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PRE$EDINTE
DISPOZITIA Nr. 578

din 21 august 2015

pl!y!l!d: convocarea -in gedinE ordinard a Consiliului Judelului Galati Pentru ioi,27
august 2015, ora 1do, ta sediul Palatului Administrativ din str. Domneasce nr. 56, sala
mare

Nicolae Dobrovici-Bacalba$a, Pregedintele Consiliului Judetului Galati;
Avand in vedere referatul secretarului judelului;
Avand in vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) 9i (7) din Legea nr. 21512001 privind

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

functionare a Consiliului Judetului Galati;
Avand in vedere dispozitiile art. 107 ahn. (2) din Legea nr. 21512001 privind

administratia publici locale, republicat6, cu modificarile $i completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea N.21512001 privind administratia

publice locald, republicatS, cu modificirile 9i completerile ulterioare,

DISPUNE:
Art.1. Se convoaca in sedinF ordinara Consiliul Judetului Galati pentru joi, 27 august

2015, o-ra l4oo, la sediul Palatului Administrativ din str' Domneasci nr. 55, sala mare,
cu urmdtorul proiect al ordinii de zi:

1. Modiflcarea organigramei $i a statului de functii
Camerei Agricole a Judetului Galali:

lnitiator:
a statului de functii

pentru aparatul de specialitate al

Nicolae Dobrovici Bacalbaga
ale aparatului de specialitate al2. l\,lodificarea organigramei 9i

Consiliului Judetului Galati;
lnitiator: NicolaeDobroviciBacalbaga

exercitiului bugetar al Consiliului Judetului Galati,3. Aprobarea contului de incheiere a
pe anul 2014;

lni!iator: NicolaeDobrovici
4. Asocierea Judetului Galali, prin Consiliul Judetului Galati, cu unitatea

teritoriale comuna Brah5gegti din judelul Galati, prin Consiliul Local

vederea acceptdrii acesteia din urme, in calitate de membru al

Dezvoltare lntercomunitarS,,Serviciul Regional Apa" Galati;

Bacalbaga
administrativ-

Brehagegti, in
Asociatiei de

lnitiator: CornelHamza
5. Aprobarea protocolului de colaborare dintre judetul Galati, prin Consiliul Judetului

Galati 9i Agentia de Pleli 9i lntervenlie pentru Agricultura in cadrulproiectelor finantate
prin Progrimut Operational Sectorial ,,Cregterea Competitivitali Economice" 2007 -
2o13i 

lnitiator: cornel Hamza
6. Aorobarea protocolului de colaborare dintrb judetul Galati prin Consiliul Judetului- e;iit,-"i-fi;iaierul Afacerilor lnterne - Diractia pentru Evidenta Persoanelor si

Xirii"#"i"J -biielor de Date in cadrul pioie6telor finantate- -prin Programul

Op.iitro"it Sectorial ,,Cre$terea Competitivitetii Econ-omice" 2007 - 2013;
lnitiator: CornelHamza
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7. Aprobarea protocolului de colaborare dintre judetul Galati, prin Consiliul Judetului
Galati ii Oficiul National al Registrului Come4ului in cadrul proiectelor finantate prin

Programul Operational Sectorial ,,CreSterea Competitivitetii Economice" 2007 - 2013;
lnitiator: CornelHamza

8. Darea in admrnistrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgente ,,Sf. Apostol Andrei"

Galali a unui teren in suprafale de 40 m2, teren aflat in domeniul public al iudetului
calati, in vederea finalizarii lucrdrilor la obiectivul de investitii ,,Modernizare serviciu

UPU.SMURD";
lnitiator: MarianVicleanu

9. Rapoarte, informeri, intreberi, interpeldri, diverse.

AiLL Mapele consilierilor judeteni continand proiectele de hoterari vor fi distribuite in
dala de 21 august 2015, de catre salarialii Directiei Patrimoniu din cadrul aparalului de
specialitate al Consiliului Judetului Galati.

A!!rL Prezenta dispozitie va fi adus5 la cunostinta publicd prin mass-media, va fi
afigati la sediul gi pe pagina de internet ale Consiliului Judetului Galati 9i va fi comunicatd
Directiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati.

PRE$ED

Nicolae Do vici-Baca
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