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PRE$EDINTE
DISPOZITIA Nr. 648
din 17 decembrie2014

pl!y!!d: convocarea in ,edinle ordinard a Consiliului Judetului Galati pentru luni, 22
decembrie 2014, ora 14w, la sediul Palatului Administrativ din str. Domneascd nr- 56,
sala mafe

Nicolae Dobrovici-Bacalbaga, Pre$edintele Consiliului Judetului Galati;
Avand in vedere referatul secretarului judetului;
Avand in vedere prevederile art 94 alin. (1), (3) Si (7) din Legea nr 21512001 privind

administratia publicd localS, republicate, cu modificirile gi complet6rile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 29 alin (3) din Regulamentul de organizare 9i

funclionare a Consiliului Judetului Galatii
Avand in vedere dispoziliile art 107 alin. (2) din Legea nr. 21512001 privind

administralia publice locald, republicata, cu modificarile 9i complet6rile ulterioare;
ln temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea n(.21512001 privind administralia

publice locale, republicatd, cu modificarile gi completdrile ulterioare,

DTSPUNE:

A!!a Se convoaca in gedinF ordinara Consiliul Judetului Galati pentru luni, 22
decembrie 20'14, oru l4uu, la sediul Palatului Administrativ din str. Domneasci nr. 56,

sala mare, cu urmatorul proiect al ordinii de zi

1. Transformarea unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judetului Galati;

lnitiator: CornelHamza
2. Aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice din cadrul aparatului de specialitate

al Consiliului Judetului Galati, Direcliei Judetene de Evidenta a Persoanelor Gala(i,
Camerei Agricole a Judetului Galati gi Directiei Generale de Asistenta Sociali 9i
Protectia Copilului Galati pentru anul 2015;

lniliator: CornelHamza
3 Modificarea anexei la HotArarea Consiliului Judetului Galati nr 286 din 31 august

2009 privind stabilirea aronddrii comunelor din judetul Galati la serviciile publice
comunitare locale de evidentd a persoanelor care func,tioneaze in judetul Galati;

lniliator: CornelHamza
4. Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean de

persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport ACSINTE ENE
INTREPRINDERE INDIVIDUALA, pe traseul Lie$ti - Galati (Arcelor Mittal);

lniliator: CornelHamza
5. Aprobarea contractului de delegare de gestiune gi a tarifelor stabilite pentru serviciul

de transport public judetean de persoane prin curse regulate;
lniliator: CornelHamza
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6 Modficarea Hotararii Consiliului Judelului Galati nr 170/2009 privind tarifele
percepute pentru eliberarea licentei de traseu in vederea efectuerii serviciului de
transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale;

lnitiator: Cornel Hamza
7 Aprobarea taxelor qi tarilelor la nivelul Consiliului Judetului Galati pentru anul fiscal

2015:
lnitiator: CornelHamza

8 Reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galati;
lnitiator: CornelHamza

9. Rapoarte, informari, intrebdri, interpeleri, diverse.

f,g!!. Mapele consilierilor judeteni continend proiectele de hotdrari vor fi distribuite in
data de 18 decembrie 2014, de cetre salariatii Directiei Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetului Galali.

Aflrt Prezenta dispozitie va fi adusd la cunogtinte publica prin mass-media, va fi
afigate la sediul Si pe pagina de internet ale Consiliului Judetului Galati gr va fi comunicatd
Directrei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude,tului Galali.
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