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CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  GGAALLAAŢŢII  
  

  
R A P O R T 

asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Galaţi în anul 2015,  
publicat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare 

  

  
A. Misiunea autorităţii 
Consiliul Judeţean Galaţi este autoritatea administraţiei publice locale pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes, la nivelul Judeţean Galaţi. 

Preşedintele Consiliului Judeţean este o autoritate administrativă executivă distinctă, 
stabilită de legiuitor, care asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a 
legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului 
României, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi şi consilierii judeţeni sunt aleşi locali care, în 
asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, îndeplinesc o funcţie de autoritate publică. 

Administraţia publică judeţeană gălăţeană este organizată şi funcţionează în temeiul 
principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea 
problemelor locale de interes deosebit. 

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi 
municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile 
autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor 
întregului judeţ. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Galaţi 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale 
şi regiilor autonome de interes judeţean; 
     b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a Judeţean; 
     c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului Judeţean; 
     d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 
     e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 

f) alte atribuţii prevăzute de lege. 
În temeiul art. 104 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes judeţean; 
     b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; 
     c) atribuţii privind bugetul propriu al Judeţean; 
    d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile 
publice; 
     e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; 

f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean. 
Activitatea Consiliului Judeţean Galaţi se desfăşoară în conformitate cu standardul 

ISO 9001:2008, fiind primul consiliu judeţean din România care deţine din anul 2001 
certificare pentru activităţi de administraţie publică în scop general, economic şi social-
administrativ. 
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Consiliul Judeţean Galaţi dispune de un sistem de control intern/managerial care este 
proiectat parţial, care funcţionează conform cerinţelor legale. Conceperea şi aplicarea 
acestuia sunt adecvate astfel încât să permită conducerii să asigure fondurile publice alocate 
în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice, în condiţii de legalitate, regularitate, 
eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, aplicarea 
măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor, acest obiectiv  
realizându-se conform normelor şi programului de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial al Consiliului Judeţean Galaţi. 

În anul 2015 au continuat activităţile de implementare a sistemelor de control 
intern/managerial la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, în această direcţie înregistrându-se 
progrese în ceea ce priveşte punerea în aplicare a standardelor de control intern/managerial 
şi eficientizarea mecanismelor administrative de sancţionare.  

 
 
B. Realizări ale Consiliului Judeţean Galaţi 
Consiliului Judeţean Galaţi a desfăşurat o activitate susţinută pentru realizarea 

atribuţiilor care îi revin, raportate la contextul economic, politic, social şi administrativ specific 
anului 2015. Contextul a impus adaptarea managementului public la condiţiile specifice, prin 
reanalizarea şi reajustarea obiectivelor strategice, evaluarea şi preîntâmpinarea situaţiilor de 
risc. 

Consiliul Judeţean Galaţi s-a întrunit în plen, în 15 şedinţe (12 şedinţe ordinare şi 3 
şedinţe extraordinare) şi a adoptat 162 hotărâri pentru rezolvarea problemelor judeţului în 
diferite domenii: probleme privind bugetul local, finanţe şi strategii; administraţie publică şi 
instituţii publice; probleme de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană; probleme de patrimoniu; probleme de urbanism, amenajarea teritoriului şi 
protecţia mediului, licitaţii şi servicii de utilitate publică; probleme de învăţământ; probleme 
privind transportul local public judeţean de persoane. Acestea au fost publicate în 12 ediţii 
electronice ale Monitorului Oficial al Judeţean Galaţi. 

În exercitarea atribuţiilor sale, în anul 2015, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi a 
emis un număr de 862 de dispoziţii. 
  

 
C. Prezentarea activităţilor desfăşurate şi raportarea lor la obiectivele autorităţii 
 
Activitatea comisiilor de specialitate  
Comisiile de specialitate au contribuit la funcţionarea eficientă a Consiliului Judeţean 

Galaţi, avizând proiecte de hotărâre şi soluţionând probleme în principalele domenii de 
activitate.  

În anul 2015 comisiile de specialitate s-au întrunit în 158 de şedinţe, astfel: Comisia 
nr. 1 pentru buget - finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială=33 şedinţe;  
Comisia nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, 
judeţeană, regională şi europeană=25 şedinţe; Comisia nr. 3 dezvoltare urbană şi rurală, 
agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice=24 şedinţe; Comisia  nr. 4 
pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, 
sportive şi de agrement=28 şedinţe; Comisia nr. 5 pentru administraţie publică locală, de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională=24 şedinţe, 
Comisia nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări 
publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură=24 şedinţe.  

Comisia de validare a fost convocată pentru o şedinţă. 
S-au analizat 177 proiecte de hotărâre ale Consiliului Judeţean Galaţi, pentru care au 

fost emise 439 rapoarte de avizare, astfel: Comisia nr. 1=116 avize, Comisia nr. 2=42 avize; 
Comisia nr. 3=54 avize; Comisia nr. 4=73 avize; Comisia nr. 5=107 avize; Comisia nr. 6=47 
avize. 
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Comisia de validare a iniţiat un proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de 
consilier judeţean. 

Desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate şi ale comisiei de validare s-a 
realizat cu respectarea prevederilor legii administraţiei publice locale şi ale Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. În acest context, trebuie remarcată 
buna colaborare între comisiile de specialitate şi compartimentele din aparatul de specialitate 
al consiliului judeţean în elaborarea documentelor ce au făcut obiectul analizelor şi 
dezbaterilor, precum şi cooperarea comisiilor de specialitate cu grupurile de consilieri 
judeţeni pentru promovarea şi susţinerea intereselor judeţului Galaţi. 

 
Activitatea de informare a persoanelor fizice şi juridice s-a desfăşurat în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare. Activitatea de informare şi relaţii publice a 
fost organizată pe următoarele componente:  

 informarea publică din oficiu, realizată prin: afişarea informaţiilor la Punctul de 
informare–documentare (organizat în sediul din municipiul Galaţi strada Eroilor nr. 7B, 
etaj 1) şi consultarea documentelor pe site-ul www.cjgalaţi.ro; 

 componenta de informare publică directă a persoanelor, derulată prin Compartimentul 
relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, care asigură rezolvarea solicitărilor 
adresate verbal şi în scris, conform prevederilor legale. În anul 2015 au fost  
soluţionate 90 cereri de acces la informaţiile de interes public; 

 componenta de informare a presei s-a realizat prin furnizarea informaţiilor de interes 
public către mijloacele de informare în masă. 

 
Activitatea de soluţionare a petiţiilor a continuat ca o activitate de bază a 

Consiliului Judeţean Galaţi, ca o garanţie că dreptul cetăţeanului de petiţionare este unul 
respectat şi susţinut. Încrederea cetăţeanului în instituţia noastră se reflectă în numărul de 
petiţii înregistrate în anul 2015, respectiv 182 petiţii, soluţionate în termenul prevăzut de 
Ordonanţa Guvernului României nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii 
de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002. 

Din totalul petiţiilor, 145 au fost adresate direct instituţiei noastre iar 37 au fost primite 
în urma redirecţionării lor de la alte instituţii şi autorităţi (Administraţia Prezidenţială, Instituţia 
Prefectului – Judeţul Galaţi, Inspectoratul de Poliţie al Judeţean Galaţi, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, Ministerul Culturii ş.a.) 

Problemele sesizate în petiţii au acoperit domenii şi problematici diferite, cum ar fi: 
solicitări de ajutoare sociale şi financiare, nemulţumiri privind măsurile de protecţie socială a 
copiilor şi a persoanelor cu handicap, probleme privind dreptul de proprietate asupra unor 
terenuri, solicitarea unor locuri de muncă, probleme privind starea drumurilor comunale şi 
judeţene, solicitări de angajare, probleme legate de asigurarea serviciilor de utilităţi publice 
comunitare în judeţ etc.  

Având în vedere faptul că petiţiile primite, în marea lor majoritate nu au fost de 
competenţa Consiliului Judeţean Galaţi, dar au fost adresate instituţiei noastre, ele dau 
dovada unei declaraţii de încredere în autoritatea publică ce funcţionează la nivelul 
Judeţean. 

 
Asigurarea transparenţei decizionale în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi a avut 

în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată. Politica administraţiei publice locale judeţene este orientată spre 
consolidarea raporturilor de cooperare cu organizaţiile neguvernamentale, pentru întărirea 
democraţiei participative. Consiliul Judeţean Galaţi încurajează participarea cetăţenilor şi a 
asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de 
luare a deciziilor administrative. 

În aplicarea procesului de consultare publică, în anul 2015, au fost supuse procedurii 
de elaborare de acte administrative cu caracter normativ un număr de 10 proiecte, anterior 

http://www.cjgalaţi.ro/


 4 

supunerii spre aprobare de către autoritatea decizională a administraţiei locale judeţene. 
Principiile generale fundamentale aplicate în consultările publice sunt: participarea, 
deschiderea, responsabilitatea, eficacitatea şi coerenţa. 

Ca instrument şi principal canal de comunicare în procesul de transparenţă 
decizională a fost utilizat site-ul instituţiei www.cjgalati, secţiunea „Transparenţa decizională”, 
unde au fost anunţate consultările publice deschise.  

 
Managementul resurselor umane şi a funcţiilor publice 
Consiliului Judeţean Galaţi s-a preocupat de rezolvarea problemelor ce ţin de 

gestiunea resurselor umane, funcţiilor publice, sănătate şi securitate în muncă. La sfârşitul 
anului 2015, din totalul de 148 posturi erau ocupate 129, astfel: 3 demnitari, 108 funcţionari 
publici şi 18 personal în regim contractual. 

 
 Domeniul privind  asigurarea calităţii 

Instituţia Consiliul Judeţean Galaţi abordează ca soluţie extrem de eficace pentru 
rezolvarea problemelor de fond cu care se confruntă, managementul prin obiective acesta 
reprezentând cel mai utilizat sistem de planificare, luare a deciziilor şi control. 

Menţinerea Sistemului de Management al Calităţii s-a realizat prin susţinerea audituri 
de calitate în cadrul structurilor aparţinând Consiliului Judeţean Galaţi. Toate auditurile au 
fost efectuate în conformitate cu “Programul de audit”  pentru anul 2015, concretizarea lor 
evidenţiindu-se prin rapoartele de audit întocmite cu ocazia auditurilor interne de calitate 

Ca urmare a auditării activităţii Consiliului Judeţean Galaţi de către AMG CERT 
SYSTEMS s-a obţinut Certificatul de calitate nr. 0930400332/28.09.2014. 
 
 Domeniul licitaţii  

În anul 2015, în urma procedurilor de achiziţie publică au fost încheiate contracte, 
astfel: 67 contracte de achiziţii publice de prestări servicii; 38 contracte de achiziţii publice de 
furnizare produse; 7 contracte de achiziţii publice de execuţie lucrări. 

Atribuirea contractelor s-a realizat astfel: 81 contracte încheiate în urma unei achiziţii 
directe; 21 contracte încheiate în urma negocierii fără publicare prealabilă a unui de anunţ de 
participare; 6 contracte încheiate în urma cererii de ofertă; 2 contracte încheiate în urma 
licitaţiei deschise şi 6 contracte servicii încheiate conform anexei 2B din O.U.G. nr. 34/2006 
actualizată. 

Achiziţiile publice şi detaliile privind denumire, valori, proceduri şi date se regăsesc în  
documentul „Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2015“. 

 
Domeniul monitorizarea serviciilor comunitare de utilitate publică 
În anul 2015 s-a avut în vedere colaborarea cu ministerele, celelalte organe centrale 

ale administraţiei publice, precum şi cu organele teritoriale ale acestora, pentru rezolvarea 
unor probleme din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi cooperarea 
cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice. S-a acordat atenţie deosebită derulării proiectelor: „Sistem de management integrat 
al deşeurilor în judeţul Galaţi“; „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi“; „Reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi” 

  
Domeniul  Arhitect  Şef 
În anul 2015, Consiliul Judeţean Galaţi a emis 152 de certificate de urbanism, 96 de 

autorizaţii de construire/desfiinţare, 164 avize ale structurii de specialitate pentru emiterea 
certificatelor de urbanism de către primarii comunelor, 58 avize ale structurii de specialitate 
pentru emiterea autorizaţiilor de construire de către primarii comunelor. Au fost reactualizate 
taxele pentru 24 autorizaţii de construire. 

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat un număr de şase 
Planuri Urbanistice Zonale. S-au completat şi reactualizat avizele privind actualizarea 
Planului de Amenajarea Teritoriului Judeţean Galaţi. 

http://www.cjgalati/


 5 

 S-a acordat asistenţă tehnică de specialitate pentru toate localităţile Judeţean privind 
procedura de autorizare, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată şi a Ordinului nr. 1430/2005 al Ministerului Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinţei de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991. 

 
Domeniul investiţii şi urmăriri contracte 
În activitatea de investiţii s-a urmărit execuţia şi realizarea în termen a obiectivelor 

cuprinse în Lista proiectelor şi obiectivelor de investiţii pe anul 2015, astfel: 
 verificarea stadiului lucrărilor prevăzute şi bugetate pentru reabilitarea, extinderea, 

modernizarea şi rentabilizarea spitalelor aflate în reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi; 
 verificarea stadiului lucrărilor necesare realizării investiţiei la proiectul “Conservarea 

biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”; 
 urmărirea derulării contractului aferent Programului lapte-corn, respectiv a Programului de 

încurajare a consumului de fructe proaspete (mere) în şcoli, la nivelul judeţului Galaţi; 
 urmărirea şi coordonarea activităţilor desfăşurate de autoturismele din parcul auto şi 

urmărirea încadrării consumurilor de carburanţi, reparaţii, în sumele alocate; 
 urmărirea proiectării pentru obiectivul „Monitorizarea traficului rutier pe drumurile judeţene 

ale judeţului Galaţi”; 
 urmărirea lucrărilor de „Consolidare clădire centrală termică Spitalul Judeţean Sf. Apostol 

Andrei, municipiul Galaţi”; 
 asistarea operatorilor şi autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de accesare şi 

atragere a fondurilor pentru investiţii; 
 participarea la procesul de elaborare a proiectelor de investiţii publice ce necesită o 

abordare judeţeană sau care înglobează oraşe şi/sau zone rurale. 
 

Administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene 
Pentru desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort, precum şi pentru 

conservarea patrimoniului rutier, s-au desfăşurat în anul 2015 activităţi de administrare, 
exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene: 

 urmărirea lucrărilor de deszăpezire în iarna 2014-2015; 
 realizarea lucrărilor de reparaţii la drumuri, pe suprafeţe degradate (79.377,987 mp) 
şi la cedări în fundaţie (5.121,138 mp) ; 
 tăierea vegetaţiei de pe acostamentele drumurilor judeţene; 
 lucrări de marcare rutieră orizontală, marcaj rutier axial şi treceri pietoni; 
 realizarea lucrării de reabilitare a drumurilor judeţene pe o lungime de 15,350 km; 
 procedura de achiziţie a expertizei tehnice şi D.A.L.I. de accesare fonduri europene 
(POR) pentru modernizarea drumurilor judeţene pe o lungime de 139,055 km; 
 realizarea proiectului (expertiză tehnică + D.A.L.I.) pentru DJ 254, Iveşti – Costache 
Negri, DJ 242A, Bălăbăneşti – Cruceanu – Bereşti Meria – Cavadineşti; 
 continuarea lucrărilor de tăiere a copacilor uscaţi şi inventariaţi pe drumurile judeţene; 
 realizarea lucrărilor de siguranţă rutieră (montarea a 443 de indicatoare verticale); 
 recepţionarea lucrării de refacere a  fundaţiei pe DJ 242A Găneşti – Cavadineşti; 
 eliberarea de autorizaţii speciale de transport pentru transporturi agabaritice; 
 eliberarea de autorizaţii de amplasament la drumurile judeţene; 
 lucrări de reparaţii la drumuri judeţene pietruite şi lucrări de reparaţii poduri şi podeţe; 
 recensământul traficului rutier pe drumurile judeţene anul 2015; 
 achiziţionare sistem portabil de cântărire a mijloacelor de transport pe drumurile 
judeţene;  

     
Domeniul privind transportul public  
Atribuţiile cu privire la asigurarea, organizarea, reglementarea, coordonarea şi 

controlarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate şi curse regulate 
au însemnat o activitate consecventă şi susţinută prin prisma reglementărilor adoptate: 
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- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 73 din 26 iunie 2015 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 217/2012 privind aprobarea Programului judeţean de 
transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 
30.06.2019; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 138 din 26 noiembrie 2015 privind aprobarea 
Regulamentului privind controlul circulaţiei autovehiculelor cu depăşiri de greutate/gabarit, 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor O.G. 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu completările şi modificările ulterioare, 
în judeţul Galaţi; 

- prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi au fost eliberate un număr de 20 licenţe de 
traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 

 
Domeniul patrimoniu public şi privat 
Patrimoniul public al Judeţean Galaţi a devenit proprietatea unităţii administrativ-

teritoriale în baza Hotărârii Guvernului României nr. 562/2002, publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 605 bis/16.08.2002. Patrimoniul public al judeţului Galaţi, aflat în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi şi a instituţiilor subordonate, cuprinde 258 poziţii 
reprezentând imobile, inclusiv terenurile aferente, drumuri, poduri, cimitire şi păduri. Consiliul 
Judeţean Galaţi administrează direct 21 de locaţii şi indirect, prin instituţiile subordonate şi 
serviciile publice judeţene, diferenţa de locaţii. 

În baza inventarului scriptic, conform anexelor la Hotărârea Guvernului României nr. 
562/2002 şi Hotărârea Guvernului României nr. 867/2002, domeniul public al Judeţean Galaţi 
este format din: 

 46 drumuri judeţene de lungime aproximativ 865 Km; 
 132 poduri de lungime aproximativă 3,6 km; 
 399 ha păduri; 
 66 imobile; 
 55 ha teren intravilan; 
 53 ha teren extravilan; 
 65 apartamente; 
 8 spitale. 

Operaţia de inventariere a domeniului public a fost încheiată faptic în anul 2015, 
conform rapoartelor prezentate de către cele patru comisii de inventariere Comisiei centrale. 
Acţiunea este nefinalizată prin adoptarea unei hotărâri de consiliu, datorită unor deficienţe în 
procesul de semnare a listelor de inventar de unele instituţii. 

În paralel cu inventarierea patrimoniului public, a fost încheiată şi inventarierea 
patrimoniului privat al Consiliului Judeţului Galaţi, reprezentat de mijloacele fixe şi obiectele 
de inventar aflate în folosinţa direcţiilor şi compartimentelor distincte aparţinând aparatului 
propriu. 

 
Domeniul  juridic  
În cursul anului 2015 au fost instrumentate numeroase dosare în instanţă, în 

următoarele domenii: contencios administrativ, civil, contravenţional şi penal, parcurgându-se 
căile ordinare şi extraordinare de atac precum şi exercitarea tuturor mijloacelor legale de 
apărare a drepturilor şi intereselor Consiliului Judeţean Galaţi şi al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Galaţi în faţa instanţelor de judecată, în cauzele în care este citată instituţia sau 
preşedintele. Activitatea de asistenţă juridică în faţa instanţelor a presupus şi deplasări la 
instanţele din ţară pentru reprezentarea Consiliului Judeţean Galaţi, cum ar fi: Curtea de Apel 
Iaşi, Judecătoria Constanţa, Tribunalul Bucureşti, Judecătoria Vaslui. 

 Dosarele au avut ca obiect: aplicarea Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; calitatea de autoritate tutelară a 
domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi; anularea sau modificarea actelor 
administrative emise de către Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi sau Hotărâri adoptate 
de Consiliul Judeţean Galaţi; aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
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preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată; urmărire 
dosare procedură insolvenţă; pretenţii despăgubiri materiale terţi; cauze penale; litigii privind 
achiziţiile publice; constatarea sau realizarea dreptului de proprietate al Consiliului Judeţean 
Galaţi; contestaţii la executare; suspendare executare hotărâre civilă; suspendare executare 
act administrativ etc. 

 
Domeniul privind informatizarea  
Activitatea legată de informatizare şi gestiunea datelor a presupus pe lângă activităţile 

curente de întreţinere, dezvoltare, exploatare a aplicaţiilor existente, întreţinere şi menţinere 
în stare de funcţionare a sistemelor de calcul din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi şi 
administrarea reţelelor de calculatoare şi telecomunicaţii VoIP în cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi, întreţinere şi administrare echipamente de calcul portabile utilizate de către consilierii 
judeţeni pentru şedinţele în plen, realizarea de materiale cu caracter grafic, administrarea şi 
actualizarea site-ul Consiliului Judeţean www.cjgalati.ro, publicarea în site-urile administraţiei 
centrale a diverselor situaţii financiare ale instituţiei. 

 
      Domeniul privind auditul public intern 

Planul de audit aprobat pe anul 2015 a prevăzut efectuarea a 44 de misiuni de audit. 
Obiectivele stabilite prin planul de audit au fost realizate în procent de 90%. Au fost realizate 
un număr de 43 de misiuni de audit, din care 12 au fost ad-hoc. 

În anul 2015 au fost formulate un număr de 205 recomandări, din care 163 au fost 
implementate în totalitate (I), 38 sunt parţial implementate (PA), fiind în cadrul termenelor 
prevăzute în calendarele de implementare a recomandărilor. 

 

Indicatori I PI NI 

Numărul total de recomandări a căror 
implementare a fost urmărită în 2015, din care: 

205 38 - 

Misiuni de audit privind procesul bugetar  91 27 - 

Misiuni de audit privind activităţile financiar-
contabile 

68 - - 

Misiuni de audit privind achiziţiile publice 11 - - 

Misiuni de audit intern privind resursele umane 6 - - 

Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor comunitare 

- - - 

Misiuni de audit privind sistemul IT   - - - 

Misiuni de audit privind activitatea juridică - - - 

Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii 29 11 - 

 
Au fost întocmite un număr de 6 FCRI-uri conform normelor metodologice în vigoare, 

au fost raportate către instituţiile abilitate (ANAP, DRGFP, Parchet, Inspectoratul de Poliţie - 
Serviciul de investigare a criminalităţii economice) în conformitate cu tipul abaterii constatate 
şi cu rezoluţiile conducătorului instituţiei. 

Au fost constatate prejudicii în valoare totală de 955.390,23 lei, reprezentând fonduri 
alocate UAT-urilor din judeţul Galaţi neutilizate sau utilizate cu încălcarea prevederilor legale 
în vigoare =147.419,49 lei şi plăţi efectuate fără respectarea prevederilor legale =807.970,74 
lei.                 
 

Domeniul sănătate şi învăţământ special 
 În cursul anului 2015 s-a realizat: dotarea cu aparatură medicală a spitalelor din 
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, dotarea cu paturi şi mobilier medical, obţinerea 
certificatelor de acreditare C.O.N.A.S., obţinerea Certificatului R.E.N.A.R. pentru Laboratorul 
clinic judeţean de urgenţă, iniţierea unui proiect pentru realizarea unui laborator regional de 
analize umane în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, 
amenajarea de noi spaţii în unităţile medicale pentru îmbunătăţirea activităţii medicale. 

http://www.cjgalati.ro/
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 Şcolile speciale din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi au beneficiat de alocarea 
bugetară pentru funcţionare şi implementare a legii învăţământului în limita prevederilor 
bugetare. De asemenea, au fost susţinute solicitările de dotare şi investiţii privind 
modernizarea spaţiilor de învăţământ. 

 
Managementul dezvoltării regionale şi integrării europene 
Activităţile realizate în domeniul dezvoltării regionale şi integrării europene au avut ca 

obiective: implementarea şi/sau monitorizarea implementării proiectelor finanţate din 
fondurile de post-aderare sau a altor surse de finanţare, gestionarea relaţiilor de cooperare 
internă şi internaţională ale judeţului Galaţi cu structuri similare din ţară şi străinătate, 
gestionarea şi diseminarea informaţiei europene, promovarea imaginii judeţului Galaţi şi a 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

S-au realizat activităţi de implementare şi monitorizare a implementării proiectelor: 
 „Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013, Axa prioritară 4 
„Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”, 
Domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de 
management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000”; 
 „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”, 
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
2007-2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat 
şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de 
e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; 
 „Siguranţă prin Achiziţia de Vehicule Eficiente în intervenţiile pentru situaţii de 
urgenţă – SAVE”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa 
prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă”; 

 
În direcţia cooperării internaţionale, în anul 2015 principalele activităţi realizate sunt: 

 întruniri cu reprezentanţi ai corpului diplomatic al României şi ai altor state în 
România, pe diverse domenii de interes; 

 întruniri cu reprezentanţi ai autorităţilor administrative din alte state în cadrul relaţiilor 
de înfrăţire sau cooperare internaţională ale judeţului Galaţi; 

 întruniri cu reprezentanţi ai autorităţilor administrative din alte state în cadrul relaţiilor 
de înfrăţire sau cooperare internaţională ale judeţului Galaţi: 

o vizita oficială a reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi la Aquitaine, în 
perioada 25 septembrie – 2 octombrie 2015, ocazie cu care s-a semnat 
”Scrisoarea de intenţie” privind colaborarea bilaterală dintre cele două regiuni; 

o vizita la Galaţi a unei delegaţii din cadrul Primăriei Cahul, Republica Moldova 
(noiembrie); 

o vizita la Galaţi a delegaţiei Consiliului Regional Aquitaine, Franţa în vederea 
semnării Convenţiei cadru de colaborare între cele două regiuni, pentru 
perioada 2015-2017; 

 participarea la manifestări specifice şi formularea de observaţii – contribuţie în 
procesul de programare a Programelor de Cooperare Teritorială Europeană pentru 
perioada 2014-2020: 

 Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova; 
 Programul Operaţional Comun România-Ucraina; 
 Programul Transnaţional Dunărea; 
 Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre. 

 implementarea proiectului de cooperare descentralizată dintre Consiliul Judeţean 
Galaţi şi Consiliul Regional Aquitaine „Sprijin pentru formarea în sectorul sănătăţii, 
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sectorul agro-alimentar, schimburi de liceeni şi studenţi şi schimburi culturale” în 
cadrul căruia s-au derulat următoarele activităţi: 

o participarea, în perioada 12-31 ianuarie 2015, a 2 elevi de la Liceul de Arte 
”Dimitrie Cuclin” din Galaţi la un stagiu de pregătire la un liceu similar din 
Bordeaux; 

o ”Festivalul Tinerilor” din Aquitaine la care au participat doi elevi şi un însoţitor 
de la Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin”, respectiv 5 elevi şi un însoţitor de la 
Colegiul Naţional A.I. Cuza, desfăşurat în perioada 7-14 mai 2015 

o stagiu de pregătire a doi elevi francezi la Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin” în 
perioada 16 aprilie - 15 mai 2015 şi a domnului Thierry Kadouch, directorul 
Liceului Jean Renou din La Reole în perioada 19-23 aprilie 2015; 

o participarea a 5 elevi din partea Liceului de Arte ”Dimitrie Cuclin” la Festivalul 
”Primăvara Muzicii Liceenilor” organizat de către Liceul Jean Renou din La 
Reole, Aquitaine în perioada 24 mai - 1 iunie 2015; 

o Misiunea oficială a Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi şi a domnului 
consilier judeţean Dan -Lilion Gogoncea în Aquitaine în vederea semnării unei 
scrisori de intenţie privind cooperarea descentralizată în perioada 2015-2017, 
desfăşurată în perioada 25 septembrie - 2 octombrie 2015; 

o Misiunea în Aquitaine a unor reprezentanţi ai Liceului de Arte ”Dimitrie Cuclin” 
în cadrul unui proiect Erasmus desfăşurat cu liceul similar din La Reole, 
Aquitaine, în perioada 21-26 septembrie 2015; 

o Vizita oficială a delegaţiei franceze la Galaţi în vederea semnării Convenţiei 
Cadru de Cooperare între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin 
Consiliul Judeţean Galaţi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea 
Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017 şi a Programului de 
cooperare 2015-2017, desfăşurată în perioada 22-25 noiembrie 2015. 

 sprijinirea implementării Proiectului „Tineri pentru România” prin identificarea şi 
acordarea de consultanţă comunelor din judeţul Galaţi în vederea participării la 
proiectul gestionat de Asociaţia belgiană „Solidarité Horia-Quevy”; 

 participarea Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul organizaţiilor internaţionale din care 
face parte, precum şi în alte organizaţii interne şi internaţionale cu care judeţul Galaţi 
a stabilit relaţii de colaborare: 

o Euroregiunea „Dunărea de Jos”; 
o Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”; 
o Adunarea Regiunilor Europei (ARE); 
o Asociaţia Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR); 
o Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM); 
o Comunitatea de Lucru a Statelor Dunărene (ARGE Donaulaender); 
o Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene (UNCJR); 
o Fundaţia Medicală Universitară ”Dunărea de Jos”; 
o Clubul Gălăţean al Mării Negre. 

 întocmirea documentaţiei necesare participării Consiliului Judeţean Galaţi la 
constituirea unei noi structuri de interes public, Clusterul IT&C Dunărea de Jos; 

 elaborarea Programului de Dezvoltare al Judeţului Galaţi pentru perioada 2016-2021. 
 

Pe parcursul anului 2015, prin Centrul Europe Direct s-au desfăşurat activităţi, astfel: 

 organizarea de activităţi, produse şi manifestări publice pe teme dedicate promovării şi 
diseminării informaţiilor europene: 

 evenimentul "A vous la parole", în colaborare cu Colegiul Naţional "Vasile 
Alecsandri" Galaţi (martie); 
 evenimentul caritabil „Visul unei nopţi de primăvară” , în colaborare cu Colegiul 
Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi (martie); 
 participare la Simpozionul „National eTwinning – o comunitate de învăţare” (aprilie); 
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 organizarea a 15 sesiuni de informare pe teme europene în cadrul campaniei 
„Spring Day” (aprilie – iunie); 
 Turneul Judeţean de dezbateri academice „Europa dezbate!”, în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi (aprilie); 
 Festivalul Naţional de Dans ”Împreună pentru viitor”, în colaborare cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Galaţi; 
 Olimpiada Naţională de Chimie, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Galaţi;  
 concursul de desene „Culorile Europei”, dedicat copiilor din grădiniţele din judeţul 
Galaţi şi a expoziţiei de desene cu prilejul Zilei Europei, la sediul Consiliului 
Judeţului Galaţi (mai); 
 concursul de abilităţi „Europa în mâinile tale”, dedicat elevilor din clasele I – IV şi V – 
VIII din judeţul Galaţi (mai); 
 concursul de fotografie pe teme europene „Obiectiv Europa”, dedicat elevilor din 
clasele IX - XII din judeţul Galaţi (mai); 
 evenimente publice de promovare a UE şi de comunicare pe teme europene: „9 Mai 
- Ziua Europei” (la Centrul Multicultural), „1 Iunie, Ziua Copilului din Tine!” (la 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”) şi „Zilele Patrimoniului 
European” (la Centrul Multicultural); 
 Târgul de proiecte de cooperare transfrontalieră "Dezvoltare globală în zona Dunării 
de Jos" (august); 
 evenimentul „Noaptea Cercetătorilor”, în colaborare cu Universitatea "Dunărea de 
Jos" Galaţi (septembrie); 
 evenimente în cadrul campaniei „Sănătate fără frontiere” (noiembrie-decembrie); 
 evenimente în cadrul campaniei „Luna cooperării europene” (octombrie-noiembrie);  
 realizarea unui schimb de decoraţiuni de Crăciun, activitate iniţiată de Centrul 
Europe Direct Llangollen, Marea Britanie, ce a implicat un număr mare de şcoli din 
statele membre UE (decembrie); 
 realizarea şi diseminarea buletinelor electronice lunare de informare europeană 
dedicate reţelei de multiplicatori de informaţie europeană, reţelei judeţene de 
jurnalişti, cadrelor didactice din municipiul Galaţi, elevilor şi voluntarilor din 
municipiul Galaţi, reprezentanţilor administraţiei publice locale din judeţul Galaţi; 
 realizarea şi actualizarea publicaţiei „Galaţi, vocaţie europeană”, grupul ţintă fiind 
reprezentat de instituţiile/organizaţiile interesate din judeţ, reţeaua de biblioteci 
şcolare, profesori de istorie şi profesori de învăţământ primar din judeţul Galaţi; 
 realizarea şi actualizarea publicaţiei „Savoare şi arome europene” grupul ţintă fiind 
reprezentat de publicul larg din judeţul Galaţi; 

 Activităţi de implementare şi monitorizare a implementării proiectelor: 
  „Centrul Europe Direct Galaţi 2013-2017” finanţat de Comisia Europeană prin 
Direcţia Generală Comunicare; 
 „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni” finanţat prin Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III "Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", Domeniul Major de 
Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, 
Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; 
 „Administraţie pentru cetăţeni - servicii eficiente şi de calitate” finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa 
Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi 
public", Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de 
e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; 

 Participarea la simpozioane, seminarii, întâlniri şi şedinţe de lucru organizate în 
vederea promovării programelor pe linii de finanţare active: 
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 Conferinţa „Europa jurnaliştilor din amfiteatre”; 
 Conferinţa de instruire a reţelei naţionale a Centrelor Europe Direct; 
 Simpozionul „eTwinning – o comunitate de învăţare” 
 Conferinţa de instruire a reţelei naţionale a Centrelor Europe Direct;  
 Bursa Generală a Locurilor de Muncă, eveniment organizat de către Agenţia 
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi; 

   
  Domeniul privind coordonarea instituţiilor şi serviciilor publice de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean 
  Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi a coordonat şi controlat activitatea instituţiilor 
şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi. Acestea sunt: instituţii 
publice de cultură (Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, Muzeul de Arte Vizuale Galaţi, 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, Biblioteca Judeţeană ”V.A. 
Urechia” Galaţi şi Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi), instituţii publice (Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Serviciul Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi, Camera Agricolă Galaţi), spitale în reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 
(Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei, Spitalul de boli infecţioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva”, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul Tg. Bujor), Unitatea medico-
socială Găneşti, judeţul Galaţi şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi. 

 
Programe guvernamentale 
Consiliului Judeţean Galaţi s-a implicat în organizarea activităţilor necesare pentru 

desfăşurarea eficientă şi de calitate a programului guvernamental ‘’Lapte-Corn’’ potrivit 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 96/2002 privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, cu modificările 
ulterioare. Beneficiarii ajutorului comunitar sunt copiii din grădiniţele şi şcolile primare, 
aprobate sau acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Valoarea ajutorului comunitar 
aprobat a fost de 335 530.69 euro, sumă care s-a constituit venit la bugetul de stat.  

“Programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli – distribuţia de mere”este 
programul comunitar menit să încurajeze consumul de fructe în şcoli şi să promoveze 
formarea de obiceiuri alimentare sănătoase şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate 
(diabet, boli cardiovasculare şi obezitate infantilă), mediatizând avantajele cu caracter 
nutriţional şi fiziologic privind aportul de vitamine şi minerale prin consumul de fructe şi 
legume în stare proaspătă. Ajutorul financiar aprobat pentru judeţul Galaţi a fost în valoare 
de 1.390.001,14 lei, sumă care s-a constituit venit la bugetul de stat. 

La nivelul judeţului Galaţi s-a derulat şi Programul comunitar „Măsuri Adiacente” menit 
să încurajeze consumul de fructe în şcoli. Acest program s-a desfăşurat în semestrul II al 
anului şcolar 2014-2015 şi au participat 14 şcoli. Ajutorul financiar aprobat a fost în valoare 
de 120.150 ron. 

 
 
D. Managementul financiar al Consiliului Judeţean Galaţi 
În calitate de ordonator principal de credite, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi a 

urmărit îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor pe linie financiar-contabilă prevăzute de 
Legea nr. 215/2001a administraţiei publice locale, Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale şi Legea nr. 82/1992 a contabilităţii. S-a avut în vedere elaborarea şi 
fundamentarea proiectului de buget, urmărirea modului de realizare a veniturilor, angajarea, 
lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor 
bugetare posibil de încasat, organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi a situaţiilor financiare 
asupra patrimoniului aflat în administrare, precum şi execuţia bugetară. 

În conformitate cu prevederile art. 33 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea 
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bugetului de stat, precum şi din cota de 18,5% prevăzută la art. 32 alin. (1), o cotă de 27% se 
alocă bugetului propriu al judeţului iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel: 

a) 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a directorului direcţiei 
generale a finanţelor publice judeţene, în funcţie de următoarele criterii: populaţie, suprafaţa 
din intravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi capacitatea financiară a UAT; 

b) 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea 
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea 
consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, 
instituţiei prefectului şi consiliilor locale din judeţ. 

Sumele sunt repartizate fundamentat unităţilor administrativ-teritoriale, prin hotărâre a 
consiliului judeţean, pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală,  
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi înlăturarea efectelor produse de 
inundaţii.  

Pentru anul 2015, situaţia se prezintă astfel: 
- sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale=11.345,0 mii lei; 
- cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale=32.540,0 mii lei; 
- fondul de rezervă bugetară=1.800,0 mii lei; 
- sume reţinute ca urmare a gradului de necolectare=2.099,0 mii lei 
- sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi drumuri comunale=8.000,0 mii lei. 

Bugetul local al judeţului pentru anul 2015 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 11/12.02.2014. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
147/26.11.2015 s-a aprobat ultima rectificare a bugetului local al Judeţului Galaţi, bugetul 
final fiind în sumă de 228.408 mii lei, realizându-se o creştere a veniturilor şi cheltuielilor de 
106,16 % faţă de bugetul iniţial.  

Prin Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, bugetului judeţului Galaţi i-
au fost alocate următoarele sume: 

                                                                                                                      - mii lei -  

I. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 54.310 

II. Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale 0 

III. Sume defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale 4.744 

IV. Finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap 45.457 

 
Veniturile bugetului local sunt constituite şi din alte surse decât cele de la bugetul de 

stat, astfel:            
- venituri proprii;             1.752,00 mii lei 
- cote defalcate din impozitul pe venit (11,25 %);      46.396,00 mii lei 
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
   echilibrarea bugetelor locale (18,5 %);       32.540,00 mii lei 

 
În bugetul pe anul 2015 au fost prevăzute venituri din concesiuni şi închirieri în baza 

contractelor încheiate de Consiliul Judeţean Galaţi cu terţi, persoane fizice şi juridice, 
contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţilor de protecţie socială, 
impozit pe mijloace transport mai mari de 12 tone, persoane fizice şi persoane juridice. 

Analizând situaţia pe categorii de venituri, aceasta se prezintă astfel: 
A) Venituri din concesiuni şi închirieri: 

prevederi definitive = 400.000,00 lei;  
încasări realizate = 409.334,59 lei; 
procent realizat       = 102,34 % 

B) Contribuţie lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie 
socială 
prevederi definitive =1.000,00 lei;  
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încasări realizate = 120 lei;  
procent realizat    = 12 % 

C) Impozit pe mijloace de transport mai mari de 12 tone 
            prevederi definitive = 1.000.000,00 lei;  

încasări realizate = 1.025.183,60 lei 
            procent realizat       = 102,52 % 
Încasările au fost realizate în procent de 100% întrucât autorităţile locale au realizat veniturile 
estimate la impozitul pe mijloace transport şi au virat cota de 40% la consiliul judeţean.   

 
În calitate de ordonator principal de credite, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi a 

urmărit şi susţinut realizarea lucrărilor de investiţii.  
Astfel, în anul 2015 totalul investiţiilor realizate la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi a 

fost de 39.200,8 mii lei care au fost plătite din fonduri proprii: 30.188,3 mii lei şi 9.137,6 mii 
lei din fonduri europene. Investiţiile realizate au fost structurate astfel: 

- lucrări în continuare:    =16.037,0 mii lei 
- lucrări noi:      =1.681,5 mii lei 
- dotări, proiecte şi alte cheltuieli de investiţii: =21.482,4 mii lei 
Susţinerea financiară, s-a concretizat în anul 2015, prin finalizarea şi recepţionarea  

unor obiective de investiţii, care au fost finanţate atât din fonduri proprii cât şi din alte fonduri.  
Raportul cu privire la contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2014, a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 90/27.08.2015. 
 
E. Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora 
Nu a fost cazul, deoarece au fost îndeplinite toate activităţile pe care le-am propus şi 

care au depins de instituţia noastră. 
 
F. Propuneri pentru remedierea deficienţelor 
Trebuie să precizăm că rezultatele activităţii noastre, de gestionare a problemelor 

Judeţean, nu pot fi cuantificate decât de cei pe care îi reprezentăm şi, de aceea, este 
necesar să ne concentrăm pe continuarea şi finalizarea proiectelor demarate în anul 2015. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicolae DOBROVICI – BACALBAŞA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teodor Laura/ 2 ex.                                                                                                                        Secretarul Judeţean,  Paul Puşcaş 
08.04.2016 


