
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2019 
 

privind: aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între Consiliul Județean Galați şi 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România – filiala Galaţi   

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5834 / 27.05.2019  

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România, filiala Galaţi nr. 5834/22.05.2019; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 

programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană 
ale Consiliului Judeţean Galaţi şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie 
socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement; 

Având în vedere prevederile art. 91, alin (1), lit. e), alin. (5), lit. a), pct. 3 şi alin. (6) lit. a) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Acordul Cadru de Cooperare între Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, filiala 
Galaţi prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în 
numele Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului – Cadru de Cooperare. 

Art.3.  (1) Prezenta hotărâre se va comunica Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, filiala Galați. 

(2) Direcția de Economie și Finanţe şi Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
 

 

 
 

 
 
 

Carmen Coca/                                                                                                                                     D.ex. Camelia Epure 
1 ex./22.05.2019 

    
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 
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ANEXA 

ACORD CADRU DE COOPERARE  
 

cu privire la promovarea în comun a unor acțiuni în domeniul formării profesionale 

continue a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, pentru 

asigurarea calității serviciilor de îngrijire în toate unitățile sanitare publice din reţeaua 

Consiliului Județean Galaţi, pentru îmbunătățirea continuă a calității practicii şi 

competențelor profesioniștilor, pentru a asigura dreptul pacienților la sănătate și la 

securitatea îngrijirilor 

 

între 

Consiliul Județean Galaţi 
 

și  
 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și  
Asistenților Medicali din România – filiala Galaţi, 

 
 
          Prezentul ACORD are drept scop stabilirea unui cadru de cooperare și promovarea 

unei culturi a colaborării, în conformitate cu atribuțiile legale ale Consiliului Județean Galați și 

ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – 

filiala Galaţi, pentru inițierea unor acțiuni de interes comun pentru promovarea unui 

management de calitate, pentru utilizarea cât mai eficientă a resurselor umane și materiale 

disponibile în sănătate, pentru valorizarea, recompensarea și formarea profesională continuă 

a asistenților medicali și moașelor, precum și pentru oferirea de oportunități pentru ca 

asistenții medicali și moașele din sistemul de sănătate gălățean să contribuie la organizarea 

și furnizarea serviciilor de sănătate de calitate, să aibă atitudini și comportamente 

profesioniste și etice în relația cu pacientul și pentru a demonstra respectul pentru viața 

individului și pentru drepturile pacientului la calitatea și siguranța/securitatea îngrijirilor 

primite. 

 

         Prezentul ACORD asigură realizarea intereselor comune în domeniile de competență 

ale fiecărei instituții, având ca scop dezvoltarea viitoare a relațiilor de cooperare între cele 

două părți prin realizarea de activități comune, precum și facilitarea reciprocă a relațiilor de 

cooperare cu alte instituții interesate, în domeniile de interes comune ale părților semnatare, 

prin promovarea reciprocă a imaginii publice și a principalelor activități ale partenerilor, în 

domeniul dezvoltării calității și securității actului medical și de îngrijire a pacienților asistați din 

Județul Galați. 

 

Aproximativ 4.300 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali cu drept 

de liberă practică medicală exercită legal profesia în anul 2019, în slujba tuturor cetățenilor și 

pacienților asistați în unitățile sanitare publice și private / farmacii/ laboratoare, stomatologie, 

etc. și de asistență socială din Județul Galați. 
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În aceste condiţii, Consiliul Judeţean Galaţi şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, filiala Galaţi au convenit următoarele: 
 

Art. 1. Obiectul Acordului Cadru de Cooperare  

 

Obiectului Prezentului Acord Cadru de Cooperare vizează promovarea în comun a unor 

acțiuni în domeniul formării profesionale continue a asistenților medicali generaliști, moașelor 

și asistenților medicali, pentru asigurarea calității serviciilor de îngrijire în toate unitățile 

sanitare publice din reţeaua Consiliului Județean Galaţi, pentru îmbunătățirea continuă a 

calității practicii şi competențelor profesioniștilor, pentru a asigura dreptul pacienților la 

sănătate și la securitatea îngrijirilor. 

 

Art. 2. Obligaţiile Consiliului Județean Galaţi 

- asigurarea sprijinului și colaborării în vederea demarării și accesării unor proiecte cu fonduri 

europene nerambursabile, necesare pentru formarea profesională medicală continuă și 

dezvoltarea competențelor resurselor umane din sănătate, acordarea de ajutor în 

organizarea manifestărilor profesionale menite să crească nivelul de pregătire profesională și 

calitatea îngrijirilor,  pentru formarea  personalului medical din domeniile prioritare de 

sănătate: depistare precoce (screening) a cancerului de col uterin, a cancerului de sân, a 

tuberculozei, a hepatitelor B,C și D, precum și pentru screening prenatal; 

- în limita disponibilității existente, aprobă prin reprezentantul legal, punerea la dispoziție, în 

mod gratuit, a unor spații pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de perfecționare sau 

formare profesională pentru membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din România – filiala Galaţi; 

- sprijină, acordă asistență de specialitate în limita competențelor legale și identifică surse de 

finanțare pentru crearea unor noi elemente de infrastructură, necesare pentru evaluarea și 

îmbunătățirea competențelor și abilităților resurselor umane implicate în derularea actului 

medical, în cadrul unităților sanitare din județul Galați; 

- implicarea în desfășurarea activităților de instruire medicală specifică personalului de 

îngrijire (nursing), urmată de adoptarea protocoalelor de asigurare a calității și a formării 

continue a asistenților medicali și moașelor, pentru creșterea nivelului de responsabilitate, a 

calității și a gradului de siguranță a actului de îngrijire, pentru a asigura dreptul legitim al 

pacienților la calitate sănătate și la securitatea îngrijirilor; 

- asigurarea resurselor necesare bunei promovări a acțiunilor desfășurate de reprezentanții 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – 

filiala Galaţi, la nivel local, regional, național și internațional în domeniile de cooperare de 

interes comun (materiale de promovare, recompense financiare pentru participanții care au 

obținut rezultate remarcabile etc), conform datelor ce vor fi stabilite de comun acord; 

- implicarea directă în desfășurarea acțiunilor de comunicare și promovare a rezultatelor 

obținute de reprezentanții Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 

Medicali din România – filiala Galaţi în proiectele inițiate la care participă. 
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Art. 3. Obligațiile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România – filiala Galaţi 

- recunoașterea intereselor comune în domeniile de competență având ca scop dezvoltarea 

viitoare a relațiilor de cooperare între cele două părți prin realizarea de activități 

complementare; 

- pune la dispoziția Consiliului Județean Galați toate informațiile și datele de interes public ce 

vor permite realizarea acțiunilor de interes comun, prevăzute în prezentul Acord, conform 

legilor în vigoare; 

- facilitarea reciprocă a relațiilor de cooperare cu alte părți interesate, în domeniile de interes 

comune ale părților, prin promovarea reciprocă a imaginii publice a partenerilor; 

- participă și asigură sprijinul logistic și uman precum și colaborarea în vederea derulării unor 

proiecte cu fonduri europene nerambursabile, necesare pentru formarea profesională 

medicală continuă și dezvoltarea competențelor asistenților medicali, moașelor;  

- organizează și asigură resursele umane necesare manifestărilor profesionale menite să 

crească nivelul de pregătire profesională și calitatea îngrijirilor,  pentru formarea  personalului 

medical din domeniile prioritare de sănătate; 

- realizează analize în vederea stabilirii unei diagnoze a factorilor instituționali care limitează 

calitatea serviciilor publice de sănătate și cresc gradul de vulnerabilitate la corupție în 

sănătate. 

Art. 4. Aplicarea, modificarea şi denunţarea Acordului Cadru de Cooperare 

Prezentul Acord Cadru de Cooperare se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi produce 

efecte de la data semnării lui de către cele două părţi.  

Prezentul Acord Cadru de Cooperare poate fi modificat sau completat în baza acordului 

reciproc, exprimat în scris, al celor două instituţii semnatare.  

Oricare dintre cele două instituţii semnatare poate denunţa prezentul acord Cadru de 

Cooperare prin notificare scrisă. În acest caz, prezentul Acord Cadru de Cooperare își 

încetează valabilitatea  începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 

Încetarea prezentului Acord Cadru de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a 

programelor şi proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepţia 

cazului în care s-a convenit altfel de către cele două instituţii semnatare. 

Prezentul Acord Cadru de Cooperare s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de 2 

exemplare originale.  

 

Consiliul Judeţean Galaţi Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali din 

România – filiala Galaţi  

Președinte,                           Președinte, 

Costel Fotea                        Daniela Artimof 

 

 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 5834/ 27.05.2019 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între 

Consiliul Județean Galați şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România – filiala Galaţi 

 
 
 

Prin adresa nr. 5834/22.05.2019, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România – filiala Galaţi a solicitat Consiliului Județean Galați 
încheierea unui Acord cadru de Cooperare în vederea promovării în comun a unor acțiuni în 
domeniul formării profesionale continue a asistenților medicali generaliști, moașelor și 
asistenților medicali, pentru asigurarea calității serviciilor de îngrijire în toate unitățile sanitare 
publice din reţeaua Consiliului Județean Galaţi, pentru îmbunătățirea continuă a calității 
practicii şi competențelor profesioniștilor, pentru a asigura dreptul pacienților la sănătate și la 
securitatea îngrijirilor.  
 
În conformitate cu O.U.G nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se organizează şi funcţionează ca organizaţie 
profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără 
scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de 
activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a 
profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de 
practică publică autorizate. 
 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este 
organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi funcţionează în 
teritoriu prin filiale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
 
Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti au personalitate juridică şi beneficiază de 
autonomie organizatorică şi funcţională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 
 
Acordul propus spre aprobare are drept scop stabilirea unui cadru de cooperare și 
promovarea unei culturi a colaborării, în conformitate cu atribuțiile legale ale Consiliului 
Județean Galați și ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România – filiala Galaţi, pentru inițierea unor acțiuni de interes comun pentru 
promovarea unui management de calitate, pentru utilizarea cât mai eficientă a resurselor 
umane și materiale disponibile în sănătate, pentru valorizarea, recompensarea și formarea 
profesională continuă a asistenților medicali și moașelor, precum și pentru oferirea de 
oportunități pentru ca asistenții medicali și moașele din sistemul de sănătate gălățean să 
contribuie la organizarea și furnizarea serviciilor de sănătate de calitate, să aibă atitudini și 
comportamente profesioniste și etice în relația cu pacientul și pentru a demonstra respectul 
pentru viața individului și pentru drepturile pacientului la calitatea și siguranța/securitatea 
îngrijirilor primite. 
 
Acest ACORD asigură realizarea intereselor comune în domeniile de competență ale fiecărei 
instituții, având ca scop dezvoltarea viitoare a relațiilor de cooperare între cele două părți prin 



realizarea de activități comune, precum și facilitarea reciprocă a relațiilor de cooperare cu 
alte instituții interesate, în domeniile de interes comune ale părților semnatare, prin 
promovarea reciprocă a imaginii publice și a principalelor activități ale partenerilor, în 
domeniul dezvoltării calității și securității actului medical și de îngrijire a pacienților asistați din 
Județul Galați. 
 
Aproximativ 4.300 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali cu drept de 
liberă practică medicală exercită legal profesia în anul 2019, în slujba tuturor cetățenilor și 
pacienților asistați în unitățile sanitare publice și private / farmacii/ laboratoare, stomatologie, 
etc. și de asistență socială din Județul Galați. 
 
Obligaţiile asumate de Consiliul Județean Galați prin acest Acord Cadru de Cooperare se 
referă la: 
 
- asigurarea sprijinului și colaborării în vederea demarării și accesării unor proiecte cu fonduri 
europene nerambursabile, necesare pentru formarea profesională medicală continuă și 
dezvoltarea competențelor resurselor umane din sănătate, acordarea de ajutor în 
organizarea manifestărilor profesionale menite să crească nivelul de pregătire profesională și 
calitatea îngrijirilor,  pentru formarea  personalului medical din domeniile prioritare de 
sănătate: depistare precoce (screening) a cancerului de col uterin, a cancerului de sân, a 
tuberculozei, a hepatitelor B,C și D, precum și pentru screening prenatal; 
- în limita disponibilității existente, aprobă prin reprezentantul legal, punerea la dispoziție, în 
mod gratuit, a unor spații pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de perfecționare sau 
formare profesională pentru membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România – filiala Galaţi; 
- sprijină, acordă asistență de specialitate în limita competențelor legale și identifică surse de 
finanțare pentru crearea unor noi elemente de infrastructură, necesare pentru evaluarea și 
îmbunătățirea competențelor și abilităților resurselor umane implicate în derularea actului 
medical, în cadrul unităților sanitare din județul Galați; 
- implicarea în desfășurarea activităților de instruire medicală specifică personalului de 
îngrijire (nursing), urmată de adoptarea protocoalelor de asigurare a calității și a formării 
continue a asistenților medicali și moașelor, pentru creșterea nivelului de responsabilitate, a 
calității și a gradului de siguranță a actului de îngrijire, pentru a asigura dreptul legitim al 
pacienților la calitate sănătate și la securitatea îngrijirilor; 
- asigurarea resurselor necesare bunei promovări a acțiunilor desfășurate de reprezentanții 
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – 
filiala Galaţi, la nivel local, regional, național și internațional în domeniile de cooperare de 
interes comun (materiale de promovare, recompense financiare pentru participanții care au 
obținut rezultate remarcabile etc), conform datelor ce vor fi stabilite de comun acord; 
- implicarea directă în desfășurarea acțiunilor de comunicare și promovare a rezultatelor 
obținute de reprezentanții Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România – filiala Galaţi în proiectele inițiate la care participă. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în domeniul sănătăţii, precum și necesitatea 
îmbunătăţirii permanente a serviciilor medicale oferite populaţiei judeţului Galaţi, considerăm 
oportună stabilirea unui cadru de cooperare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – filiala Galaţi ca organizaţie de supraveghere 
şi control a exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, 
respectiv, a profesiei de asistent medical. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare 
partenerială locală, județeană, regională şi europeană ale Consiliului Judeţean Galaţi şi al 
Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, 
cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement. 
 



Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind: aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între Consiliul Județean Galați şi 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – 
filiala Galaţi, în forma prezentată. 
 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carmen Coca/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./ 22.05.2019                                                                                                                    .  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                         Nr. 5834/ 27.05.2019 

Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între 

Consiliul Județean Galați şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România – filiala Galaţi 

 
Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea Acordului Cadru 
de Cooperare între Consiliul Județean Galați şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – filiala Galaţi. 
 
Obiectului Acordului Cadru de Cooperare vizează promovarea în comun a unor acțiuni în 
domeniul formării profesionale continue a asistenților medicali generaliști, moașelor și 
asistenților medicali, pentru asigurarea calității serviciilor de îngrijire în toate unitățile sanitare 
publice din reţeaua Consiliului Județean Galaţi, pentru îmbunătățirea continuă a calității 
practicii şi competențelor profesioniștilor, pentru a asigura dreptul pacienților la sănătate și la 
securitatea îngrijirilor. 
 
Obligaţiile asumate de Consiliul Județean Galați prin acest Acord Cadru de Cooperare se 
referă la: 

- asigurarea sprijinului și colaborării în vederea demarării și accesării unor proiecte cu fonduri 
europene nerambursabile, necesare pentru formarea profesională medicală continuă și 
dezvoltarea competențelor resurselor umane din sănătate, acordarea de ajutor în 
organizarea manifestărilor profesionale menite să crească nivelul de pregătire profesională și 
calitatea îngrijirilor,  pentru formarea  personalului medical din domeniile prioritare de 
sănătate: depistare precoce (screening) a cancerului de col uterin, a cancerului de sân, a 
tuberculozei, a hepatitelor B,C și D, precum și pentru screening prenatal; 

- în limita disponibilității existente, aprobă prin reprezentantul legal, punerea la dispoziție, în 
mod gratuit, a unor spații pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de perfecționare sau 
formare profesională pentru membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România – filiala Galaţi; 

- sprijină, acordă asistență de specialitate în limita competențelor legale și identifică surse de 
finanțare pentru crearea unor noi elemente de infrastructură, necesare pentru evaluarea și 
îmbunătățirea competențelor și abilităților resurselor umane implicate în derularea actului 
medical, în cadrul unităților sanitare din județul Galați; 

- implicarea în desfășurarea activităților de instruire medicală specifică personalului de 
îngrijire (nursing), urmată de adoptarea protocoalelor de asigurare a calității și a formării 
continue a asistenților medicali și moașelor, pentru creșterea nivelului de responsabilitate, a 
calității și a gradului de siguranță a actului de îngrijire, pentru a asigura dreptul legitim al 
pacienților la calitate sănătate și la securitatea îngrijirilor; 

- asigurarea resurselor necesare bunei promovări a acțiunilor desfășurate de reprezentanții 
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – 
filiala Galaţi, la nivel local, regional, național și internațional în domeniile de cooperare de 
interes comun (materiale de promovare, recompense financiare pentru participanții care au 
obținut rezultate remarcabile etc), conform datelor ce vor fi stabilite de comun acord; 

- implicarea directă în desfășurarea acțiunilor de comunicare și promovare a rezultatelor 
obținute de reprezentanții Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România – filiala Galaţi în proiectele inițiate la care participă. 

 



 

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 91, alin (1), lit. e), 
alin. (5), lit. a), pct. 3 şi alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54, lit. b din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
În aceste condiţii proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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