
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

HOTĂRÂREA   Nr. _____ 

din  ______________________ 2022 
 

privind:  aprobarea accesului gratuit la toate obiectivele instituţiilor de cultură din 
subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, în intervalul 29.04.2022 – 01.05.2022, pentru 
toate categoriile de vizitatori  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  Fotea Costel  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:  4881/18.04.2002 
 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de avizare al  Comisiei  de specialitate nr. 1 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Hotărâri Consiliului Judeţean Galaţi nr. 322 din 21 
decembrie 2021 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi 
pentru anul fiscal 2022; 
           Având în vedere adresa Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 
nr. 1176/15.04.2022, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub 
nr. 4881/3/18.04.2022; 
           Având în vedere adresa Muzeului De Artă Vizuală Galaţi nr. 165/15.04.2022, 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 4877/15.04.2022; 

Având în vedere adresa Muzeului de Istorie ”Paul Păltânea” Galaţi nr. 437/15.04.2022, 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 4881/2/18.04.2022; 

Având în vedere adresa Centrului Cultural ”Dunărea de Jos” Galaţi nr. 962/15.04.2022, 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 4881/1/15.04.2022; 

Având  în  vedere  prevederile  art. 173, alin. (3), lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
         În temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă accesul gratuit la toate obiectivele instituţiilor de cultură din 
subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, în intervalul 29.04.2022 – 01.05.2022, pentru toate 
categoriile de vizitatori. 

  
Art.2. Prezenta hotărâre se va afişa pe pagina web www.cjgalati.ro a Consiliului 

Judeţean Galaţi, se va publica în Monitorul Oficial al Judeţului Galati şi se va comunica 
instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea  

 

Contrasemnează  pentru  legalitate 

  Secretarul General al Judeţului  

              Coca Ionel           
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                            Director executiv,  
                                                   Stoica George 

Anisca Monica/ 18.04.2022          



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4881/18.04.2022 

       
  
           

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea accesului 

gratuit la toate obiectivele instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi, în intervalul 29.04.2022 – 01.05.2022, pentru toate categoriile de vizitatori 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 322 din 21 decembrie 2021 au fost aprobate 

taxele şi tarifele la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2022.  

În data de 8 Aprilie 2022 s-au împlinit 30 de ani de la prima şedinţa de constituire a Consiliului 

Judetean Galati, aniversare care se cuvine a fi marcată, printre altele, şi de posibilitatea acordată 

tuturor categoriilor de vizitatori, de a beneficia de acces gratuit la toate obiectivele instituţiilor de cultură 

din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, în intervalul 29.04.2022 – 01.05.2022. 

Instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi au propus accesul gratuit 

pentru toate categoriile de vizitatori, în intervalul de timp menţionat. 

Conform prevederilor art. 173, alin. (3), lit. c) din Codul administrativ aprobat prin  Ordonanța de 

Urgență a guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: „În exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: c) stabileşte şi aprobă impozite şi taxe, în condiţiile 

legii;”. 

           Faţă de cele prezentate mai sus solicităm raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 a 

Consiliului Judeţean Galaţi şi supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi, 

proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      Director executiv, 
                                                                                                                                       George Stoica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anişca Monica/15.04.2022 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                   
Nr. 4881 /18.04.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea accesului 

gratuit la toate obiectivele instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi, în intervalul 29.04.2022 – 01.05.2022, pentru toate categoriile de vizitatori 

 
 
Iniţiatorul - Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel Fotea – prezintă spre 

adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea accesului gratuit la toate obiectivele instituţiilor de 

cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, în intervalul 29.04.2022 – 01.05.2022, pentru toate 

categoriile de vizitatori. 

Proiectul de hotărâre se fundamentează pe solicitările instituţiilor din subordine, respectiv, 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, 

Muzeul de Istorie „Paul Păltânea” Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 

Conform prevederilor art. 173, alin. (3), lit. c) din Codul administrativ aprobat prin  Ordonanța de 

Urgență a guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: „În exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: c) stabileşte şi aprobă impozite şi taxe, în condiţiile legii;”. 

           În consecinţă, proiectul de hotărâre privind privind aprobarea accesului gratuit la toate 

obiectivele instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, în intervalul 29.04.2022 – 

01.05.2022, pentru toate categoriile de vizitatori,  îndeplineşte condiţiile de legalitate.  

 

  

Director executiv, 
                                                                                                                                                     George Stoica 

Anişca Monica/15.04.2022 
 

 

Direcţia Economie şi Finanţe,  
George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională,  

Laura–Delia ANGHELUŢĂ 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 

 
Direcţia  

Arhitect Şef,  
 
 
 
 

Direcția Tehnică, 
Radu MĂCIUCĂ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Direcţia Patrimoniu,  
Marin POPESCU 

 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice,  

Georgeta–Alina NEDELCU 
 


