
 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIA NR. 307  

din 24 iunie 2020 
 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 30 
iunie 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. 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 iunie 
2020, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 
1. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea 
2. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea  
3. Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a 
calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”. 

Iniţiator: Costel Fotea 
4. Atestarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 
Galați. 

Iniţiator: Costel Fotea  
5. Aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului 
forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ teritorială 
a Judeţului Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea  
6. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38 din 30.01.2020 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la 
Spitalul de Pneumoftiologie Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea  
7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 258 din 28.11.2019 privind aprobarea  
Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare şi Modernizare Corp 
E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi  . 

Iniţiator: Costel Fotea  
8. Alocarea unor sume pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați 
în vederea implementării proiectului ”Cross border cooperation and research through 
interdisciplinary approach of genesis, clinical manifestations and therapeutical/preventional 
aspects of oral/written language specific disorders and development of innovative method of 
intervention in the cross border area – CERDIS”. 

Iniţiator: Costel Fotea  
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9. Aprobarea necesarului de echipament, materiale igienico-sanitare precum şi a normativelor 
valorice de cheltuieli pentru hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, 
jucării, rechizite, materiale cultural-sportive şi sume de bani pentru nevoi personale pentru 
copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială în servicii de tip 
rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea  
10. 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. 

 
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 


