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M I N U T A  

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAȚI  
DIN DATA DE 26 IANUARIE 2023 

 
La începerea ședinței au fost prezenți: FOTEA Costel – Președintele Consiliului 

Județean Galați și 33 de consilieri județeni, din totalul de 33 de consilieri județeni aflați 
în funcție. 
 

Ședința Consiliului Județean Galați a avut loc în sistem hibrid, parțial cu prezența 
fizică și parțial prin utilizarea unor mijloace electronice de comunicare simultană de la 
distanță. 
 

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, DRĂGAN Ana–Raluca, 
ENACHE Mioara, GASPAROTTI Florinel–Petru, GROSU Constantin, GROSU Elena, IOSIF 
Iulian, ISTUDOR Gigel, IȘFAN Dumitru, MĂNĂILĂ Valeriu, NECHIFOR Alexandru, 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 online, au fost prezenți următorii consilieri județeni: CĂLUEAN Anghel–
Costel, COSTEA Tudorel, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU Georgia–Cornelia și 
ȘAPIRA Violeta. 

Domnul CĂLUEAN Anghel–Costel s-a deconectat de la sesiunea video înainte de 
supunerea la vot a punctului 36 de pe ordinea de zi. 

Ședința a fost legal constituită. 
 

 Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte de hotărâri: 
- Modificarea statului de funcții pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, 
spital din rețeaua Consiliului Județean Galați; 
- Aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea 
obiectivului de investiție: Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, 
avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime 
admise de oxigen în atmosfera – Corp A și Corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați; 
- Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 210 din 17 septembrie 2020 
privind aprobarea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID–19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați 
și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului 
pentru realizarea acestuia, cu modificările și completările ulterioare. 

http://www.cjgalati.ro/
mailto:conducere@cjgalati.ro
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  În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 Hotărârea nr. 1 din 26 ianuarie 2023 privind constatarea încetării de drept, 
prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean 
al domnului Cătălin MOROȘAN, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 2 din 26 ianuarie 2023 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al orașului Berești  (U.A.T. a orașului Berești), adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
• Hotărârea nr. 3 din 26 ianuarie 2023  privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Brăhășești  (U.A.T. a comunei Brăhășești), adoptată cu 34 
de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 4 din 26 ianuarie 2023 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Cerțești  (U.A.T. a comunei Cerțești), adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 5 din 26 ianuarie 2023 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Ivești  (U.A.T. a comunei Ivești), adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 6 din 26 ianuarie 2023 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Nicorești (U.A.T. a comunei Nicorești), adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 7 din 26 ianuarie 2023 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Priponești  (U.A.T. a comunei Priponești), adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 8 din 26 ianuarie 2023 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Rădești  (U.A.T. a comunei Rădești), adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 9 din 26 ianuarie 2023 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Șendreni (U.A.T. a comunei Șendreni), adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 10 din 26 ianuarie 2023 privind avizarea Planului de acțiune 
pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor 
Vladimirescu), adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 11 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea statului de funcții 
pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean 
Galați, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 12 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea statului de funcții 
al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 13 din 26 ianuarie 2023 privind stabilirea coeficienților  aferenți 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați și din cadrul unor instituții 
publice din subordinea Consiliului Județean Galați, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
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 Hotărârea nr. 14 din 26 ianuarie 2023 privind darea în folosință gratuită pe 
termen limitat a unor bunuri, aparținând domeniului privat al județului Galați, către 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați, 
adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 15 din 26 ianuarie 2023 privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (clădiri și teren aferent) din 
domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului 
Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic Județean 
de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 16 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 365/ 31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici rezultați din DALI  (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) 
privind realizarea obiectivului de investiție: „Renovare energetică a Bibliotecii Județene 
V.A. Urechia Galați - Corp A”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 17 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 364/ 31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici rezultați din DALI  (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) 
privind realizarea obiectivului de investiție: „Renovare energetică a Unității Medico-
Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 18 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico 
economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție: Achiziție și 
lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și 
alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosfera – Corp 
A și Corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 19 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici finali ai obiectivului de investiție „CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEȘEURILOR VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului „Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Galați”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 20 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici finali ai obiectivului de investiție „STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI”, 
componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Galați”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 21 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici finali ai obiectivului de investiție „RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A 
LOCULUI DE CONSUM PERMANENT CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului 
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 22 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici finali ai obiectivului de investiție „CANAL EVACUARE PLUVIALE CENTRU DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI STAȚIE DE SORTARE VALEA MĂRULUI”, 
componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Galați”, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 23 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 123/27.05.2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic și 
a Documentației de execuție privind realizarea obiectivului de investiție „DRUMURI DE 
ACCES TMB GALAȚI ȘI DEPOZIT VALEA MĂRULUI”, componentă a proiectului ’’SISTEM 
DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, adoptată cu 34 de 
voturi „pentru”; 
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 Hotărârea nr. 24 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a 
clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr. 13A”, cu modificările și 
completările ulterioare, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 25 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea proiectului 
„Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru 
Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru 
obiectivul de investiții «Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor 
Vladimirescu»” și a cheltuielilor legate de proiect, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 26 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului 
„Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, a 
cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu 
modificările și completările ulterioare, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 27 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru 
realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului 
Galați”, cu modificările și completările ulterioare, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 28 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022, privind aprobarea și 
implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN 
APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 29 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Galați nr. 210 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea 
proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID–19 în cadrul 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și Spitalului 
Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru 
realizarea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 30 din 26 ianuarie 2023 privind stabilirea rețelei școlare a 
învățământului special liceal și special postliceal de pe raza administrativ teritorială a 
județului Galați pentru anul școlar 2023–2024, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 31 din 26 ianuarie 2023 privind stabilirea rețelei școlare a 
învățământului special (preșcolar, primar, gimnazial, învățământ profesional) de pe 
raza administrativ teritorială a județului Galați pentru anul școlar 2023–2024, adoptată 
cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 32 din 26 ianuarie 2023 privind acordarea unui stimulent 
financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, spital 
din rețeaua Consiliului Județean Galați, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 33 din 26 ianuarie 2023 privind acordarea unui stimulent 
financiar personalului de specialitate (medici) din cadrul Spitalului Municipal „Anton 
Cincu” Tecuci, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați, adoptată cu 34 de voturi 
„pentru”; 
 Hotărârea nr. 34 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea tarifelor minime 
lunare de închiriere a imobilelor din domeniul public al Județului Galați și administrarea 
spitalelor din rețeaua Consiliului Județean Galați, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 
 



5 

 

 
 Hotărârea nr. 35 din 26 ianuarie 2023 privind repartizarea pe unități 
administrativ–teritoriale a sumei de 14.924 mii lei reprezentând sume defalcate din 
TVA în vederea finanțării cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2023 și a 
sumelor defalcate din TVA în vederea finanțării cheltuielilor privind drumurile județene 
pe anii 2024–2026, adoptată cu 34 de voturi „pentru”; 
 Hotărârea nr. 36 din 26 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local al 
Județului Galați și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2023 și estimările pe anii 2024–2026, s-a adoptat astfel:          
art.1 – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 10 „abțineri” (ANTOFI Eugenia–Simona, 
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU 
Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian, RADU Valentin și VASILIU Doina); 
art.2 – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 10 „abțineri” (ANTOFI Eugenia–Simona, 
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU 
Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian, RADU Valentin și VASILIU Doina); 
art.3 – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 10 „abțineri” (ANTOFI Eugenia–Simona, 
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU 
Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian, RADU Valentin și VASILIU Doina); 
art.4 – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 10 „abțineri” (ANTOFI Eugenia–Simona, 
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU 
Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian, RADU Valentin și VASILIU Doina); 
art.5 – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 10 „abțineri” (ANTOFI Eugenia–Simona, 
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU 
Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian, RADU Valentin și VASILIU Doina); 
art.6 – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 10 „abțineri” (ANTOFI Eugenia–Simona, 
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU 
Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian, RADU Valentin și VASILIU Doina); 
art.7 – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 10 „abțineri” (ANTOFI Eugenia–Simona, 
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU 
Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian, RADU Valentin și VASILIU Doina); 
art.8 – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 10 „abțineri” (ANTOFI Eugenia–Simona, 
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU 
Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian, RADU Valentin și VASILIU Doina); 
art.9 – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 10 „abțineri” (ANTOFI Eugenia–Simona, 
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU 
Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian, RADU Valentin și VASILIU Doina); 
art.10 – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 10 „abțineri” (ANTOFI Eugenia–Simona, 
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU 
Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian, RADU Valentin și VASILIU Doina); 
art.11 – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 10 „abțineri” (ANTOFI Eugenia–Simona, 
COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MANOLIU Tiberiu–Codruț, MOCANU 
Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian, RADU Valentin și VASILIU Doina); 
proiectul de hotărâre în ansamblu – adoptat cu 23 de voturi „pentru” și 10 „abțineri” 
(ANTOFI Eugenia–Simona, COSTEA Tudorel, DIACONU Vasile, IOSIF Iulian, MANOLIU 
Tiberiu–Codruț, MOCANU Georgia–Cornelia, OPREA Radu–Adrian, POPA Octavian, RADU 
Valentin și VASILIU Doina); 
 La Hotărârea nr. 37 din 26 ianuarie 2023 privind validarea desemnării 
nominale a domnului Ioan–Adrian POPESCU, reprezentant al comunității Județului 
Galați, ca membru în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați, în urma 
votului secret, au rezultat următoarele: 
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Art. 1. din proiectul de hotărâre: 
Voturi 

„pentru” 
Voturi 

„împotrivă” 
Buletine de 
vot anulate 

Buletine de 
vot nule 

28 1 5 – 

 
Art. 2. din proiectul de hotărâre: 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de 
vot anulate 

Buletine de 
vot nule 

27 2 5 – 

 
Art. 3. din proiectul de hotărâre: 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de 
vot anulate 

Buletine de 
vot nule 

27 2 5 – 

 
Art. 4. din proiectul de hotărâre: 

Voturi 
„pentru” 

Voturi 
„împotrivă” 

Buletine de 
vot anulate 

Buletine de 
vot nule 

27 2 5 – 

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 1524. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAȚI, 

 

SECRETARUL GENERAL AL 
JUDEȚULUI GALAȚI, 

Costel FOTEA Ionel COCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talabă Mihaela/1 ex./26.01.2023 


