
 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIA NR. 191 

din 22 februarie 2022 
 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 28 
februarie 2022, 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 luni, 28 
februarie 2022, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B cu următorul 
proiect al ordinii de zi: 
 
1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi). 

Iniţiator: Costel Fotea  
2. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu). 

Iniţiator: Costel Fotea  
3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor 
Vladimirescu). 

Iniţiator: Costel Fotea  
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti). 

Iniţiator: Costel Fotea  
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Umbrăreşti (U.A.T. a comunei Umbrăreşti). 

Iniţiator: Costel Fotea  
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului  (U.A.T. a comunei Valea 
Mărului). 

Iniţiator: Costel Fotea  
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători). 

Iniţiator: Costel Fotea  
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti). 

Iniţiator: Costel Fotea  
9. Preluarea în domeniul public al Județului Galați a unor bunuri de natura activelor fixe, 
rezultate din investițiile din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 – 2020” și  transmiterea acestora în concesiune 
către Operatorul Regional S.C. Apă Canal S.A. Galați. 

Iniţiator: Costel Fotea  
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10. Încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați asupra bunului imobil situat în municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 
2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 18, aflat în domeniul public al județului Galați. 

Iniţiator: Costel Fotea  
11. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii 
”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de 
interes județean DN 24D - DJ 251B -  DJ 251A -  DJ 251H -  DJ 251 -  DJ 255A -  DN25”. 

Iniţiator: Costel Fotea  
12. Aprobarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție pentru realizarea obiectivului de 
investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul 
funcțional de interes județean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A -   
DN25”. 

Iniţiator: Costel Fotea  
13. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului 
de investiţie: Realizare lucrări nestructurale și de instalații aferente Secției de Cardiologie 
Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. 

Iniţiator: Costel Fotea  
14. Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația 
Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați a evenimentului 
„ULTRAMARATON”. 

Iniţiator: Costel Fotea  
15. Aprobarea proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, 
avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise 
de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați” a cheltuielilor 
aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia. 

Iniţiator: Costel Fotea  
16. Aprobarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de 
ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru 
realizarea acestuia. 

Iniţiator: Costel Fotea  
17. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2022. 

Iniţiator: Costel Fotea  
18. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2022. 

Iniţiator: Costel Fotea  
19. Aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Judeţul Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, încheiat în vederea realizării proiectului „Aeroport 
Regional Galați – Brăila”. 

Iniţiator: Costel Fotea  
20. Aprobarea parteneriatului ”PROF CONSULT” dintre UAT Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  pentru cooperarea instituțională 
specifică în cadrul proiectului “Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar 
antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”. 

Iniţiator: Costel Fotea  
21. Aprobarea parteneriatului ”PUBLIC TERȚIAR” dintre UAT Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  pentru cooperarea instituțională 
specifică în cadrul proiectului “Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar 
antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”. 

Iniţiator: Costel Fotea  
22. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea 
proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Iniţiator: Costel Fotea  
23. Aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a 
calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”. 
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Iniţiator: Costel Fotea  
24. Acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Județului Galați în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare „Serviciul Regional Apă Galaţi”. 

Iniţiator: Costel Fotea  
25. Validarea desemnării nominale a domnului Marius DOBREA, Director General al Poliţiei 
Locale Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea  
26. Desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2021. 

Iniţiator: Costel Fotea  
27. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de evaluare a probei 
interviu pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de director şi director 
adjunct al unor instituţii de învăţământ special din judeţul Galaţi. 

Iniţiator: Costel Fotea  
28. 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. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace 
electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului 
despre această intenţie până cel târziu în data de 27.02.2022. 

Art.6. 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 


