
ROMANIA

PRE$EDINTE
DISPOZITIA Nr. 617
din 21 noiembrie 2014

: convocarea in lului Galali pentru miercuri,
26 noiembrie 2014, ora v din str. Domneascd nr. 56,
sala mare

Nicolae Dobrovici-Bacalbaga, Pregedintele Consiliului Judelului Gala!i;
Av6nd in vedere referatul secretarului judelului;
Av6nd in vedere prevederile art.94 alin. (1), (3) 9i (7) din Legea nr.21512001 privind

administralia publicd localS, republicatd, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Regulamentul de organizare gi

funclionare a Consiliului Judelului Galali;
in temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr.21512001 privind administralia

publici local6, republicatS, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Se convoace in gedinli ordinari Consiliul Judelului Galati pentru miercuri, 26
noiem6-rie 201 4, ora '1400,|a sediul Palatului Administrativ din str. Domneasci nr. 56,
sala mare, cu urmitorul proiect al ordinii de zi:

1. Modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 160/30.10.20'14 privind predarea catre
Ministerul Dezvoltdrii Regionale 9i Administratiei Publice, prin Compania Nalionald de
lnvestitii ,,CNl' S.A., a unor sectoare de drumuri judelene, pe perioada realizdrii
obiectivelor de investilii ,,Lucriri de aducere la starea tehnicd iniliali (reabilitarea
condi!iilor de circulalie)";

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2. Darca in administrarea Universititii ,,Dunerea de Jos" din Galafi - Facultatea de

Medicind 9i Farmacie a unui bun imobil aflat tn domeniul public al judelului Galali 9i in
administrarea Consiliului Judelului Galali;

lnitiatori: Tanialuliana Bogdan, Gornel
Hamza, Marian Vicleanu, Florinel
Petru Gasparotti, lon $tefan

3. Modificarea Hoti16rii nr. '155 din 30.10.2014 privind aprobarea Proiectului ,,Adaptare
proiect la conditiile de teren pentru imprejmuire Grddina Zoologici - Pddurea
GArboavele";

lni[iator: Marian Vicleanu
4. Modificarea organigramei 9i a statului de funclii ale Serviciului Public Judelean de

Administrare a Domeniului Public ai Privat al Judelului Galali;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga

5. Rapoarte, informiri, intreberi, interpelSri, diverse.
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Art.2. Mapele consilierilor judeleni conlinAnd proiectele de hotirAri vor fi distribuite in
data de 2'1 noiembrie 2014, de cetre salariatii Direcliei Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judelului Galali.

ArtS Prezenta dispozilie va fi adusd la cunogtinld publicd prin mass-media, va fi
afigati la sediul 9i pe pagina de internet ale Consiliului Judelului Galali 9i unicate
Direcliei Patrimoniu din cadrul aparatului de al Consiliului J
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