
 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIA NR. 329 

din 21 iulie 2021 
 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 27 
iulie 2021, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B 

 
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 marţi, 27 iulie 
2021, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B cu următorul proiect al 
ordinii de zi: 
 
1. Acceptarea transferului managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal „Anton 
Cincu” Tecuci, de la Consiliul Local al municipiului Tecuci la Consiliul Județean Galați, precum 
și a trecerii din domeniul public al municipiului Tecuci și administrarea  Spitalului Municipal 
„Anton Cincu” Tecuci în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi a imobilelor (construcții și terenuri aferente) în care funcționează Spitalul Municipal 
„Anton Cincu” Tecuci. 

Iniţiator: Costel Fotea  
2. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173 din 30 iulie 2020. 

Iniţiator: Costel Fotea  
3. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

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

Iniţiator: Costel Fotea  
5. Modificarea 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. Aprobarea Contractului – Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul 
Galați. 

Iniţiator: Costel Fotea  
7. Aprobarea Regulamentului pentru controlul circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri de greutate 
/ gabarit, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe drumurile judeţene din judeţul Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea  
8. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația 
Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării competiției sportive 
„Cupa Danubius”, ediția 2021. 

Iniţiator: Costel Fotea  
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9. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Patronatul 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați în vederea organizării unor evenimente cu un rol important 
în dezvoltarea economică a județului Galați. 

Iniţiator: Costel Fotea  
10. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația 
Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” 
în vederea organizării evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”. 

Iniţiator: Costel Fotea  
11. 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  
12. Aprobarea modificării Hotărârii nr. 209 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea  
proiectului „Creșterea  capacității  de  gestionare  a  crizei  sanitare COVID-19 în județul 
Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia. 

Iniţiator: Costel Fotea  
13. Aprobarea Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect” și a 
indicatorilor CV1 „Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate”, respectiv CV2 
„Valoarea echipamentelor medicale achiziționate” pentru proiectul „Creșterea  capacității  de  
gestionare  a  crizei  sanitare COVID-19 în județul Galați”. 

Iniţiator: Costel Fotea  
14. Solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a două imobile 
(terenuri), situate în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei 
Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, 
județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean 
Galați şi declararea lucrărilor suplimentare pentru realizarea unor investiții aferente obiectivului 
de investiții “Centrul de management integrat al deșeurilor Valea Mărului și Stație de Sortare 
Valea Mărului”, componentă a proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în 
Județul Galați”, ca obiectiv de utilitate publică de interes județean în vederea scoaterii definitive 
din circuitul agricol a terenurilor în suprafață de 1894 mp, respectiv 1703 mp. 

Iniţiator: Costel Fotea  
15. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2021. 

Iniţiator: Costel Fotea  
16. 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. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
  

    Contrasemnează pentru legalitate: 
      Secretarul General al Judeţului   
                       Ionel Coca 


