… nu vreau să judec pe nimeni, că nu am acest drept.
Dar, consider că în momentul în care ne-am implicat în această acțiune trebuie să ne
facem treaba până la capăt. Pentru asta suntem aici. Dacă nu pot să îmi fac treaba, plec
și trebuie să înțelegem că în momentul în care suntem responsabili, ca și consilieri, în
momentul în care ne-am asumat, în momentul în care am jurat, să încercăm să
rezolvăm și să citim două-trei referate care ne vin pe e-mail, chiar dacă sunt de ultim
moment, pentru că nimeni nu vrea să vină hârtii pe ultim moment sau documente și să
ne facem datoria pentru că, până la urmă, de asta suntem aici. Asta este opinia mea”.
Precizează că pentru asta se află aici. Dacă nu își face datoria, dânsul pleacă. De
asemenea, susține: „În unele situații… și abținerea aceasta nu știu cum s-o judec, dar nu
judec oamenii, încă o dată. Eu vă mulțumesc și cred că, așa ca un sfat - am văzut că azi
am avut cvorum, să știți că și noi am avem probleme, am venit la ședințe când am fost
convocați pentru că venim pentru județ. Vă înțeleg că nu ați putut participa, dar
probabil că trebuie să vină toată presa ca să fim mai mulți în sală. Până la urmă, poate
ar fi cazul ca la alte ședințe să chemăm presa totdeauna ca să avem și noi colegi în sală
să fim… eu știu… cu toții prezenți aici. Eu vă doresc succes în continuare și vă doresc să
faceți tot ce puteți pentru binele cetățenilor și să ne îndeplinim, până la urmă, funcția
pentru care suntem aici. Vă mulțumesc frumos”.
Domnul Diaconu Vasile este de acord cu colegul dumnealor. Afirmă: „Domnul
profesor probabil că are o experiență mult mai mare ca mine sau ca noi, unii din noi,
același lucru și același sentiment îl am și eu, dar totuși trebuie să înțelegem că suntem
la Consiliul Județean Galați. Consiliul Județean Galați nu este Consiliul Local Galați. Deci
așa o văd eu, venind de la Tecuci. În ultimul timp, am văzut că toate proiectele noastre
au fost luate în derâdere că facem proiecte ale liberalilor și așa mai departe. Bineînțeles
că, cu prioritate, facem pentru cei care ne-au votat. Nu îi obligă nimeni pe cei de la
Tecuci, care sunt P.S.D., să nu facă pentru comunele P.S.D., este dreptul lor și este
obligația lor, pentru că au fost votați de cetățenii respectivi. Dacă eu, de doi ani, încerc
să facem măcar un studiu de fezabilitate pentru centura Tecuci de la Matca, cu primar
P.S.D. la Munteni, cu primar P.S.D. Domnul președinte a spus că este de acord. Nu
reușim - doamna Cucu, cu domnul primar de la noi, cu domnul… cine o mai fi… să
facem două hârtii, să dăm drumul la un proiect, un proiect tehnic, cum a spus domnul
președinte, că am vorbit de atâtea ori cu el, și să facem un studiu de fezabilitate, măcar
anul acesta să îl punem pe finanțare? Vorbesc de atâta timp pentru că dumneavoastră
poate ați fost la Tecuci, să vedeți ce a făcut Rotary acolo. Am făcut de fiecare dată scris,
am primit scris în derâdere: că aceia n-au probleme, că nu au oameni, că s-a mărit
prețul. Dar nu a luat nimeni nicio măsură. Deci APĂ CANAL, cel care este beneficiarul
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acestui proiect, că nu am intrat în proiect de capul nostru, pentru că proiectele sunt
regionale. Când am intrat în Uniunea Europeană ne-am asumat. Tecuciul nu mai poate
face proiecte. Proiectele se fac la nivel regional, de asta s-au mărit proiectele cu fonduri
europene. Foarte bine! Îl felicit pe domnul președinte și toată echipa de aici că face
proiecte și că a crescut foarte mult investițiile. N-am văzut, am fost trei mandate
consilier la Tecuci, nu am văzut niciodată un raport așa de bun între bugetul de
funcționare și bugetul de dezvoltare, că știu ce este acela buget de dezvoltare și buget
de funcționare. Este foarte, foarte important și foarte bun raportul care există acum, dar
haideți să facem pentru tot județul. Că sunt comune P.S.D., că sunt comune P.N.L., că
este Tecuciul, că este… haideți să dezvoltăm. Dacă este 50% din Galați, trăiește în orașul
Galați, și 50% în cealaltă… în tot județul, haideți, totuși, să dezvoltăm corect. Și, dacă
vine domnul Pucheanu, mulțumesc că ne-ați dat trei milioane de euro și ne mai dați. Păi,
e corect! Dar poate Galațiul are fonduri mai bune decât celelalte comune sau decât
municipiul Tecuciul. Tot ascultăm că: domnule v-am luat spitalul din Tecuci, v-am luat
groapa de gunoi. Nu era a noastră! În groapa de gunoi de la Tecuci nu a depus numai
Tecuciul gunoi. A depus tot nordul județul și toată lumea - și de la Focșani au venit. Cine
are obligația să o închidă? Așa sunt legile acum, să o închidă asociația care a făcut-o.
Dacă groapa o să fie la Valea Mărului, credeți că este a comunei Valea Mărului sau este a
județului Galați? Și sunt multe alte probleme de discutat. Și cu spitalul - nu l-am luat
că… noi am greșit, atunci când l-am luat la Tecuci, noi am greșit. El trebuia să rămână la
județ, pentru că este spital județean, așa cum a rămas și Târgu Bujor. Că orașul Târgu
Bujor nu ține spitalul din Târgu Bujor și nu se adresează numai orașului Târgu Bujor, ci
toată zonă. Să înțelegem bine. Că ne deranjează când se fac tot felul de afirmații de
genul acesta. Haideți să gândim corect – este a județului, suntem la consiliul județean?
Nu am venit la orașul Galați, am venit la județul Galați. Mulțumesc”.
Domnul Stanciu Silvius transmite: „Și eu vă mulțumesc frumos și constat că aveți
mult mai multă experiență politică decât am eu. În discursul dumneavoastră se vede și
chiar am de învățat din partea aceasta din punct de vedere politic. Eu am văzut totuși și
am constatat că, până la urmă, la consiliul județean s-a încercat să se repare treaba și cu
spitalul de care spuneați dumneavoastră la Tecuci. Și, de asemenea, am văzut că mulți
cetățeni ai Galațiului, indiferent de partide, se laudă cu realizările Consiliului Județean
Galați, chiar dacă unii reprezentanți ai lor se abțin la voturi în consiliu. Adică sunt foarte
multe declarații politice, este foarte bine să facem și politică pentru asta… eu știu… e
viața politică, dar eu consider că este bine să ne facem și treaba și să lăsăm orgoliile
departe și să încercăm să ne facem munca pentru care am jurat și pentru care suntem
aici. Adică eu vorbesc din punct de vedere academic și ca specialist până la urmă și am
venit să fac treabă. Dacă nu, mai bine îmi dau demisia. Mulțumesc frumos”.
Doamna vicepreședinte Grosu Elena, adresându-se domnului președinte, dorește
să ia cuvântul
Domnul Președinte îi dă cuvântul doamnei vicepreședinte.
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Doamna vicepreședinte Grosu Elena afirmă: „Eu simt așa puțină furie pentru un
motiv pe care îl spun acum și închei și nu mai spun altceva. Fac referire la anexa aceea
faimoasă 7.3 în care Consiliul Județean Brașov a primit nu știu… treizeci de mii de lei,
Consiliul Județean Sibiu a primit șaizeci de mii de lei, Consiliul Județean Cluj a primit nu
știu cât… mulți, mulți, mulți bani, iar Consiliul Județean Galați a primit zero lei. Deci, miar fi plăcut ca, consilierii noștri județeni P.N.L., pentru că era Guvernul P.N.L., să se lupte
atunci pentru mai mulți bani la Consiliul Județean Galați ca să putem face tot ce vrem,
tot ce avem nevoie - pentru că avem nevoie. Avem nevoie de centura de la Galați, de la
Tecuci, avem nevoie de multe, multe, multe. Dar, atunci, nu am auzit nimic să se spună,
n-am văzut! N-am văzut să se lupte cineva pentru Consiliul Județean Galați! Vă
mulțumesc”.
Domnul Radu Valentin dorește să ia cuvântul. Comunică: „Tot am fost acuzați că
blocăm investițiile în Galați, că, din cauza P.N.L.-ului, din Galați fug milioanele de euro,
acum suntem acuzați că am blocat investiții, eu nu am cunoștință să fi blocat consilierii
P.N.L. vreo investiție în Galați. Eu, în ceea ce fac, dacă tot să zicem așa, ne lăudăm cu
ceea ce facem fiecare, de obicei îmi respect termenele. Deci, la mine, stadiile lucrărilor și
tot ceea ce fac în viața privată au o foarte mare importanță și, de aceea, aș vrea și eu să
știu, ca o parte din proiectele noastre, pe care le-am votat aici cu toții și ne-am fi
bucurat să fie finalizate, în ce stadiu mai sunt? Poate chiar un stadiu al lucrărilor și ceea
ce putem face de acum încolo. Și, acum, o să enumăr două-trei dintre ele și răspunsul nil dați cum considerați, poate să fie și acum, poate să fie și scris, nu contează. Și, aici, aș
vrea să știu, spre exemplu, care este stadiul efectiv al centurii Galațiului și o estimare
din partea constructorului ca termen de finalizare pentru că, din cunoștințele mele, și
mă pricep, nu mă puteți acuza că nu am cunoștințe în construcții, acel pod va mai dura,
probabil că îl prinde iarna lejer”.
Domnul Președinte îl întreabă cam cât crede că va mai dura.
Domnul Radu Valentin îi răspunde: „Nu știu… vreau să îmi faceți o surpriză să
merg pe el cât mai curând, să mă opresc în casele care nu sunt expropriate”.
Domnul Președinte îi spune: „Vă facem”.
Domnul Radu Valentin spune: «Muzeul de Artă - în ce stadiu se mai află lucrarea?
Știu că… nu știu - văd că nu se mai lucrează. Proiectul de la Farmacia Ținc în ce stadiu se
mai află? Hangarul pentru elicopter - în ce stadiu se mai află? Nu o fac ca un reproș, dar
ar trebui ca noi sau echipa sau cine trebuie să facă să ia măsuri - „domnule, ați
întârziat?” Da. Haideți să vedem ce facem. Sunt probleme legislative? Eu cred că ar
trebui să… noi, ca și consilieri județeni, să solicităm colegilor noștri parlamentari
modificarea legislației dacă, din cauza unei legislații, noi nu putem rezilia un contract și
ar trebui, în regim de urgență, anumite lucrări care au fost abandonate - le consider
abandonate atât timp cât astăzi nu se mai lucrează la ele. Noi stăm și ne contrazicem și
ne certăm și vorbim, în esență, aceleași lucruri. Eu cred că dialogul lipsește. Vă
mulțumesc».
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Domnul Președinte arată că a lăsat atât de deschis dialogul, este atât de mult dialog
în fața tuturor cetățenilor. Referitor la centura Tecuciului, cea despre care vorbea
colegul dumnealor, îi comunică: „Stimate coleg, până Primăria Tecuci nu își stabilește a
cui este proprietatea terenului, nu pot să fac un studiu de fezabilitate pe proprietățile
oamenilor acolo. Am rugat, știți foarte bine, și pe dumneavoastră și pe domnul primar și
pe toată lumea: stabiliți a cui este proprietatea, stabiliți un culoar pe unde va merge
centura respectivă, să facem un parteneriat și după ce rezolvați problema respectivă
apoi putem să demarăm un studiu de fezabilitate. Că dacă mă întrebați pe mine, un
studiu de fezabilitate nu este atât de scump încât inclusiv Primăria Tecuci poate să
dispună de douăzeci de mii de euro sau treizeci de mii de euro”. În ceea ce privește
hangarul spune că este în proporție de 96%...
Domnul Diaconu Vasile intervine și precizează că discuția au avut-o când a fost o
linie de finanțare…
Domnul Președinte dorește să își ducă ideea până la capăt, menționând că a dat
cuvântul tuturor celor care au dorit.
Domnul Diaconu Vasile spune că numai o observație are de făcut: „Discuția am
avut-o când a fost o linie de finanțare pe consiliul județean la centuri”.
Domnul Președinte subliniază că nu a fost o linie de finanțare la centuri la consiliul
județean. Afirmă: «Haideți să ne documentăm puțin mai bine că încă nu a fost deschisă
încă. Poate să existe, dar, dacă dumneavoastră nu rezolvați problema proprietății, nu o
să fie. Adică nu a fost până acum, urmează să fie. Sunt două lucruri diferite. Adică
suntem într-un alt registru. Rugămintea este să informăm corect. Nu a fost. Urmează să
fie. Este o mare diferență între ce va fi și ce a fost. Ce a fost am făcut: am luat centura
Galațiului și am luat treizeci de milioane de euro pe ea și nu reușim să votăm
exproprierile. Doi. Hangarul: 96% realizat. Nu cred că există un președinte de consiliu
județean mai dur cu constructorul decât am fost eu. Are peste șaizeci de mii de lei sau
șaptezeci de mii de lei penalități. Suntem încă și acum, în instanță. Anumite lucruri care
nu depind de mine nu pot să răspund pentru ele. Am făcut tot ce a fost posibil
omenește, juridic și legal. În afara cadrului legal, nu pot să fac, niciodată, nimic,
indiferent cine ar veni să îmi ceară lucrul acesta! Muzeul de Artă Vizuală. A venit o firmă
de la București, a câștigat, licitațiile sunt publice pot să... suntem în Uniunea Europeană
- poate să participe orice firmă din Uniunea Europeană. Bineînțeles, au venit, au lucrat.
Am reziliat contractul, i-am dat în judecată. Așa cum le-am cerut celor de pe centură trei
milioane… trei milioane și ceva de lei – treizeci de miliarde de lei vechi – pentru că nu
au făcut exproprierile la timp, același lucru îl facem și cu aceștia. Ne-am dus spre masa
credală și i-am dat în judecată să… și le-am cerut daune morale pentru prejudiciu. În
momentul de față, dacă intrați pe SICAP, este scos din nou în procedură de achiziție și
sper să vină o asociere sau o firmă care să îl finalizeze. Centura. Vestea bună este,
stimate consilier, că, până la toamnă, veți merge pe podul hobanat. Și, acolo, așa cum
v-am spus, acolo unde au greșit, cel care a greșit, v-am spus că a fost acționat în instanță
și a primit sancțiunea - în primă instanță am câștigat și au certificat negativ. Vom
finaliza centura Galațiului pentru că eu sunt sigur că dumneavoastră nu o să o puteți
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ține la nesfârșit și nu aveți cum să le spuneți gălățenilor că nu vreau eu să votez să se
realizeze un obiectiv de treizeci de milioane de euro în județul Galați pentru că, azi
dimineață, nu m-a sunat Fotea sau Fotea nu m-a luat în brațe să discute cu mine, să
vorbească cu mine. Nu există așa ceva! Am spus-o și o repet: pentru acest raport de
expropriere, în afară de faptul că noi ridicăm mâna aici nu avem nici… nu putem
interveni cu absolut nimic. Dacă putea să intervină cineva, să spună că modifică o sumă
sau o altă sumă sau că vine, aduce un aport sau că nu îi convine suma „x” sau suma „y”,
atunci aș mai fi zis, dar, ținând cont de faptul că este făcut de experți care și-au asumat
pentru că, ulterior, dacă vreun proprietar de pe centură este nemulțumit de suma pe
care o primește are dreptul să meargă în instanță, să conteste suma pe care a primit-o,
instanța va desemna un alt expert și, dacă suma respectivă nu este cea corectă, atunci
va stabili expertul și instanța o altă sumă. Cine își asumă de aici să spună că suma „x”
sau „y” nu este corectă? Pentru că expertul își va asuma dacă sunt diferențe de preț
între ce va stabili instanța sau ce au evaluat ei, în cazul în care vreun proprietar de pe
centură este nemulțumit. Adică, sunt lucruri total diferite. A! Că sunt orgolii politice că
dacă nu a venit Fotea să vorbească cu noi, extraordinar, ce nenorocire a fost! Este un
proiect pe care l-am votat și l-am tot votat de multe de ori din cauză că au fost
modificări la indicatori, au fost clarificări cerute de finanțator, au fost modificări cerute
de Ministerul Dezvoltării, de POR și tot așa mai departe. L-am votat până acum de cel
puțin opt sau nouă ori. Prima evaluare făcută a fost făcută în studiul de fezabilitate a
fost o preevaluare făcută așa, grosso modo, ca să putem depune proiectul, dar nu puteai
cu evaluarea respectivă să mergi să faci exproprieri, că nu stăteau în picioare. De aceea,
am și reziliat contractul cu firma care a făcut evaluarea, pentru că nu era făcută așa cum
prevede legea. De aceea vă spun, haideți să trecem peste orgoliile acestea politice, că
nu-și au rostul. Să știți că nu eu - dacă vreți mie să îmi demonstrați ceva, nu aveți ce să
îmi demonstrați mie. Trebuie să demonstrați cetățenilor. Trebuie să le spuneți
oamenilor, că nu puteți să vă duceți, la oamenii din județul Galați, să le spuneți: mie nu
îmi place de Fotea și, de aceea, nu votez un proiect de dezvoltare a județului Galați de
treizeci de milioane de euro. Nu aveți cum să faceți lucrul acesta! Niciodată! Nu votez un
proiect de siguranță la incendii într-un spital pentru că mie nu îmi place Fotea! Nu poți
să îmi spui că nu votez un proiect de ambulatoriu de spital pentru că nu îmi place Fotea!
Fotea nu este pe persoană fizică aici! Dumneavoastră sunteți într-o instituție și toți
suntem într-o instituție pe care trebuie să o respectăm! Acesta este mesajul meu. În
rest, putem să ne întâlnim oriunde vreți și în consiliul județean și vin și la P.N.L., la
partid, și oriunde… așa… și vorbim și două ore și cinci ore și zece ore. Proiectele nu sunt
ale lui Fotea, instituția nu este a lui Fotea! Este instituția statului român, a consiliului
județean, este a gălățenilor!»
Domnul Iosif Iulian, adresându-se domnului președinte, dorește să ia cuvântul.
Domnul Președinte îi dă cuvântul domnului consilier județean.
Domnul Iosif Iulian comunică: „Observ că acest punct de Diverse a fost cel mai
complex de când sunt eu consilier județean, niciodată nu s-a vorbit așa de mult. Toată
lumea a luat cuvântul. Și mă bucur că dumneavoastră ați menționat, acum câteva
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secunde, că veți discuta cu noi. Noi nu am votat împotrivă la tot ceea ce ați spus mai
devreme. Ne-am abținut. Da? Este o diferență din punctul meu de vedere și sper că o
conștientizați…”
Domnul Președinte intervine: „Explicați-le gălățenilor, nu mie, că eu știu…”
Domnul Iosif Iulian continuă: „Dar nu vă dau dumneavoastră nicio explicație,
domnule președinte. Dau explicație în fața colegilor mei și a presei ca să afle…
cetățenilor. Dacă tot vreți să continuăm pe partea aceasta ironică, pentru că am simțit
anumite înțepături ale dumneavoastră, și cred că este ok să ținem o linie decentă în
exprimare și să nu ne atacăm. Dacă tot ați spus mai devreme că veniți și la sediul P.N.L.,
noi vă invităm la o cafea, cu mare drag, să discutăm absolut tot, să trecem peste acest
impas. Vă mulțumesc”.
Domnul Președinte, în închiderea ședinței, le mulțumește, le dorește o
după-amiază plăcută și sănătate multă tuturor.
Prezentul proces-verbal, fără ștersături sau adăugiri, conține 44 (patruzecişipatru)
pagini și a fost prezentat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Galați,
convocată de îndată, din data de 31 mai 2022.
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