
                                                                  

HOTĂRÂREA NR. 199 

din 29 iunie 2022 
 

privind: modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 142 din 26 
mai 2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a județului Galați 
întocmită în anul 2020 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Galați, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 6.751/15.06.2022 

 

Consiliul Județean Galați; 
 Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Județean Galați; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale 
Consiliului Județean Galați; 
 Având în vedere adresa nr. 926/GL/06.06.2022 a Administrației Naționale a Rezervelor 
de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale județul Galați, 
înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 6.751/06.06.2022; 
         Având în vedere prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naționale a României        
nr. 45/1994, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 2, ale art. 46 alin. (2) și ale art. 47 lit. f) din Legea       
nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, 
republicată, cu modificările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 2 și ale art. 4 din Anexa Hotărârii Guvernului               
nr. 1.174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și actualizarea monografiei 
economico-militare a județului, respectiv a municipiului București; 

Având în vedere prevederile art. 33 din Anexa Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru 
aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 28 și ale art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind 
protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Codul administrativ, adoptat prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I. Se modifică și se înlocuiesc anexele Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 142 
din 26 mai 2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a județului Galați întocmită 
în anul 2020, conform anexelor – părți integrante din prezenta hotărâre. 
  

 Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și 
Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale județul Galați și 
instituțiilor interesate, în condițiile legii. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

 Secretarul general al județului, 

                Ionel COCA           


