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PRE$EDtNTE
DISPOZITIA Nr. 218
din 22 ianuarie 2015

oivindi convocarea in sedinte ordinard a Consiliului Judetului Gatati Pentru ioi' 29

-ianuarie 

2015, ora 14@, E sediul Palatului A inistrativ din str' Domneascd nr' 56, sala
mare

Nicolae Dobrovici-Bacalba9a, Pregedintele Consiliului Judetului Galati;

Avand in vedere referatul secretarului judetulu i;

Avand in vedere prevederile art. 94 alin (1), (3) 9i (7) din Legea nr' 215l200'l privind

administralia publice locale, republicate, cu modificarile 9i completdrile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 29 alin (3) din Regulamentul de organizare 9i

functionare a Consiliului Judelului Galati;
Avand in vedere dispozitiile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 2151200'l privind

administratia oublicA locala, republicate, cu modific6rile 9i completerile ulterioare;

in tiri:iut prevederilor art. '106 alin (1) din Legea N.21512001 privind administralia
publice locald, republicat6, cu modificirile 9i completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1- Se convoaca in gedinta ordinara Consiliul Judetului Galali pentru joi, 29

ianuarGT-o15, ora 1400, la sediul Paiatului Administrativ din str. DomneascA nr.56, sala
mare, cu urmdtorul proiect al ordinii de zi:

1. Eliberarea licentei de traseu
persoane prin curse regulate
SRL, pe traseul Galali - $rvita;

pentru servicii de transport rutier public judetean de
speciale pentru operatorul de transport SC EUROVIP

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
2 Elibetatea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public iudelean de

persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC SARIVIINA

IMPEX SRL, pe traseul Tecucr- Nirte9ti Deal (Comuna Gohor);
lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbasa

3 Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public !4etean d€
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC TRANSDAN
SRL, pe traseul Galati - Vanetori (Tarlaua 61, Parcela 837, Hala 53);

lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga
4 Aprobarea preturilor medii ale produselor agricole in vederea calculului venitului brut

drn arende pentru anul 20'15, in judetul Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa

5. Stabilirea prelului mediu/tona de masa verde obtinuta de pe pajigti pentru anul 2015;
lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbata

6. Aprobarea solicitdrii adresate Consiliului Local al municipiului Galali pentru trecerea
suprafetei de teren de 40 mp din domeniul pubhc al municipiului Galati in domeniul
public;l jude,tului Galati gi administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente,,Sf
Apostol Andrei" Galatr,

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga



7. Aprobarea achizrtiei de servicii juridice de consultante, asistenta ;i reprezentare pentru

Consiliul Judelului Galati;
lniliator: CornelHamza

8. Aprobarea achizitiei de servrcii juridice de consultan!4, asistenta 9i reprezentare pentru
Directia Judeteane de Evidenle a Persoanelor Galati,

lni!iator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
9 Aprobarea componentei nominale a comisrilor de evaluare 9i a comisiilor de

solutionare a contestalirlor pentru evaluarea managerilor instituliilor de culturd din
subordinea Consiliului Judetului Galati pentru anul 2014;

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
10. Rapoarte, informeri, intrebari, interpeleri, diverse.

fu!! Mapele consilierilor iudeteni continend proiectele de hoterari vor fi distribuite in
data de 23 ianuarie 2O15, de cetre salariatii Direcliei Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judelului Galati

DISPOZITIA Nr. 218 din 22
pag. nr. 2

ianuarie 2015

ma ia, va fiArt.3. Prezenta dispozitie va fi adusd la cunostinte publice prin

afi$ata la sediul 9i pe pagina de internet ale Consiliului Judetului Galati 9r comunicate
Directiei Patnmoniu din cadrul aparatului de specialitate Galati

PRRSE NTE,

Nicolae D rovici-B
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