
 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIA NR. 352   

din 24 iulie 2019 
 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 30 
iulie 2019, ora 1400, 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. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,  

 

D I S P U N E: 
 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 30 iulie 
2019, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 
 
1. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului  Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Aprobarea reorganizării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi 
pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi; 

Iniţiator: Costel Fotea  
3. Aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin  persoane  cu handicap 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de 
consiliere şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie; 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru copii aflați 
în situaţie de risc de separare de părinţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi 
informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
7. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați, și Asociația pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață” în 
vederea organizării în comun a unor concursuri și evenimente sportive în Pădurea 
Gârboavele; 

Iniţiator: Costel Fotea 
8. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați, și Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS 
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BREWERIES S.A., în vederea desfășurării unui program de renovare/amenajare și redare în 
folosul comunităților locale ale unor zone de picnic/agrement, prin realizarea unei zone de 
relaxare dotată cu elemente de mobilier urban în Pădurea Gârboavele; 

Iniţiator: Costel Fotea 
9. Aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Județean Galați cu capital și/sau 
bunuri la funcționarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate 
publică de interes județean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea 
acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi; 

Iniţiator: Costel Fotea 
10. Aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019 din 
bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte 
sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea 
11. Aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de 
finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi pentru 
activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

Iniţiator: Costel Fotea   
12. Aderarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al 
județului Galați, instituție subordonată Consiliului Județean Galați, la Patronatul Serviciilor 
Publice din România; 

Iniţiator: Gasparotii Florinel – Petru  
13. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor suprafețe de 
teren din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în 
domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Băneasa, 
județul Galați, în vederea implementării proiectului „Modernizare drumuri sătești și amenajare 
peisagistică, Comuna Băneasa, județul Galați”; 

Iniţiator: Costel Fotea   
14. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Berești Meria de trecere a unui bun 
imobil (teren) din domeniul public al comunei Berești Meria și administrarea Consiliului Local 
al comunei Berești Meria în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului 
Județean Galați; 

Iniţiator: Costel Fotea   
15. Participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
2019; 

Iniţiator: Costel Fotea   
16. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2019; 

Iniţiator: Costel Fotea   
17. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022; 

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

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi 
informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data 
comunicării prezentei dispoziţii. 

 
Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre 

supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de 
competenţă a comisiei respective. 
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Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri 

supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ. 

 
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi 

afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 

                        Ionel Coca 
 

    Contrasemnează pentru legalitate: 
Secretarul Judeţului / Secretar General 


