
RO MAN IA

PRESEDINTE
DISPOZITIA Nr.297

din 24 aprilie 2015

aprilie 2015, ora 14w,la sediul Palatului Administrativ din str. Domneasce nr. 56, sala
mare

Nicolae Dobrovici-Bacalbaqa, Presedintele Consiliului Judetului Galati;
Avand'in vedere referatul secretarulur judetului;

Avand in vedere prevederile art. 94 alin (1), (3) 9i (7) din Legea nr. 21512001 privind

administralia publica locala, republicate, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Regulamentul de orgariizare $i

functionare a Consiliului Judetului Galati; '

Avand in vedere dispozitiile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind

administratia publica locale, republicatd, cu modificerile 9i completerile ulterioarei .,

in temeiul prevederilor art '106 alin (1) din Legea nr 21512001 privind administratia
publicA locala, republicate, cu modificerile gi completdrlle ulterioare,

DISPUNE:

AI!.!- Se convoace in gedinta ordinara Consiliul Judelului Galati pentru joi, 30 aprilie
20'15, ora Mo|,la sediul Palatului Administrativ din str. Domneascd nr' 56, sald mare,
cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

1. Constatarea incetSrii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al
domnului Neicu Dan-Cristian:

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaqa
2. Modificarea organigramei 9i statului de functii pentru Directia Judeteand de E-vidente a

Persoanelor Galati;
lnitiator: Nicolae Dobroyici-Bacalbaga

3. Eliberarea licenlei de traseu pentru servicii de transport rutier public judetean de
persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AGRO-EDY
2008 pe traseul Fa(ane$ti - Galati (Bidalan);

lnitiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbasa
4 Eliberarea licentei de traseu pentru servicii de transport rutier public jude(ean de

persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC ANDREEAS
bs extM sRL pe traseul Mastacani - Vanatori (Tarlaua 61, Parcela 873H)

lnitiator: NicolaeDobrovici-BacalbaSa
5. Aprobarea parteneriatului intre Consiliul Judetului Galati 9i Consiliul local al ora9ului

Tirgu Bujor, judetul Galati, pentru organizarea evenimentului ,,Zilele oragului Tirgu

Bujor- Editia a lll-a':
lnitiator: NicolaeDobrovici-Bacalbaga

6 inlocuirea doamnei Robea Mariana cu doamna LacAtug Elisabeta, din partea

organismelor private acreditate care desfdgoara acttvitdti,in domeniul protectiei 9i

p16movdrii drepturilor copilului,'in Comisia pentru Protectia Coprlului Galati;
lnitiator: Nicolae Dobrovici-BacalbaSa
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7 Rapoarte, informdri, intreberi, interpeleri, diverse

A4.2. Mapele consilierilor judeteni continand proiectele de hotdrari vor fr distribuite in
dala de 24 aprilie 20'15, de cetre salariatii Directiei Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetului Galati.

AIIL Prezenta dispozilie va fi aduse la cunogtinti publici prin mass-medra, va fi
afi$ate la sediul Si pe pagina de internet ale ConsAlui Judetului Galati $i va fi comunicatd
Directiei Patrimoniu din cadrul aparatuluide speg al Consiliului Judetului Galati
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