
   

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIA NR. 15 

din 19 ianuarie 2017 
 
 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 26 
ianuarie 2017, ora 1300, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala 
mare 

 

Costel FOTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi; 
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

D I S P U N E: 
 

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 26 
ianuarie 2017, ora 1300, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala 
mare, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

 
1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Cristache Cătălin; 
Iniţiator: Costel Fotea 

2. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier judeţean al domnului Dobrovici–Bacalbaşa Nicolae; 

Iniţiator: Costel Fotea 
3. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Melinte Liviu–Ionuț; 

Iniţiator: Comisia de validare 
4. Validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Rusu Georgiana–Iuliana; 

Iniţiator: Comisia de validare 
5. Depunerea jurământului; 
6. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SARMINA IMPEX 
S.R.L., pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor); 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport COMUNA VALEA 
MĂRULUI, pe traseul Valea Mărului (sat Mândreşti) – Tecuci; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 

2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările 
ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea închiderii Centrului de plasament „Negru Vodă” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

10. Aprobarea înfiinţării Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” în  
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
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11. Aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii 
sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
12. Modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

13. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
14. Aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 

pentru Consiliul Judeţean Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

15. Aprobarea parteneriatului cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi 
Mijlocii din România – Patronatul IMM Galaţi și Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat în vederea organizării, la Galați, a conferinței „Invest in Romania” 

Iniţiator: Costel Fotea 
16. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului 

brut din arendă pentru anul fiscal  2017, în judeţul Galaţi; 
Iniţiator: Costel Fotea 

17. Stabilirea preţului mediu/tona de  masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul 
fiscal 2017; 

Iniţiator: Costel Fotea 
18. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 

fiscal 2017; 
Iniţiator: Costel Fotea 

19. Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 
dezvoltare pe anul 2016; 

Iniţiator: Costel Fotea 
20. Aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării 
managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
21. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse. 

 
Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în 

data de 20 ianuarie 2017, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi 

afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată 
Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 

 

 


