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HOTĂRÂREA NR. 31      

 din 30 aprilie 2015 
 
 

privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Neicu Dan–Cristian 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.167/21.04.2015 
  

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Judeţului Galaţi – comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectare 
a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 
 Având în vedere cererea domnului Neicu Dan–Cristian, înregistrată la Consiliul 
Judeţului Galaţi sub nr. 3.167 din 17.04.2015; 
 Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), ale art. 9 alin. (3), ale art. 10 şi ale 
art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Neicu Dan–Cristian. 
 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Neicu Dan–
Cristian. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Neicu Dan–Cristian şi este supusă 

formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

    

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

           Secretarul Judeţului,  

                 Puşcaş Paul 

 
 

 



  

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 32     
 din 30 aprilie 2015 

 

privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AGRO-
EDY 2008 pe traseul Fârţăneşti – Galaţi (Bădălan) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.844/17.04.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului 
Galaţi; 
 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţului Galaţi  - 
buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 
3 a Consiliului Judeţului Galaţi pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi 
protecţia mediului şi de servicii publice a şi cel al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Judeţului Galaţi - juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 
 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1^1) din Ordinul nr. 353/2007 al 
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, pe perioada de 1 an, pentru servicii de 
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de 
transport  SC AGRO - EDY 2008 SRL, pe traseul Fârţăneşti – Galaţi (Bădălan). 

 
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Galaţi, 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi. 

 
 

   P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 

 

 

 



  

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 33      
 din 30 aprilie 2015 

 

privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
ANDREEAS 95 EXIM SRL pe traseul Măstăcani – Vânători (Tarlaua 61, Parcela 873H) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.175/22.04.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului 
Galaţi; 
 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţului Galaţi  - 
buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 
3 a Consiliului Judeţului Galaţi pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi 
protecţia mediului şi de servicii publice a şi cel al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Judeţului Galaţi - juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 
 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1^1) din Ordinul nr. 353/2007 al 
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, pe perioada de 1 an, pentru servicii de 
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de 
transport  SC ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Măstăcani – Vânători (Tarlaua 61, 
Parcela 873H). 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Galaţi, 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi. 

 
 

   P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

HOTĂRÂREA NR. 35 

din 30 aprilie 2015 
 

privind: necesitatea suspendării activităţii de pescuit şi agrement zona Zătun şi a 
perceperii taxelor aferente acestor activităţi pe perioada implementării proiectelor 
cu finanţare europeană 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.206/28.04.2015 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi nr. 1.192/20.04.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului 
Galaţi sub nr. 3.206/20.04.2015; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 - buget - 
finanţe, strategii,  studii şi  prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 
3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de 
servicii publice ale Consiliului Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere punctul 15 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
S.P.J.A.D.P.P. Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se constată necesitatea suspendării activităţii de pescuit şi agrement zona 

Zătun şi a perceperii taxelor aferente acestor activităţi pe perioada implementării 
proiectelor cu finanţare europeană. 

 
Art.2.  Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Economie şi Finanţe din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Patrimoniu, 
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 



 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 36 

din 30 aprilie 2015 
 

privind: completarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 63 din 29 aprilie 2014 
privind preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a unor sectoare de drumuri 
judeţene, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la 
starea tehnică iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 160 din 30 
octombrie 2014 privind preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a unor 
sectoare de drumuri judeţene, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii 
„Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială (reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”, 
cu modificările şi completările ulterioare 
Iniţiator: Vicereşedintele Consiliului Judeţului Galaţi Marian Vicleanu şi consilierii 
judeţeni Viorica Sandu şi Florinel Gasparotti; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.468/29.04.2015 

Consiliului Judeţului Galaţi: 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor: vicepreşedinte Marian Vicleanu 

şi consilierilor judeţeni Viorica Sandu şi Florinel Gasparotti; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 6 ale 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere adresa Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A. nr. 4.884 din 

29.04.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi sub nr. 3.468/29.04.2015; 
Având în vedere prevederile art. 4 şi 13 din Anexa nr. 3 „Programul naţional de 

construcţii de interes public sau social” la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 63 din 29 aprilie 2014 privind 

preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin 
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a unor sectoare de drumuri judeţene, pe 
perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială 
(reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 

 
1. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2

1
 şi 2

2
, cu 

următorul cuprins: 
„Art.2

1
. Unitatea administrativ-teritorială judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului 

Galaţi, se obligă să predea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., sectoarele de drumuri judeţene libere 
de orice sarcini. Totodată, beneficiarul – unitatea administrativ-teritorială judeţul Galaţi –, 
se obligă să asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru 
organizarea şantierului, libere de orice sarcini şi fără a se afla în litigiu.” 



 

 

HOTĂRÂREA Nr. 36 din 30 aprilie 2015 

Pag. nr. 2 
 
 

„Art.2
2
. După predarea amplasamentelor şi a obiectivelor realizate beneficiarul are 

obligaţia de a menţine destinaţia acestora şi de a le întreţine pe o perioadă de minimum 
15 ani.” 

 
Art.II. Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 160 din 30 octombrie 2014 privind 

preluarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin 
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a unor sectoare de drumuri judeţene, pe 
perioada realizării obiectivelor de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială 
(reabilitarea condiţiilor de circulaţie)”, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 

 
1. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2

1
 şi 2

2
, cu 

următorul cuprins: 
„Art.2

1
. Unitatea administrativ-teritorială judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului 

Galaţi, se obligă să predea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., sectoarele de drumuri judeţene libere 
de orice sarcini. Totodată, beneficiarul – unitatea administrativ-teritorială judeţul Galaţi –, 
se obligă să asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru 
organizarea şantierului, libere de orice sarcini şi fără a se afla în litigiu.” 

 
„Art.2

2
. După predarea amplasamentelor şi a obiectivelor realizate beneficiarul are 

obligaţia de a menţine destinaţia acestora şi de a le întreţine pe o perioadă de minimum 
15 ani.” 

          
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Patrimoniu 

şi Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi, domnului Administrator Public Costel Fotea, precum şi Companiei 
Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A. 

 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 

 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

         Secretarul Judeţului, 

      Paul Puşcaş 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA NR. 40 

din 30 aprilie 2015 
 

privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 
154/30.10.2014 prin constatarea necesităţii şi oportunităţii plăţii contribuţiei anuale 
aferente anului 2012 către Regiunea de Dezvoltare Sud-Est Brăila 
Iniţiatori: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi Marian Vicleanu, consilierii 
judeţeni Viorica Sandu şi Gasparotti Florin 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.045/29.04.2015 
 Consiliul Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 
ale Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere Hotărârea nr. 750/30.01.2012 a Consiliului Judeţului Galaţi  privind 
aprobarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2012 (cap. 8002 - titlul 550113 - 
Programe de dezvoltare); 

Având în vedere Hotărârea nr. 7/04.09.2014 a Consiliului pentru dezvoltare Regională al 
Regiunii de dezvoltare sud-est privind aprobarea contribuţiilor consiliilor judeţene la bugetul de 
venituri şi cheltuieli al A.D.R.E. S.E. pentru anul 2012; 

Având în vedere Hotărârea nr. 405/29.10.2013 a Consiliului Judeţului Galaţi privind 
aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014; 
 Având în vedere adresa A.D.R. S.E. nr. 14905/30.06.2014, înregistrată la Consiliul 
Judeţului Galaţi cu nr. 5743/03.07.2014;        
 Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) lit. h), alin. (3) şi alin. (4), precum şi ale art. 10 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică şi se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 
154/30.10.2014 prin constatarea necesităţii şi oportunităţii plăţii contribuţiei anuale 
aferente anului 2012 către Regiunea de Dezvoltare Sud-Est Brăila, astfel: 

După alin. (1) se introduce alin. (2) care va avea următorul conţinut: 
„Se constată necesitatea plăţii contribuţiei anuale aferente anului 2012 către Agenţia de 

Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila în vederea stabilirii legalităţii acesteia”. 
 
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Direcţiei 

Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, precum 
şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est Brăila. 

 
 

   P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

          Secretarul Judeţului, 
      Paul Puşcaş 


