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CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Compartimentul relaţii publice,  
organizare şi funcţionare ATOP 
Nr. 21.504_15  din 17.06.2022 
Dosar nr. XIV - 7   

      VIZAT, 

  Preşedinte 

                                                                                                                                                                                                                                              

                COSTEL FOTEA 

 

 

 

 
M I N U T A 

şedinţei de dezbatere publică a proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean 

Galaţi privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială 

de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la 31.12.2022, 

desfăşurată în data de 10 iunie 2022 

 

 

Dezbaterea publică a avut loc vineri 10 iunie 2022, în Sala de şedinţe a Consiliului 

Judeţului Galaţi din strada Eroilor nr. 7 B, parter, cu începere de la ora 10:00. 

La dezbatere au participat: 

- TEODOR Laura, consilier superior în cadrul Compartimentului relaţii publice, organizare 

şi funcţionare ATOP din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

- MANOLE Dorina, consilier superior în cadrul Compartimentului relaţii publice, 

organizare şi funcţionare ATOP din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Galaţi; 

- MORĂRESCU Cosmin, consilier superior, Autoritatea judeţeană de transport public din 

structura Direcţiei Arhitect Şef din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

- CHIRU Cristian-Florin, consilier superior, Autoritatea judeţeană de transport public din 

structura Direcţiei Arhitect Şef din cadrul Consiliul Judeţean Galaţi; 

- DOROBĂŢ Genia, secretar general al Asociaţiei Transportatorilor Rutieri din Galaţi; 

- MARIN Nicolae, vicepreşedinte al Asociaţiei Transportatorilor Rutieri din Galaţi; 

- NATU Valentin-Andrei, director general al S.C. Geci S.R.L. Tecuci; 

- TUDORICI Constantin, reprezentant al S.C. Geci S.R.L. Tecuci, şef Autogara Tecuci; 

- COSTACHE Claudiu-Marius, reprezentant al S.C. CLAUSTOUR S.R.L. Tecuci; 

- SAVASTRE Fani, Reprezentant S.C. RO. CAR S.R.L. 

- LĂPUŞNEANU Mariana, reprezentant al S.C. TEGALTRANS S.R.L.; 

- AMARINEI Sorin, Federaţia Operatorilor Români de Transport - FORT Bucureşti – 

vicepreşedinte pe Regiunea Sud-Est, reprezentant al S.C. TEGALTRANS S.R.L. Galaţi; 

- IANCU Daniel, reprezentant S.C. DANIXMOND S.R.L. 

Şedinţa de dezbatere publică a avut următoarea ordine de zi: 

 Deschiderea dezbaterii publice (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea 

reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a dezbaterii 

publice); 
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 Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus 

dezbaterii publice (reprezentant al iniţiatorului şi specialişti care au participat la 

elaborare); 

 Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind 

modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice; 

 Închiderea evenimentului. 

 

Întâlnirea a fost mediată de către doamna Teodor Laura, în calitate de persoană 

desemnată ca responsabil din partea Consiliului Judeţean Galaţi pentru relaţia cu 

societatea civilă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţă decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

În deschiderea lucrărilor şedinţei, doamna Teodor Laura aduce la cunoştinţă că 

procedura de dezbatere publică a proiectului de act administrativ cu caracter normativ  

hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Contractului-cadru de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a U.A.T. Judeţul Galaţi, cu valabilitate până 

la 31.12.2022 a fost iniţiată de Consiliul Judeţean Galaţi, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. Precizează că proiectul de act administrativ cu 

caracter normativ a fost înregistrat în Registrul transparenţă decizională cu nr. 

21.504/2022. Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 

domnul Costel FOTEA, la fel şi referatul de aprobare. În data de 13 mai 2022 a fost iniţiată 

procedura de participare a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de 

elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ. În conformitate cu 

prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 13 

mai 2022, anunţul referitor la această acţiune a fost expus pe site-ul Consiliului Judeţean 

Galaţi www.cjgalati.ro şi a fost afişat la Punctul de informare publică al instituţiei. La 

solicitarea autorităţii, în data de 14 mai 2022 anunţul a fost publicat în cotidianul „Viaţa 

liberă”. 

Se prezintă succint cadrul legal reprezentat de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în baza căruia se derulează etapele privind consultarea şi participarea 

cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actului administrativ 

cu caracter normativ, inclusiv cel referitor la dezbaterea publică, precum şi dispoziţiile 

privind participarea la procesul de luare a deciziilor.   

 Se comunică că procedura de dezbatere publică a proiectului de act administrativ cu 

caracter normativ, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a fost demarată urmare solicitării nr. 17 din 23.05.2022 a Asociaţiei 

Transportatorilor Rutieri din Galaţi. Astfel, în data de 31 mai 2022, Anunţul privind 

organizarea dezbaterii publice a fost publicat pe site-ul web al Consiliului Judeţean Galaţi, 

a fost afişat la Punctul de informare publică al instituţiei şi a fost comunicat prin e-mail către 

Asociaţia Transportatorilor Rutieri din Galaţi şi către Federaţia Transportatorilor Rutieri din 

România - FORT filiala Galaţi. 

http://www.cjgalati.ro/
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 S-a adus la cunoştinţă faptul că în etapa de consultare publică s-au primit şi 

înregistrat un număr de 16 sugestii, propuneri şi opinii la proiectul de act administrativ cu 

caracter normativ, având valoare de recomandare, formulate în scris de Asociaţia 

Transportatorilor Rutieri din Galaţi (prin adresa nr. 17 din 23.05.2022). 

 În conformitate cu procedura de organizare a dezbaterii publice, prin adresa 

Asociaţiei Transportatorilor Rutieri din Galaţi nr. 19 din 08.06.2022, s-a anunţat că un 

număr de 9 persoane au cerut înscrierea la cuvânt. 

 

 La punctul doi al ordinii de zi, domnul Morărescu Cosmin prezintă pe scurt proiectul 

de hotărâre şi instrumentele de motivare care au stat la baza iniţierii proiectului. Precizează 

că pentru asigurarea transportului rutier de persoane prin curse regulate, judeţul Galaţi are 

obligaţia de îndeplini prevederile art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi de a încheia contracte de delegare a gestiunii 

serviciului de transport în temeiul legii.  

 

Se trece la punctul următor al ordinii de zi, respectiv privind prezentarea verbală de 

către persoanele înscrise la cuvânt a punctelor de vedere şi a recomandărilor privind 

proiectul de act administrativ cu caracter normativ supus dezbaterii publice.  

 

Doamna Dorobăţ Genia opinează că sunt unele neconformităţi în cuprinsul 

proiectului de hotărâre, în comparaţie cu prevederile legislaţiei din domeniu, apreciată de 

altfel destul de stufoasă, precum şi faţă de precedenta hotărâre a Consiliului Judeţean 

Galaţi din anul 2021. Susţine că la elaborarea proiectului de hotărâre nu s-a ţinut cont de 

prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare, de prevederile Legii nr. 

51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, unde legiuitorul a prevăzut anumite principii. Recomandările 

înaintate în scris vizează şi de această dată respectarea principiilor din legislaţie.  

Unul dintre principiile pe care le invocă Asociaţia Transportatorilor Rutieri din Galaţi, 

ca asociaţie reprezentativă la nivel de judeţ şi membră în federaţii şi confederaţii sindicale, 

este principiul prevăzut la art. 1 alin. (4), lit. p) din Legea nr. 92/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu referire la consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor 

de transport şi/sau ale transportatorilor autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor în vederea 

stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind serviciul public de transport local şi judeţean, 

precum şi modalităţile de funcţionare a acestui serviciu, precum şi potrivit prevederilor art. 

17 lit. l) din Legea nr. 92/2007. Prevederile acestui articol fac referire nu la principii ci la 

atribuţia consiliului judeţean ca elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor 

serviciilor publice de transport local şi judeţean, să se realizeze cu consultarea asociaţiilor 

reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale 

transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu. 

Practica consultării este o practică constructivă şi a fost aplicată de către Consiliul 

Judeţean Galaţi în anii anteriori, asociaţia participând activ la elaborarea actelor normative 

în domeniu.   
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Propune ca la elaborarea actelor normative să fie o consultare înainte de a fi 

demarată procedura de transparenţă decizională. Afirmă că interesul Asociaţiei 

Transportatorilor Rutieri din Galaţi este elaborarea unui proiect de hotărâre care să 

respecte integral prevederile legale, cu drepturi şi obligaţii corecte din partea ambelor părţi. 

Apreciază că nu a perceput deschidere şi dorinţă de colaborare din partea reprezentanţilor 

Autorităţii judeţene de transport public. Ca reprezentant al Asociaţiei Transportatorilor 

Rutieri din Galaţi are expertiză şi s-a implicat în activitatea de elaborare a unor acte 

normative în domeniu la nivel central, realizate prin proceduri de consultare aplicate corect. 

Mai mult, operatorii transportatori sunt cei care au menţinut serviciul de transport în 

funcţiune pe timpul pandemiei, în perioada 2020-2022, cu mari greutăţi. 

Opinează că un alt principiu care nu a fost respectat la elaborarea actului normativ 

este principiul prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 92/2007, cu modificările şi 

completările ulteriore, privitor la recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare 

şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi 

în continuare utilizatori, şi prin finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit 

rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi. Susţine că şi legislaţia 

europeană în domeniu prevede acest lucru. Acest principiu nu a fost respectat în proiectul 

de act administrativ, nefăcându-se nicio precizare în text cu privire la finanţarea de la 

bugetul local.  

Afirmă că nu au fost respectate prevederile art. 1, alin (6), lit. g) din Legea nr. 

92/2007, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la asigurarea continuităţii 

serviciilor publice de transport prin programele de transport sau de funcţionare, după caz, 

corelate cu fluxurile de călători existente. Extinzând aprecierile, cu referire la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 78/30.062022 privind actualizarea Programului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT 

Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la data de 31.12.2022, admite că s-a realizat 

consultarea la elaborarea hotărârii, dar susţine că la nivelul lunii martie 2022 s-a actualizat 

un program de transport care nu exista. În opinia sa, la nivelul lunii martie 2022 nu exista 

un program de transport judeţean în derulare deoarece Hotărârea Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 217/2012, cu modificările şi completările ulterioare, a produs efecte până la data 

de 30.06.2019, corelat cu evoluţia prevederilor legale în vigoare. Cu referire la fluxurile de 

călători luate în considerare pentru actualizarea Programului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi la 

momentul martie 2022, s-au solicitat date în luna decembrie 2021, când era declarată stare 

de alertă la nivelul ţării, pe fondul pandemiei de Covid-19. Legislaţia în domeniu prevede că 

fluxul de călători şi evoluţia acestuia pentru o perioadă mai mare de timp (minim doi ani) se 

realizează prin studii de mobilitate, studii de fezabilitate, făcute de firme specializate care 

să ia în considerare toate aspectele şi să dovedească realitatea.   

Solicită ca la aprobarea Contractului-cadru de delegare de gestiunii serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi până la data de 

31.12.2022, să se ţină cont de propunerile avansate şi să se armonizeze cu prevederile  

Legii nr. 92/2007, Legii nr. 51/2006 şi ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al 

Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene.  

Constată că la elaborarea proiectului de act normativ s-a ţinut cont de Ordinul 

preşedintelui Autorităţii de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

nr. 131/1401/2019, din care s-a preluat modelul de contract-cadru. Propune că acest 

contract să se denumească contract de delegare şi nu contract-cadru, titlu preluat ca atare 

din normă. Contractul care va fi aprobat nu este un contract de achiziţie publică în 



 5 

conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată, sau Legea nr. 

99/2016 privind achiziţiile publice sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.  

Sugerează ca la elaborarea proiectului de hotărâre să se respecte dispoziţiile legii 

aplicabile serviciului public de transport de călători în vigoare, respectiv prevederile 

Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 cu privire la compensaţii financiare, drepturi exclusive.  

Opinează că obligaţiile de serviciu public nu pot fi delegate deoarece realizarea acestui 

unui serviciu nu are ca fundament un program de transport actualizat.  

 

Domnul Cristian-Florin Chiru solicită canalizarea pe legislaţia în vigoare în domeniu, 

fără a se face supoziţii. Precizează că Autoritatea judeţeană de transport public a acordat 

consultări şi asistenţă ori de câte ori a fost nevoie, inclusiv în timpul deplasărilor pe teren. 

 

Doamna Laura Teodor a intervenit şi a precizat că regula de desfăşurare a şedinţei 

de dezbatere publică impune respectarea ordinii înscrierii la cuvânt pentru audiere şi este 

obligaţia moderatorului de a da cuvântul fiecărei persoane care a solicitat să prezinte 

verbal recomandări la proiectul de act normativ. La problemele prezentate, Consiliul 

Judeţean Galaţi are obligaţia de a formula răspunsuri motivate, în scris. Din acest 

considerent, dezbaterea publică nu trebuie transformată într-un dialog. 

 

Doamna Genia Dorobăţ îşi continuă prezentarea şi susţine că proiectul de contract-

cadru de delegare de gestiune nu poate fi pus în discuţie deoarece autoritatea judeţeană 

nu poate pune la dispoziţie Caietele de sarcini, modificate în conformitate cu Hotărârea 

C.J.G. nr. 78/30.03.2022, deoarece caietele de sarcini sunt anexă la licenţa de traseu. 

Licenţa de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la 

nivel judeţean, după care operatorul de transport îşi desfăşoară activitatea, este un act 

administrativ emis de o altă autoritate, respectiv Autoritatea Rutieră Română. Opinează că, 

pe fondul vidului legislativ, din punct de vedere legal consiliul judeţean a adoptat tardiv 

hotărârea de consiliu prin care prelungeşte programul judeţean de transport şi nu poate 

modifica caietele de sarcini ale licenţei de traseu, în consecinţă consiliul nu are ce delega.  

 

Domnul Morărescu Cosmin intervine şi admite observaţiile, invocând că vidul 

legislativ nu poate fi explicat. Pentru a intra în legalitate, la acest moment trebuie găsită o 

soluţie până la sfârşitul anului, prin discuţii constructive pe contractul-cadru pus în 

dezbatere.  

 

Domnul Marin Nicolae achiesează la expunerea realizată de către doamna Genia 

Dorobăţ. Pentru depăşirea problemelor prezentate, propune ca soluţie organizarea 

consultărilor şi dezbaterilor înainte de întocmirea actului administrativ. Face apel la dialog 

constructiv, deschidere şi dorinţă de colaborare din partea reprezentanţilor Autorităţii 

judeţene de transport public în faza de elaborare a documentaţiilor. Această atitudine, de 

altfel impusă de lege, trebuie avută în vedere mai ales pentru documentaţiile ce privesc 

organizarea transportului public de persoane în judeţul Galaţi după data de 1 ianuarie 

2023. Pentru realizarea unui act normativ sănătos, consultarea asociaţiilor patronale de 

transportatori este esenţială, întrucât serviciul public de transport este asigurat de către 

operatori, oameni de business care urmăresc asigurarea nevoilor de transport ale 

cetăţenilor dar care se gândesc la proprii angajaţi, la propria investiţie. 
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Doamna Genia Dorobăţ intervine şi prezintă prevederile art. 4 din Regulamentul 

(CE) nr. 1370/2007, cu specificarea că articolul se regăseşte transpus în legislaţia 

naţională prin Legea nr. 51/2006, cu modificările completările ulterioare. Opinează că 

autoritatea publică locală poate să acorde compensaţii. Susţine să se aibă în vedere 

respectarea prevederilor art. 17 lit. n) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu referire la atribuţia ce revine 

consiliului judeţean de stabilire a compensaţiei acordate de la bugetul local pentru 

acoperirea diferenţei dintre costurile suportate în legătură cu obligaţia, respectiv obligaţiile 

ce decurg din efectuarea serviciului public şi sumele efectiv încasate. 

 

Reprezentanţii AJTP intervin şi fac precizarea că legea nu prevede obligativitatea 

acordării de compensaţii. Dispoziţiile art. 4 alin. h) din Legea nr. 92/2007, actualizată, 

stabilesc că se pot acorda compensaţii de orice natură, în funcţie de situaţie şi în cazul 

unor trasee impuse. S-a nuanţat faptul că la momentul de faţă nu vorbim despre un serviciu 

public ci despre un serviciu de transport public judeţean de persoane. 

 

Domnul Andrei-Valentin Natu opinează că pe lângă compensaţii de orice natură, 

legea mai prevede şi drepturi exclusive. Hotărârea aflată în dezbatere, nu prevede nicio 

compensaţie, niciun drept exclusiv, doar obligaţii. Înştiinţează că, pe lângă operatorul de 

transport, pe anumite trasee operează servicii de transport şi alte entităţi cum ar fi 

primăriile, şcolile etc. Acestea folosesc acelaşi traseu, aceleaşi staţii şi uneori acelaşi orar. 

 

Domnul Cristian-Florin Chiru subliniază faptul că trebuiesc avute în vedere şi 

prevederile legii învăţământului care impun o serie de obligaţii de transport al elevilor către 

instituţiile de învăţământ. Pentru respectarea acestor prevederi legale, nu se pot acorda 

drepturi exclusive operatorilor de transport. Utilizarea staţiilor de transport public este 

permisă oricărui operator, deoarece acestea se află în administrarea primăriilor. Consiliul 

Judeţean Galaţi acţionează în limita cadrului legal, fără depăşirea atribuţiilor care îi revin. 

 

Domnul Tudorici Constantin continuă prin a susţine opiniile domnului Natu cu privire 

la utilizarea staţiilor de transport, în sensul că „staţiile mele” sunt staţiile unde operatorul de 

transport este obligat să oprească, fixate prin programul de transport public judeţean de 

persoane. Cu referire la licenţele de traseu, emise de altă autoritate, precum şi faţă de 

graficele de circulaţie pentru care a licitat în mod legal fiecare transportator, admite că 

acestea nu pot fi modificate de oricine şi oricând. 

 

Domnul Savastre Fani ca reprezentant al S.C. RO CAR S.R.L aminteşte faptul că 

are firmă de transport din anul 1991 şi realizează curse pe traseul Matca-Corod. Are 

probleme pe acest traseu deoarece mai sunt alte două autobuze pe traseu. 

 

Domnul Morărescu Cosmin intervine şi face precizarea că pentru cursele regulate 

speciale Consiliul Judeţean Galaţi nu a acordat licenţe şi nu gestionează problematica din 

domeniu, aceste atribuţii revenind altei autorităţi. 

 

Domnul Amarinei Sorin apreciază că forma contractului de delegare este similară 

contractului de anul trecut şi exprimă temerea că actualul program ar putea fi prelungit şi 

după data de 31.12.2022.  
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Domnul Marin Nicolae reintervine şi susţine că acest proiect de act administrativ 

poate fi contestat în instanţă prin nerespectarea prevederilor Legii nr. 92/2007, respectiv 

pentru faptul că nu au fost consultate asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport 

şi/sau ale transportatorilor autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor. Susţine că AJTP nu a 

realizat consultarea în faza de elaborare a proiectului de act administrativ, iar consultarea 

şi dezbaterea publică organizată prin procedura de transparenţă decizională este legală, 

dar tardivă. Dezbaterile contradictorii din cadrul dezbaterii publice nu ar mai fi avut loc dacă 

ar fi avut loc consultări constructive în etapa de conturare a contractului-cadru  Susţine că 

autoritatea publică judeţeană nu poate face dovada că a realizat consultări cu asociaţiile 

patronale prin AJTP, întrucât câteva discuţiile telefonice nu pot fi apreciate drept 

consultare. 

 

Domnul Iancu Daniel reprezentant S.C. DANIXMOND TUR S.R.L. consideră că este 

important să acordăm atenţie proiectului de hotărâre care va stabili contractul cadru pentru 

realizarea serviciului de transport public judeţean în următorii cinci ani. La proiectul de act 

administrativ pus în dezbatere publică nu înaintează recomandări. 

 

 

Doamna Teodor Laura constată că nu mai sunt persoane înscrise la cuvânt sau alte 

recomandări de formulat.  

 În încheierea dezbaterii publice participanţii au fost informaţi că la data de 20 iunie 

2022 se va asigura accesul la minuta rezultată în urma derulării procesului de dezbatere 

publică, precum şi la versiunea îmbunătăţită a proiectului de reglementare, in situaţai în 

care actul administrativ va fi modificat. Documentele vor fi expuse pe site-ul instituției în 

meniul Consiliul Judeţean, submeniul Transparenţă decizională. 

 Procesul de luare a deciziilor este atributul şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 

Galaţi. S-a precizat faptul că participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor 

publice se va face în condiţiile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

 Mulţumeşte participanţilor pentru implicare şi declară închisă şedinţa. 

  

 Şedinţa s-a încheiat la ora 11:30. 

 

 

    Avizat,     

 Secretarul general al judeţului,                                                   Întocmit, 

 

             Ionel COCA                                                               Teodor Laura 

              Manole Dorina 
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