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HOTĂRÂREA NR. 1
din 29 ianuarie 2015
privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC EUROVIP
SRL, pe traseul Galaţi – Şiviţa
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 745/13.01.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţului Galaţi buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr.
3 a Consiliului Judeţului Galaţi pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi
protecţia mediului şi de servicii publice a şi cel al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judeţului Galaţi - juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor
de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1^1) din Ordinul nr. 353/2007 al
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 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 eliberarea licenţei de traseu, pe perioadă de 3 ani, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de
transport SC EUROVIP SRL, pe traseul Galaţi – Şiviţa.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Galaţi,
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3,
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 2
din 29 ianuarie 2015
privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC SARMINA
IMPEX SRL, pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 713/12.01.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţului Galaţi buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr.
3 a Consiliului Judeţului Galaţi pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi
protecţia mediului şi de servicii publice a şi cel al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judeţului Galaţi - juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor
de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1^1) din Ordinul nr. 353/2007 al
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 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 eliberarea licenţei de traseu, pe perioada de 2 ani, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de
transport SC SARMINA IMPEX SRL, pe traseul Tecuci – Nărteşti Deal (Comuna Gohor).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Galaţi,
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3,
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 3
din 29 ianuarie 2015
privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
TRANSDAN SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (Tarlaua 61, Parcela 837, Hala 53)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 884/19.01.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţului Galaţi buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr.
3 a Consiliului Judeţului Galaţi pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi
protecţia mediului şi de servicii publice a şi cel al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judeţului Galaţi - juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor
de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1^1) din Ordinul nr. 353/2007 al
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 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 eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC
TRANSDAN SRL, pe traseul Galaţi – Vânători (Tarlaua 61, Parcela 837, Hala 53).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Galaţi,
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3,
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 4
din 29 ianuarie 2015
privind: aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului
venitului brut din arendă pentru anul 2015, în judeţul Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 682/08.01.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 - buget finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr.
3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de
servicii publice ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei pentru Agricultură Galaţi nr. 4502/19.12.2014,
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 8888/30.12.2014;
Având în vedere Art. I pct. 34 alin. (2ˆ2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) 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 preţul mediu la cultura grâu din recolta 2013-2014, necesar
pentru calculul venitului brut din arendă, valabil pentru anul 2015, conform anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă preţul mediu la cultura porumb din recolta 2014, necesar pentru
calculul venitului brut din arendă, valabil pentru anul 2015, conform anexei nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă preţul mediu la cultura orz din recolta 2013-2014, necesar
pentru calculul venitului brut din arendă, valabil pentru anul 2015, conform anexei nr. 3
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă preţul mediu la cultura orzoaica din recolta 2013-2014, necesar
pentru calculul venitului brut din arendă, valabil pentru anul 2015, conform anexei nr. 4
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 29 ianuarie 2015
Pag. nr. 2
Art.5. Se aprobă preţul mediu la cultura floarea soarelui din recolta 2013-2014,
necesar pentru calculul venitului brut din arendă, valabil pentru anul 2015, conform
anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Galaţi şi Direcţiei pentru Agricultură Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
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Pag. nr. 3
Anexa nr. 1

Bugetul estimativ
Cultura grâu - consum
Calculaţie / hectar
Recolta 2013/2014
Cod:D.01
Zona geografică: Câmpie
Potenţial:
Mediu
INDICATORI
A.
Valoarea
producţiei
principale
(3248 kg grâu x 0,58)
B. Subvenţii (SAPS +PNCD)
C. Cheltuieli totale
din care:
- sămânţă
- îngrăşăminte chimice
- pesticide
- lucrări mecanice
- cheltuieli de aprovizionare
- asigurări
- arenda
D. Venit impozabil (A-C)
Arenda
E. Venit net + subvenţii
COST DE PRODUCŢIE
PREŢ PIAŢĂ INTERNĂ
PREVIZIBIL

Sistem: Neirigat
Producţia principală realizată: 3248 kg/ha
U/M
Fără arendă

VALOARE
Cu arendă în
cheltuieli

Cu arendă
din venit

lei
lei
lei

1884
692
1755

1884
692
2045/2103

1884
692
1755/1755

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

329
278
91
965
61
31
0
129
0
821

329
278
91
965
61
31
290/348
-161/-219
0
531/473

329
278
91
965
61
31
0
129/129
290/348
1111/1169

lei/kg

0.54

0.63/0,65

0.54

lei/kg

0.58

0.58

0.58

Notă: Aceste cheltuieli se regăsesc în plantaţiile mici şi mijlocii.
Arenda s-a estimat la 500-600 kg/ha x 0.58 = 290/348 RON
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Anexa nr. 2

Bugetul estimativ
Cultura - orz
Calculaţie / hectar
Recolta 2013/2014
Cod:D.01
Zona geografică: Câmpie
Potenţial:
Mediu
INDICATORI

Sistem: Neirigat
Producţia principală realizată: 3317 kg/ha
U/M
Fără arendă

A.
Valoarea
producţiei
principale
(3317 kg orz x 0,58)
B. Subvenţii (SAPS +PNCD)
C. Cheltuieli totale
din care:
- sămânţă
- îngrăşăminte chimice
- pesticide
- lucrări mecanice
- cheltuieli de aprovizionare
- asigurări
- arenda
D. Venit impozabil (A-C)
Arenda
E. Venit net + subvenţii
COST DE PRODUCŢIE
PREŢ PIAŢĂ INTERNĂ
PREVIZIBIL

VALOARE
Cu arendă în
cheltuieli

Cu arendă
din venit

lei
lei
lei

1924
692
1810

1924
692
2100

1924
692
1810

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

384
278
91
965
61
31
0
114
0
806

384
278
91
965
61
31
290
-176
0
516

384
278
91
965
61
31
0
114
290
1096

lei/kg

0.55

0.63

0.55

lei/kg

0.58

0.58

0.58

Notă: Aceste cheltuieli se regăsesc în plantaţiile mici şi mijlocii.
Arenda s-a estimat la 500 kg/ha x 0.58 = 290 RON
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Anexa nr. 3

Bugetul estimativ
Cultura - porumb
Calculaţie / hectar
Recolta 2014
Cod:D.01
Zona geografică: Câmpie
Potenţial:
Mediu
INDICATORI
A.
Valoarea
producţiei
principale
(3804 kg porumb x 0,45)
B. Subvenţii (SAPS +PNCD)
C. Cheltuieli totale
din care:
- sămânţă
- îngrăşăminte chimice
- pesticide
- lucrări mecanice
- cheltuieli de aprovizionare
- asigurări
- arenda
D. Venit impozabil (A-C)
Arenda
E. Venit net + subvenţii
COST DE PRODUCŢIE
PREŢ PIAŢĂ INTERNĂ
PREVIZIBIL

Sistem: Neirigat
Producţia principală realizată: 3804 kg/ha
U/M
Fără arendă

VALOARE
Cu arendă în
cheltuieli

Cu arendă
din venit

lei
lei
lei

1712
692
1613

1712
692
1906/1964

1712
692
1613

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

295
254
91
901
41
31
0
99
0
791

295
254
91
901
41
31
293/351
-194/-252
0
498/440

295
254
91
901
41
31
0
99
293/351
1084/1142

lei/kg

0,42

0,50/0,52

0,42

lei/kg

0,45

0,45

0,45

Notă: Aceste cheltuieli se regăsesc în exploataţiile mici şi mijlocii.
Arenda s-a estimat la 650-780 kg/ha x 0.45 = 293/351 RON.
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Anexa nr. 4

Bugetul estimativ
Cultura – floarea soarelui
Calculaţie / hectar
Recolta 2013/2014
Cod:D.01
Zona geografică: Câmpie
Potenţial:
Mediu
INDICATORI
A.
Valoarea
producţiei
principale
(1800 kg floarea soarelui x
1,0)
B. Subvenţii (SAPS +PNCD)
C. Cheltuieli totale
din care:
- sămânţă
- îngrăşăminte chimice
- pesticide
- lucrări mecanice
- cheltuieli de aprovizionare
- asigurări
- arenda
D. Venit impozabil (A-C)
Arenda
E. Venit net + subvenţii
COST DE PRODUCŢIE
PREŢ PIAŢĂ INTERNĂ
PREVIZIBIL

Sistem: Neirigat
Producţia principală realizată: 1820 kg/ha
U/M
Fără arendă

VALOARE
Cu arendă în
cheltuieli

Cu arendă
din venit

lei

1820

1820

1820

lei
lei

692
1595

692
1955

692
1595

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

335
183
91
914
41
31
0
225
0
917

335
183
91
914
41
31
360
-135
0
557

335
183
91
914
41
31
0
225
360
1277

lei/kg

0,88

1,07

0,88

lei/kg

1

1

1

Notă: Aceste cheltuieli se regăsesc în exploataţiile mici şi mijlocii.
Arenda s-a estimat la 360 kg/ha x 1 =360 RON.
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Anexa nr. 5

Bugetul estimativ
Cultura – orzoaică
Calculaţie / hectar
Recolta 2013/2014
Cod:D.01
Zona geografică: Câmpie
Potenţial:
Mediu
INDICATORI

Sistem: Neirigat
Producţia principală realizată: 1898 kg/ha
U/M
Fără arendă

A.
Valoarea
producţiei
principale
(1898 kg orzoaică x 0.50)
B. Subvenţii (SAPS +PNCD)
C. Cheltuieli totale
din care:
- sămânţă
- îngrăşăminte chimice
- pesticide
- lucrări mecanice
- cheltuieli de aprovizionare
- asigurări
- arenda
D. Venit impozabil (A-C)
Arenda
E. Venit net + subvenţii
COST DE PRODUCŢIE
PREŢ PIAŢĂ INTERNĂ
PREVIZIBIL

VALOARE
Cu arendă în
cheltuieli

Cu arendă
din venit

lei
lei
lei

949
692
905

949
692
1155

949
692
905

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

150
80
35
600
40
0
0
44
0
736

150
80
35
600
40
0
250
-206
0
486

150
80
35
600
40
0
0
44
250
986

lei/kg

0,48

0,61

0,48

lei/kg

0,5

0,5

0,5

Notă: Aceste cheltuieli se regăsesc în exploataţiile mici şi mijlocii.
Arenda s-a estimat la 500 kg/ha x 0,50 =250 RON.

HOTĂRÂREA NR. 5
din 29 ianuarie 2015
privind: stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru
anul 2015
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 683/08.01.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 - buget finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr.
3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de
servicii publice ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei pentru Agricultură Galaţi nr. 4502/19.12.2014,
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 8.888/29.12.2014;
Având în vedere art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1064/11.12.2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991;
Având în vedere art. 62 alin. (2^2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) 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 stabileşte preţul mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti, în
valoare de 21 lei/ tonă, pentru recolta anului 2015, din judeţul Galaţi.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Galaţi, Direcţiei pentru Agricultură Galaţi şi consiliilor locale.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 6
din 29 ianuarie 2015
privind: aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru
trecerea suprafeţei de teren de 40 m2 din domeniul public al municipiului Galaţi în
domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 27.549/22.01.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget –
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de
agrement şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea
patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură
ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 31256/23.12.2015 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi, înregistrată la sediul Consiliului Judeţului Galaţi cu nr.
27549/23.12.2015;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) şi e) 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. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru
trecerea din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi şi
administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi a suprafeţei de
teren de 40 m2 pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţie „Modernizare serviciu UPUSMURD”.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Arhitect Şef din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, precum şi Consiliului Local al municipiului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 29 ianuarie 2015
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ANEXĂ
Datele de identificare
ale terenului în suprafaţă de 40 m2 care trece din domeniul public al municipiului Galaţi în
domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţie „Modernizare
serviciu UPU-SMURD”
-

Terenul este situat în intravilanul municipiului Galaţi, str. Brăilei nr. 177
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HOTĂRÂREA NR. 7
din 29 ianuarie 2015
privind: aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi
reprezentare pentru Consiliul Judeţului Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.154/28.01.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget –
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 5
juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. I alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
şi întărirea disciplinei financiare şi implementare a unor acte normative;
Având în vedere prevederile art. 16, art. 57 alin. (2) lit. a) şi ale Anexei 2B din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 21 alin. (2) şi alin. (3), art. 97 alin. (1) şi art. 115 alin. (1),
lit. c) 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 achiziţia de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi
reprezentare pentru Consiliul Judeţului Galaţi.
Art.2. Achiziţia serviciilor de consultanţă şi asistenţă juridică pentru anul 2015 se va
face ori de câte ori este necesar, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 348/2013 privind aprobarea achiziţiei de servicii
de consultanţă şi asistenţă juridică în domeniul achiziţiilor publice pentru Consiliul
Judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Economie şi
Finanţe şi Serviciul contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 8
din 29 ianuarie 2015
privind: aprobarea achiziţiei de servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau
reprezentare juridică pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 722/26.01.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi nr. 722/26.01.2015;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 buget –
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială; ale Comisiei de specialitate nr. 4
pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice,
sportive şi de agrement şi ale Comisiei de specialitate nr. 5 – juridică, pentru
administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de
cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi de completare a unor acte normative;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) 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 achiziţia de servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau
reprezentare juridică, în condiţiile legii, de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Galaţi, în litigiile existente şi/sau cele ce urmează a fi deschise în anul
2015.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe, Serviciului
Contencios şi Probleme Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

