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HOTĂRÂREA NR. 22
din 9 martie 2015
privind: alocarea unor sume necesare continuării proiectului „Casă deschisă pentru
bătrânii străzii” pentru susţinerea serviciilor socio – medicale din cadrul Adăpostului
temporar pentru bătrânii străzii
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.660/18.02.2015
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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget –
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană,
regională şi europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie
socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 423/02.12.2015 a Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor,
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 9660/02.12.2014;
Având în vedere calitatea Consiliului Judeţului Galaţi de membru fondator al Fundaţiei
de sprijin a vârstnicilor;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1276/13.08.2004 privind recunoaşterea
Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor ca fiind de utilitate publică;
Având în vedere Certificatul de Acreditare seria AF nr. 000692/16.05.2014 de la
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
Având în vedere art. 91 alin. (3) lit. a) şi alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza 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 alocarea sumei de 124.449 lei din bugetul local al Consiliului
Judeţului Galaţi pentru anul 2015, în vederea continuării activităţilor proiectului „Casă
deschisă pentru bătrânii străzii” pentru susţinerea serviciilor socio – medicale din cadrul
Adăpostului temporar pentru bătrânii străzii.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Dezvoltare Regională şi
Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi, precum şi Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 23
din 9 martie 2015
privind: alocarea sumei de 115.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţului Galaţi
pe anul 2015, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar pentru
mama şi copilul abuzat”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 27.239/18.02.2015
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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget –
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană,
regională şi europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie
socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 1620/17.12.2014 transmisă de Fundaţia pentru sprijinul
familiilor cu mulţi copii aflate în situaţie de risc social din judeţul Galaţi „FAMILIA”;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 2076/24.11.2004 privind recunoaşterea
Fundaţiei „FAMILIA” ca fiind de utilitate publică;
Având în vedere calitatea Consiliului Judeţului Galaţi de membru fondator al
Fundaţiei pentru Sprijinul Familiilor cu mulţi copii aflate în situaţie de risc social din judeţul
Galaţi „FAMILIA”;
Având în vedere art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (3) şi art. 33 alin. (2) din Legea 273/2006
cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 91 alin. (3) lit. a) şi alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
În baza 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 alocarea sumei de 115.000 lei din bugetul local al Consiliului
Judeţului Galaţi pe anul 2015, în vederea continuării proiectului „Centru social comunitar
pentru mama şi copilul abuzat”.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Dezvoltare Regională şi
Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi, precum şi Fundaţiei pentru Sprijinul Familiilor cu mulţi copii aflate în situaţie de risc
social din judeţul Galaţi „FAMILIA”.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 24
din 9 martie 2015
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi nr. 58 din 29 aprilie 2014
privind aprobarea solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui imobil
(teren) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor
Interne — Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al
judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, cu modificările şi
completările ulterioare
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.886/04.03.2015
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 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al
Poliţiei de Frontieră nr. D5/S1/SI/299042 din 25.02.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului
Galaţi sub nr. 1.886/27.02.2015;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 255/2014 privind desemnarea
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi a Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca ca operatori medicali ai unor elicoptere aflate în
administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 860 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul 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.I. Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 58 din 29 aprilie 2014 privind
aprobarea solicitării adresate Guvernului României de trecere a unui imobil (teren) din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Inspectoratul
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 9 martie 2015
Pag. nr. 2
Consiliului Judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Dacă în termen de 5 ani de la trecerea în domeniul public judeţean nu se finalizează
lucrările de amenajare/modernizare ori în cazul în care nu se respectă scopul pentru care a
fost trecut în domeniul public judeţean, imobilul transmis revine de drept în domeniul public
al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Inspectoratul Teritorial al
Poliţiei de Frontieră Iaşi, în condiţiile legii.”
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Arhitect Şef,
Compartimentului tehnică administrativă şi Monitor Oficial din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Primăriei Municipiului Galaţi, Ministerului Afacerilor
Interne – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, precum şi Inspectoratului Teritorial al
Poliţiei de Frontieră Iaşi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 25
din 30 martie 2015
privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BELONA
S.R.L., pe traseul Furcenii Noi (comuna Cosmeşti) – Tecuci
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.207/11.03.2015
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 2 ani, pentru servicii de
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de
transport S.C. BELONA S.R.L., pe traseul Furcenii Noi (comuna Cosmeşti) – Tecuci.
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. 26
din 30 martie 2015
privind: asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unitatea
administrativ-teritorială comuna Valea Mărului din judeţul Galaţi, prin Consiliul
Local Valea Mărului, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa“
Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.421/17.03.2015
Consiliului 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 Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţului Galaţi nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare
partenerială, locală, judeţeană, regională şi europeană şi nr. 5 juridică, pentru
administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de
cooperare interinstituţională;
Având în vedere Hotărârea nr. 10/26.02.2015 a Consiliului Local Valea Mărului
privind asocierea comunei Valea Mărului cu judeţul Galaţi şi cu unităţile administrativteritoriale din judeţ, în vederea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Serviciul Regional Apa“ Galaţi;
Având în vedere adresa unităţii administrativ-teritoriale comuna Valea Mărului nr.
403/02.03.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 1421/04.03.2015;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu
apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 11, art. 91 alin. (6) lit. c) 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 asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu
unitatea administrativ-teritorială comuna Valea Mărului din judeţul Galaţi, prin Consiliul
Local Valea Mărului, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa“ Galaţi.
Art.2. Se acceptă unitatea administrativ-teritorială comuna Valea Mărului din
judeţul Galaţi, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Serviciul Regional Apa“ Galaţi.
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Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei
Arhitect Şef, Direcţiei de Dezvoltare Regională, Serviciului licitaţii, monitorizare a
serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Consiliului Local Valea Mărului,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa“ Galaţi şi S.C. Apă
Canal S.A. Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 27
din 30 martie 2015
privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 286 din 31
august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul
Galaţi, cu modificările ulterioare
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.787/27.02.2015
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 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi nr.
730/24.02.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi sub nr. 1.787/24.02.2015;
Având în vedere avizele emise de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3484400/30.05.2014 şi,
respectiv, nr. 3724816/06.12.2013;
Având în vedere avizul emis de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3557514/17.02.2015 privind
modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale Cudalbi şi Pechea la serviciile
publice comunitare de evidenţă a persoanelor din judeţul Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile art. 1, art. 4 alin. (1), precum şi ale art. 25 alin. (3) din
Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi ale art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 11
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor 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.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 286 din 31 august 2009
privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare
locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările
ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Galaţi, serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor din judeţul Galaţi, precum şi comunelor din judeţul Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
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ANEXĂ
ARONDAREA COMUNELOR DIN JUDEŢUL GALAŢI LA SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN JUDEŢUL GALAŢI
SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Nr.
crt.
1.

GALAŢI

TECUCI

TG. BUJOR

BEREŞTI

COROD

ŢEPU

SCÎNTEIEŞTI

CUDALBI

PECHEA

Braniştea

Barcea

Băleni

Bălăşeşti

Corod

Ţepu

Scînteieşti

Cudalbi

2.

Cuca

Brăhăşeşti

Băneasa

Bălăbăneşti

Griviţa

Pechea
Slobozia
Conachi

3.

Cuza Vodă

Buciumeni

Corni

Costache
Negri

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cerţeşti
Cosmeşti
Drăgăneşti
Ghidigeni
Gohor
Iveşti
Lieşti
Matca
Movileni

Drăguşeni
Fîrţăneşti
Jorăşti
Măstăcani
Oancea
Suceveni
Vîrlezi
Vlădeşti

14.
15.
16.

Folteşti
Frumuşiţa
Fundeni
Independenţa
Nămoloasa
Piscu
Rediu
Şendreni
Tuluceşti
Tudor
Vladimirescu
Vînători
Schela
Smîrdan

Bereşti
Meria
Cavadineşti
Rădeşti

17.

Suhurlui

13.

18.
19.
20.

Munteni
Nicoreşti
Priponeşti
Smulţi
Valea
Mărului
Poiana
Negrileşti
Umbrăreşti

HOTĂRÂREA NR. 28
din 30 martie 2015
privind: aprobarea asocierii Consiliului Judeţului Galaţi cu Fundaţia SERA România şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea realizării
unui obiectiv de interes judeţean
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.438/26.03.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere adresa nr. 1438/10.02.2015 prin care Fundaţia SERA România invită
Consiliul Judeţului Galaţi să se alăture, în calitate de partener, în realizarea unui obiectiv de
interes judeţean;
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. 1 de buget – finanţe,
strategii, studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de
agrement;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 şi (6) 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.1. (1) Se aprobă asocierea Consiliului Judeţului Galaţi cu Fundaţia SERA România
şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea realizării unui
obiectiv de interes judeţean.
(2) În proxima reuniune în plen a Consiliului Judeţului Galaţi se va supune spre
aprobare convenţia de asociere ce cuprinde principalele drepturi şi obligaţii ale asociaţilor în
vederea realizării obiectivului propus.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Fundaţiei SERA România, Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei de
Dezvoltare Regională şi Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi precum şi tuturor celor interesaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 29
din 30 martie 2015
privind: completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.588/26.03.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi
asigurarea calităţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 895/25.03.2015 a Serviciului Public Judeţean de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, înregistrată la Consiliul
Judeţului Galaţi la nr. 2588/25.03.2015;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 3 şi 5 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. b) Ordonanţa Guvernului nr.
71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a, d), alin. (2) lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza prevederilor 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 modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 53/31.03.2014 cu modificările completările
ulterioare după cum urmează:
- Art. 10 alin. (1) pct. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: „asigură funcţionarea
permanentă a Sistemului de alimentare cu apă din Pădurea Gârboavele prin lucrări de
asistenţă tehnică, întreţinere, reparaţii şi distribuţia apei către beneficiari, şi încasează
contravaloarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă astfel prestat”.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Serviciului de management al resurselor
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi Serviciului Public Judeţean de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 30
din 30 martie 2015
privind: modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.
181/22.12.2014 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului
Galaţi pentru anul fiscal 2015
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.123/20.03.2015
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 raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6
ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Camerei Agricole a Judeţului Galaţi nr. 134/09.03.2015,
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 2123/09.03.2015;
Având în vedere prevederile H.G. 78/2015 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată prin H.G. nr. 1064/2013;
Având în vedere adresa nr. 187356/24.02.2015 a Direcţiei Generale de Industrie
Alimentară, Compartimentul Consultanţă, Extensie şi Formare Profesională din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
Având în vedere art. 91 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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. Anexa 8 la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 181/22.12.2014 privind
aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului pentru anul fiscal 2015 se
modifică şi se completează cu anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre, prin
introducerea a două tarife/taxe noi pentru serviciile specifice prestate de Camera Agricolă
a Judeţului Galaţi pentru meseria de „Lucrător în cultura plantelor” cod COR 6111.1.1 şi
pentru întocmirea proiectului „Amenajament Pastoral”.
Art.2. Sumele realizate din încasarea acestor
proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Galaţi.

taxe/tarife se constituie venituri
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Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.04.2015.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe a
Consiliului Judeţului Galaţi şi Camerei Agricole a Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
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ANEXĂ

Tarife şi taxe
pentru serviciile specifice prestate de Camera Agricolă a Judeţului Galaţi

Nr.
crt.
1.

Denumire taxă/tarif

Taxă/tarif propus 2015 (lei)

Lucrător cultura plantelor

500 lei/cursant

2.

Întocmire proiect „Amenajament pastoral”

4200/300 ha. (14 lei/ha.)

