
 
HOTĂRÂREA NR. 97 

din 26 februarie 2020 
 

privind: stabilirea unor măsuri de prevenție precum și contribuţia la asigurarea 
condițiilor de izolare ca urmare a adoptării Hotărârii Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Galați nr. 15 / 24.02.2020  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2609/25.02.2020 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 
ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea nr 15 din data de 24.02.2020 a 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați privind măsurile adoptate în cadrul 
ședinței extraordinare de lucru a comitetului; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere art. 173, alin. (3), lit. a) alin. (5) lit. (c, h) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 În baza prevederilor art. 182, alin.(1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
      

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. Se alocă suma de 1.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Galați, în vederea stabiliri unor măsuri de prevenție precum și pentru a 
contribui la asigurarea condițiilor de izolare ca urmare a adoptării Hotărârii Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență Galați nr. 15/24.02.2020. 

Art.2. Se aprobă punerea la dispoziţia autorităţilor sanitare a următoarelor spaţii aflate 
în domeniul public al Judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi: 

- Centrul Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră Zătun, 
judeţul Galaţi; 

- Centrul Transfrontalier de Protecţie a Mediului Vlădeşti – judeţul Galaţi. 
Art.3. Din sumele aprobate se vor amenaja și alte spații necesare asigurării condițiilor 

de izolare. 
 Art.4. Din sumele aprobate se vor achiziționa bunuri și servicii (inclusiv alimente și 
apă), materiale sanitare și dotări în vederea asigurării condițiilor de izolare, în baza 
necesarului întocmit de către Direcția de Sănătate Publică Galați. 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență Galați, Direcției Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, Direcției de Sănătate 
Publică Galați. 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        Director executiv  
                                                                                                                                                   Stoica George 
Zaharia Mihai/1 ex./25.02.2020  

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 


