PROCES–VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi
din data de 31 ianuarie 2022
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi a fost convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 150 din 25 ianuarie 2022 şi a fost publicată
în ziarul „Viaţa liberă” Galaţi (ediţia on-line) din 25 ianuarie 2022, respectiv în ediţia
tipărită din 26 ianuarie 2022 şi afişată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de
Regulament şi de Codul administrativ, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a
comunei Cerţeşti);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri
(U.A.T. a comunei Costache Negri);
Iniţiator: Costel Fotea
3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a
comunei Folteşti);
Iniţiator: Costel Fotea
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a
comunei Griviţa);
Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a
comunei Rediu);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a
comunei Schela);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a
comunei Şendreni);
Iniţiator: Costel Fotea
8. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul
Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital
din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
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11. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 95/20.04.2021 privind
darea în administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public
şi Privat al judeţului Galaţi a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al judeţului
Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi şi a mijloacelor fixe amplasate în
incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 265 din 19 decembrie 2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 114 din 31 mai 2018
privind aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu
Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi” şi a cheltuielilor legate
de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 112 din 31 mai 2018
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 113 din 31 mai 2018
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului ”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32 din 30 ianuarie 2020
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc
Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
17. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 254 din 19 decembrie
2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare
variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.,
încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentaţiei
tehnice pentru Autorizaţia de Construire (P.A.C.) şi obţinerea Autorizaţiei de Construire
(A.C.) pentru obiectivul de investiţii «Drum de legătură între DX Brăila – Galaţi şi VO
Galaţi»”;
Iniţiator: Costel Fotea
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19. Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.,
încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentaţiei
tehnice pentru Autorizaţia de Construire (P.A.C.) şi obţinerea Autorizaţiei de Construire
(A.C.) pentru obiectivul de investiţii «Modernizare drum existent DN 25, între Galaţi şi
Tudor Vladimirescu»”;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiţie: „Executarea unui puţ forat la adâncimea de 150m
pentru suplimentarea surselor de alimentare cu apă a Unităţii Medico - Sociale Găneşti,
localitatea Găneşti, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Spaţii de Creaţie Plastică şi
Expoziţională în Aer Liber;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
”Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea Măstăcani - DN 26 (DJ 255)”;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile
Vîrlezi–Tg. Bujor–Umbrăreşti–Viile–Fîrţăneşti–Folteşti (DJ 242)”;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca
- Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar,
gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi
pentru anul şcolar 2022-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal
de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Majorarea nivelului alocaţiilor de hrană în anul 2022 pentru consumurile
colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi şi
Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, pentru pacienţii internaţi diagnosticaţi COVID-19,
faţă de nivelul prevăzut în H.G. nr. 470/2021 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru
consumurile colective din unităţile sanitare publice;
Iniţiator: Costel Fotea
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28. Aprobarea modalităţii de acordare a unui stimulent financiar care să susţină
decizia unei familii de a adopta;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru
perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
30. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
A participat ca invitat Gabriel-Aurelian Panaitescu – Prefectul judeţului Galaţi.
Şedinţa Consiliului Judeţean Galaţi s-a desfăşurat în sistem hibrid, parţial cu
prezenţa fizică şi parţial prin utilizarea unor mijloace electronice de comunicare
simultană de la distanţă.
Domnul Preşedinte, adresându-se doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni,
doreşte să salute prezenţa la această şedinţă a domnului Gabriel-Aurelian Panaitescu –
Prefectul judeţului Galaţi.
În continuare, îi dă cuvântul domnului Secretar general al judeţului Coca Ionel care
va face apelul nominal pentru a stabili prezenţa la şedinţă.
Domnul Coca Ionel face apelul nominal.
Domnul Preşedinte informează că dintr-un număr de 34 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sunt prezenţi 33 consilieri judeţeni în
funcţie + Preşedintele Consiliului Judeţean, deci şedinţa poate începe, fiind întrunite
condiţiile regulamentare pentru desfăşurarea acesteia.
În sală, au fost prezenţi Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Fotea
Costel şi următorii consilieri judeţeni: Adumitroaiei Răzvan–Ionuţ, Alexandru
Adrian–Dănuţ, Buţurcă Octav, Cambanache Liliana, Constandachi Constantina,
Cucu Doina, Diaconu Vasile, Enache Mioara, Gasparotti Florinel–Petru, Grosu
Constantin, Grosu Elena, Iosif Iulian, Işfan Dumitru, Mănăilă Valeriu, Naggar
Andreea–Anamaria, Nechifor Alexandru, Polinschi Mihai, Popa Octavian, Porumb
Cătălin–Nicolae, Radu Valentin, Sandu Mitică, Stan Ionel, Stanciu Silvius şi Şapira
Violeta.
În sistem online, au fost prezenţi următorii consilieri judeţeni: Antofi
Eugenia–Simona, Căluean Anghel–Costel, Costea Tudorel, Istudor Gigel, Manoliu
Tiberiu–Codruţ, Mocanu Georgia–Cornelia, Moroşan Cătălin, Oprea Radu–Adrian
şi Rusu Georgiana–Iuliana.
A lipsit doamna consilier judeţean Vasiliu Doina.
Domnul consilier judeţean Căluean Anghel–Costel nu a fost conectat la
sesiunea video la votarea punctelor 19 şi 28 de pe ordinea de zi.
Domnul consilier judeţean Moroşan Cătălin nu a fost conectat la sesiunea
video la votarea punctului 21 de pe ordinea de zi.
Domnul Preşedinte informează că potrivit art. 138 alin. (13), alin. (14) şi alin. (15)
din Codul administrativ, a fost prezentat la mapă procesul–verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 20 ianuarie 2022.
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Întreabă dacă sunt observaţii în legătură cu procesul–verbal.
Nefiind observaţii, supune la vot procesul–verbal.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Domnul Preşedinte, cu privire la ordinea de zi, solicită completarea acesteia cu
următorul proiect de hotărâre:
- Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind
realizarea obiectivului de investiţie „Construire Pavilion Pediatrie şi
Modernizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor” Galaţi.
În continuare, face precizarea că proiectul de hotărâre are avizele comisiilor de
specialitate.
Domnul Preşedinte supune la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind «Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital
Orăşenesc Tg. Bujor” Galaţi».
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt alte observaţii cu privire la ordinea de zi aşa
cum a fost transmisă la mape şi publicată în presa locală.
Nefiind alte observaţii, supune la vot ordinea de zi cu modificarea solicitată:
1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a
comunei Cerţeşti);
Iniţiator: Costel Fotea
2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri
(U.A.T. a comunei Costache Negri);
Iniţiator: Costel Fotea
3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a
comunei Folteşti);
Iniţiator: Costel Fotea
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a
comunei Griviţa);
Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a
comunei Rediu);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a
comunei Schela);
Iniţiator: Costel Fotea
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7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a
comunei Şendreni);
Iniţiator: Costel Fotea
8. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul
Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
9. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital
din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
10. Modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
11. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 95/20.04.2021 privind
darea în administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public
şi Privat al judeţului Galaţi a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al judeţului
Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi şi a mijloacelor fixe amplasate în
incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A;
Iniţiator: Costel Fotea
12. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 265 din 19 decembrie 2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”;
Iniţiator: Costel Fotea
13. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 114 din 31 mai 2018
privind aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu
Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi” şi a cheltuielilor legate
de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
14. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 112 din 31 mai 2018
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”»;
Iniţiator: Costel Fotea
15. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 113 din 31 mai 2018
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului ”Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”;
Iniţiator: Costel Fotea
16. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32 din 30 ianuarie 2020
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc
Târgu Bujor” şi a cheltuielilor legate de acesta;
Iniţiator: Costel Fotea
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17. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 254 din 19 decembrie
2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare
variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
18. Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.,
încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentaţiei
tehnice pentru Autorizaţia de Construire (P.A.C.) şi obţinerea Autorizaţiei de Construire
(A.C.) pentru obiectivul de investiţii «Drum de legătură între DX Brăila – Galaţi şi VO
Galaţi»”;
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.,
încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentaţiei
tehnice pentru Autorizaţia de Construire (P.A.C.) şi obţinerea Autorizaţiei de Construire
(A.C.) pentru obiectivul de investiţii «Modernizare drum existent DN 25, între Galaţi şi
Tudor Vladimirescu»”;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiţie: „Executarea unui puţ forat la adâncimea de 150m
pentru suplimentarea surselor de alimentare cu apă a Unităţii Medico - Sociale Găneşti,
localitatea Găneşti, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind
realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Spaţii de Creaţie Plastică şi
Expoziţională în Aer Liber;
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind
realizarea obiectivului de investiţie „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare
Spital Orăşenesc Tg. Bujor” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
”Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea Măstăcani - DN 26 (DJ 255)”;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile
Vîrlezi–Tg. Bujor–Umbrăreşti–Viile–Fîrţăneşti–Folteşti (DJ 242)”;
Iniţiator: Costel Fotea
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25. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca
- Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar,
gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi
pentru anul şcolar 2022-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal
de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Majorarea nivelului alocaţiilor de hrană în anul 2022 pentru consumurile
colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi şi
Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, pentru pacienţii internaţi diagnosticaţi COVID-19,
faţă de nivelul prevăzut în H.G. nr. 470/2021 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru
consumurile colective din unităţile sanitare publice;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Aprobarea modalităţii de acordare a unui stimulent financiar care să susţină
decizia unei familii de a adopta;
Iniţiator: Costel Fotea
30. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru
perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Răsvan Angheluţă” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
31. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T.
a comunei Cerţeşti)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri
(U.A.T. a comunei Costache Negri)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T.
a comunei Folteşti)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T.
a comunei Griviţa)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a
comunei Rediu)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a
comunei Schela)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:
Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni
(U.A.T. a comunei Şendreni)
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi:
Acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul
Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital
din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi:
Modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia‖ Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 95/20.04.2021 privind darea
în administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public
şi Privat al judeţului Galaţi a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al
judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi şi a mijloacelor fixe
amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 265 din 19 decembrie 2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A‖
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 13 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 114 din 31 mai 2018 privind
aprobarea proiectului ‖Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu
Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi‖ şi a cheltuielilor
legate de acesta
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 112 din 31 mai 2018 privind
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei‖»
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 15 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 113 din 31 mai 2018 privind
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea
obiectivului ‖Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de
Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor‖
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 16 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 32 din 30 ianuarie 2020
privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul
Orăşenesc Târgu Bujor‖ şi a cheltuielilor legate de acesta
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 17 din ordinea de zi:
Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 254 din 19 decembrie 2017
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a
acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare
variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi‖
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 18 din ordinea de zi:
Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean
Galaţi şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.,
încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea
documentaţiei tehnice pentru Autorizaţia de Construire (P.A.C.) şi obţinerea
Autorizaţiei de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiţii «Drum de legătură
între DX Brăila – Galaţi şi VO Galaţi»‖
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 19 din ordinea de zi:
Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean
Galaţi şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.,
încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea
documentaţiei tehnice pentru Autorizaţia de Construire (P.A.C.) şi obţinerea
Autorizaţiei de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiţii «Modernizare drum
existent DN 25, între Galaţi şi Tudor Vladimirescu»‖
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖.
Domnul consilier judeţean Căluean Anghel-Costel nu a fost conectat la
sesiunea video.
Se trece la punctul 20 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea
obiectivului de investiţie: „Executarea unui puţ forat la adâncimea de 150m
pentru suplimentarea surselor de alimentare cu apă a Unităţii Medico - Sociale
Găneşti, localitatea Găneşti, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi‖
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 21 din ordinea de zi:
Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea
obiectivului de investiţie: Amenajare Spaţii de Creaţie Plastică şi Expoziţională în
Aer Liber
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖.
Domnul consilier judeţean Moroşan Cătălin nu a fost conectat la sesiunea
video.
Se trece la punctul 22 din ordinea de zi:
Aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea
obiectivului de investiţie „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital
Orăşenesc Tg. Bujor‖ Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 23 din ordinea de zi:
Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
‖Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul
Pechea - Măstăcani - DN 26 (DJ 255)‖
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 24 din ordinea de zi:
Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile
Vîrlezi–Tg. Bujor–Umbrăreşti–Viile–Fîrţăneşti–Folteşti (DJ 242)‖
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Se trece la punctul 25 din ordinea de zi:
Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Proiectul
Tehnic şi în Detaliile de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie:
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile
Matca - Valea Mărului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)‖
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 26 din ordinea de zi:
Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial,
învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi
pentru anul şcolar 2022-2023
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 27 din ordinea de zi:
Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe
raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 28 din ordinea de zi:
Majorarea nivelului alocaţiilor de hrană în anul 2022 pentru consumurile colective
din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase ―Sf. Cuv. Parascheva‖ Galaţi şi
Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, pentru pacienţii internaţi diagnosticaţi
COVID-19, faţă de nivelul prevăzut în H.G. nr. 470/2021 privind nivelul alocaţiilor
de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 33 voturi „pentru‖.
Domnul consilier judeţean Căluean Anghel-Costel nu a fost conectat la
sesiunea video.
Se trece la punctul 29 din ordinea de zi:
Aprobarea modalităţii de acordare a unui stimulent financiar care să susţină
decizia unei familii de a adopta
Iniţiator: Costel Fotea
Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Nefiind observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Se trece la punctul 30 din ordinea de zi:
Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru
perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă‖ Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la proiectul de hotărâre
sau la documentaţia de fundamentare.
Fiind vorba despre o hotărâre care are componentă cu privire la persoane,
aprobarea acesteia se realizează cu vot secret.
Invită la o scurtă pauză, timp în care vor fi întocmite buletinele de vot care vor fi
predate Comisiei de numărare a voturilor, odată cu procesele-verbale.
Totodată, întrucât domnul Oprea Radu-Adrian este online, roagă să se propună o
persoană, de la P.N.L., care să fie în Comisia de numărare a voturilor.
Domnul Iosif Iulian îl propune pe domnul Radu Valentin.
Domnul Preşedinte supune la vot această propunere.
Se aprobă în unanimitate, cu 34 voturi „pentru‖.
Domnul Preşedinte roagă Comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţiuni.
Pauză.
.......................................................................................................................................
Se reiau lucrările.
Domnul Sandu Mitică face apelul nominal în vederea înmânării buletinelor de vot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ
ALEXANDRU Adrian–Dănuţ
BUŢURCĂ Octav
CAMBANACHE Liliana
CONSTANDACHI Constantina
CUCU Doina
DIACONU Vasile
ENACHE Mioara
FOTEA Costel
GASPAROTTI Florinel–Petru
GROSU Constantin
GROSU Elena
IOSIF Iulian
IŞFAN Dumitru
MĂNĂILĂ Valeriu
NAGGAR Andreea–Anamaria
NECHIFOR Alexandru

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
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Costel Fotea
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

POLINSCHI Mihai
POPA Octavian
PORUMB Cătălin–Nicolae
RADU Valentin
SANDU Mitică
STAN Ionel
STANCIU Silvius
ŞAPIRA Violeta
VASILIU Doina - absent

Se votează.
Se ia o pauză pentru numărarea voturilor.
……………………………………………………………………………………………………
Se reiau lucrările.
Domnul Sandu Mitică dă citire următorului:
 Proces-verbal privind consemnarea rezultatului votului secret privind «Aprobarea
rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru perioada februarie
2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”
Galaţi». 1. Numărul membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi = 35; 2. Numărul
membrilor în funcţie ai Consiliului Judeţean Galaţi prezenţi la şedinţă (şedinţa este
organizată în sistem hibrid – parţial cu prezenţa fizică şi parţial prin utilizarea unor
mijloace electronice de comunicare simultană de la distanţă; consilierii judeţeni care
utilizează asemenea mijloace nu pot participa la procedura de vot secret): 25; 3.
Cvorumul necesar: majoritatea simplă = 13
Voturi
„pentru”
25

Voturi
„împotrivă”
-

Buletine de
vot anulate
10

Buletine de
vot nule
-

CONCLUZIE: S-au aprobat toate prevederile proiectului de hotărâre privind
aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru
perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Răsvan Angheluţă‖ Galaţi, astfel cum sunt acestea reglementate în
cuprinsul articolelor nr. 1—4.
Semnează, Comisia de numărare a voturilor: SANDU Mitică, preşedinte; NAGGAR
Andreea–Anamaria, membru; RADU Valentin, membru; CONSTANDACHI Constantina,
membru; GASPAROTTI Florinel–Petru, membru».
Domnul Preşedinte îi mulţumeşte domnului preşedinte al Comisiei de numărare a
voturilor pentru cele prezentate.

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Şedinţa din 31 ianuarie 2022
Pag. nr. 17
Se trece la punctul 31 din ordinea de zi:
Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse
Domnul Preşedinte întreabă dacă sunt observaţii cu privire la informările sau
rapoartele ce au fost prezentate la mape.
S-a luat act de Raportul de activitate al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi
pe luna decembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pe luna
decembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi
pe anul 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi pentru luna decembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi pentru luna decembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru luna
decembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
pe luna decembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galaţi la data de 31 decembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi pentru luna decembrie 2021.
S-a luat act de Raportul de activitate al Serviciului Public Judeţean de Administrare
a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi pe luna decembrie 2021.
Domnul Preşedinte, nemaifiind alte întrebări, le mulţumeşte doamnelor şi domnilor
consilieri judeţeni pentru prezenţa la această şedinţă. Având în vedere faptul că vine o
perioadă în care va trebui să fie aprobate foarte multe proiecte, parteneriate, anunţă că
este posibil ca joi sau vineri să aibă loc o şedinţă de îndată şi că săptămâna viitoare,
marţi sau miercuri, va avea loc o şedinţă extraordinară pentru aprobarea bugetului. Şi,
apoi, în funcţie de celelalte parteneriate şi protocoale, în funcţie de cum se deschid
axele de finanţare şi programele cu fonduri europene, are rugămintea de a se da curs
şedinţelor de îndată pentru că este nevoie de absorbţie de fonduri europene. În
închiderea şedinţei, le mulţumeşte tuturor, le doreşte o după-amiază plăcută, o
săptămână superbă şi multă sănătate.
Prezentul proces-verbal, fără ştersături sau adăugiri, conţine 17 (şaptesprezece)
pagini şi a fost prezentat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi,
convocată de îndată, din data de 03 februarie 2022.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

Textul înscris în prezenta filă exprimă realitatea şedinţei.
P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ionel Coca

