
ROMAN IA

PRE$EDINTE
DISPOZITIA Nr. 483

din 25 iulie 2014

iulie 2014, ora 14@, la sediul Pata,ului Ad inistrativ din sti. Domneascd nr. i6, sala
mare

Nicolae Dobrovici-Bacalbaga, Pre$edintele Consiliului Judetului Galati;
Avand in vedere referatul secretaru lui judetulu i,
Avand in vedere prevederite art. 94 atin. (t ), (3) Si (7) din Legea N. 21S\2OO1 ptivind

administratia publice locale, repubticat6, cu modificarile 9i comptetdrile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 29 alin. (3) drn Regulamentul de organizare gi

funclionare a Consiliului Judetului Galati;
ln temeiul prevederilor art 106 alin

public6 localS, republicate, cu modiflcdrite gi
(1) din Legea N 21512001 pdvind administratia
completerile ulterioare,

DISPUNE:
A!L!= Se convoacd in gedinlS ordinare Consiliul Judetului Galati pentru joi, 31 iulie

2014, ota 1400, la sediul Palatului Administrativ din str. Domneasci nr. 56, sala mare,
cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

'1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrerilor de interventii gi a proiectului tehnic
pentru obiectivul de investitie ,,Consolidare ctddire Centrala termicd _ Spitalul Clinic
Judetean de Urgentd <Sf Ap Andrei > Gatati,,, jud. catati;

2 Aprobarea srudiurui de fezabirtate o.",ll't111!ii,"Jf i'JT,?:li:':3,r".",.:"iff,".",.
termica gi relele exterioare - Spitalut Ordienesc Tg Bujoi,, Jud G;lati;

3 Aprobarea studiutui de rezabititare 0.",.1":t"'jff;,,"J::f,i3i'T:J:1i:ffi.h:.3,
Spitalul Oregenesc Tg Bujor", Jud Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga4 Aprobarea actualiz5rii Proiectului tehnic Ai a Detaliilor de executie nr. .1.19/20.11 pentru
obiectivul de investitie ,,Extindere imprejmuire incinta,, - Unitatea medico-sociala
Gdne$ti, jud calali;

lniliator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
5. Aprobarea Regutamentutui de organizare gi functionare al Bibliotecii Judetene ,V.A.

Urechia" Galali, instrtulie public5 de culture in subordinea ConsiliuluiJudelului Gaiali;
lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga6 Aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judetului Galati _ prin Dirlclia

Generala _de Asistente Sociate gi protectia Copitutui c;tali _ 9i'Direcfia pentiu
Evidenla Persoanelor gi Administrarea Bazeror de Date, pe rinia furnizdrii de date din
Registrul na(ional de evidenta a persoanelor;

7 Aprobarea conrractutui de detesare." nilifx'""i, "t;",',r5:,'":,"TiJ:1-"TrlT;,'",r,de transport public judetean de persoane prin curse regulate;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
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8. Modificarea Hotararii Consiliului Judetului Galati nr.407 din 29 octombrie 2013 privind
aprobarea Master Planului revizuit $i a Listei prioritare a obiectivelor de investitii ce
asigura serviciile de ape Sr apa uzati in judetul calati;

lnitiator: Cornel Hamza
9. insugirea de cdtre Consiliul Judelului Galafi a sumelor alocate Agentiei pentru

Dezvoltare Regionald a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, drept contributie financiard
atetenta anului 20121

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
10. Constituirea unei comisii in vederea solutionerii intampinarilor intocmite de proprietarii

terenurilor ce formeazi amplasamentul lucrerii,,Reamenajarea sistemului defensiv
roman Valul lui Traian, comuna Tuluce$ti, judetul calati", cu privire la propunerile de
expropriere formulate de Consiliul Judetului Galati prin Muzeul de lstorie ,,Paul
Pdltanea" Galati;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
1 1. Rapoarte, informSri, intrebari, interpeleri, diverse

AIL& Mapele consilierilor judeteni conlinand proiectele de hoterari vor fi distribuite in
data de 25 iulie 20'14, de cdtre salariatii Directiei Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judelului Galati

AlLt Prezenta dispozitie va fi adusd la cunogtinte publice prin mass-media, va fi
afisata la sediul Si pe pagina de internet ale Consiliului Judetului Galati gi va fi comunicatd
Directiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galati.
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