
 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIA NR. 480 

din 20 noiembrie 2020 
 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 26 
noiembrie 2020, ora 1200  

 
Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020; 

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 joi, 26 
noiembrie 2020, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 
1. Depunerea jurământului de către supleanţii consilierilor judeţeni declaraţi aleşi, validaţi de 
Tribunalul Galaţi ca urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. 
 
2. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 
2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea  
3. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea  
4. Modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea  
5. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
“Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea  
6. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, 
spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea  
7. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi  . 

Iniţiator: Costel Fotea  
8. Trecerea unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al județului Galaţi, din administrarea 
Consiliului Județean Galați în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați.  

Iniţiator: Costel Fotea  
9. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil 
(clădiri și teren aferent) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului 
Local al municipiului Galați în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi.  

Iniţiator: Costel Fotea  
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10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind 
aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” 
și a cheltuielilor legate de acesta. 

Iniţiator: Costel Fotea  
11. Modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 
2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 
parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”. 

Iniţiator: Costel Fotea  
12. Modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Pechea – 
Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”. 

Iniţiator: Costel Fotea  
13. Aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii care au absolvit la 
unitățile de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu (inclusiv în 
învățământul vocațional). 

Iniţiator: Costel Fotea  
14. Aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor 
de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021 
(octombrie 2020 – iunie 2021). 

Iniţiator: Costel Fotea  
15. 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. 

 
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, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 173/30 iulie 2020. 

 
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. 
 
Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând 

mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
                         

    Contrasemnează pentru legalitate: 
      Secretarul General al Judeţului   
                       Ionel Coca 


