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CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  GGAALLAAŢŢII  

  

  

  

Raportul anual de activitate a Consiliului Judeţean Galaţi în anul 2018,  

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 

 

 

“Am căutat, în primul rând, să obţinem bani europeni pentru proiectele noastre. Am depus 

proiecte pe toate axele cu finanţare europeană pe care le puteam accesa. La acest moment, am 

accesat sau urmează să semnăm contracte de finanţare pentru aproximativ 260 milioane de euro 

din fonduri europene, la care se adaugă peste 180 milioane de euro pentru infrastructura de apă şi 

canalizare. Am obţinut pentru proiectele de dezvoltare a localităţilor din judeţ peste 150 milioane 

de euro din fonduri guvernamentale. Acolo unde condiţiile impuse de programele europene nu ne-

au permis să accesăm fonduri, am găsit resurse financiare în bugetul propriu. Vorbim despre 

proiecte majore, cum ar fi noul sediul al Muzeului de Artă Vizuală sau dotarea spitalelor cu 

aparatură medicală performantă.” 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 

 

PROFIL ORGANIZAŢIONAL     

Consiliul Judeţean Galaţi este autoritatea administraţiei publice organizată la nivelul 

judeţului Galaţi pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în 

vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

Consiliul Judeţean Galaţi îndeplineşte în principal, categoriile de atribuţii stabilite prin art. 

91 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de autoritate administrativă executivă, 

răspunde pentru buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a serviciilor 

publice de specialitate, precum şi a instituţiilor subordonate şi reprezintă judeţul în relaţiile cu 

celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în 

justiţie. 
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Din anul 2001, Consiliul Judeţean Galaţi deţine certificare pentru activităţi de administraţie 

publică în scop general, economic şi social-administrativ. Activitatea se desfăşoară în conformitate 

cu standardul EN ISO 9001:2015. 

Prin capacitatea administrativă de a gestiona eficient bugetul propriu de venituri şi 

cheltuieli se urmăreşte corelarea resurselor financiare disponibile cu planificarea strategică, 

raportat la obiectivele guvernării şi la obiectivele asumate de România.  

Datele de contact sunt: municipiul Galaţi, strada Eroilor nr. 7, cod 800119, telefon 0236-

302.520, fax 0236-460.703, e-mail conducere@cjgalati.ro, www.cjgalati.ro. 

 

POLITICI PUBLICE     

Politica pe termen scurt pentru dezvoltarea judeţului Galaţi este structurată în documentul 

„Programul de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016-2021”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 194 din 31.10.2016. Documentul este expus pe site-ul web, pagina de start, 

accesibil prin pictograma cu acelaşi nume sau direct la: 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/program-2016.pdf. 

Obiectivul programului este dezvoltarea economico-socială a judeţului Galaţi prin 

specializare inteligentă şi durabilă în vederea creşterii nivelului de trai al locuitorilor. Obiectivele 

strategice formulate sunt: 

OS 1: Dezvoltare economică; 

OS 2: Creşterea capacităţii administrative; 

OS 3: Amenajarea teritoriului - Dezvoltare urbană şi rurală; 

OS 4: Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională.  Sprijin 

pentru dezvoltarea culturală; 

OS 5: Dezvoltarea/Modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială; 

OS 6: Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit. 

 

INFORMAŢII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ŞI RAPORTAREA LA 

OBIECTIVELE AUTORITĂŢII 

Sistemul de control intern managerial 

Consiliul Judeţean Galaţi dispune de un sistem de control intern managerial care este 

proiectat parţial şi funcţionează în conformitate cu standardele cuprinse în Codul controlului intern 

managerial al entităţilor publice, emis prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 

600/2018.  

La data de 31 decembrie 2018, conceperea şi aplicarea sistemului de control intern 

managerial sunt adecvate şi permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile 

publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii 

de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. Declaraţia se întemeiază pe o 
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apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere, formulată în baza autoevaluării 

sistemului de control intern managerial. 

 

Domeniul privind asigurarea calităţii 

Sistemul de Management al Calităţii este un proces bine organizat, eficace, constant, care 

din luna septembrie 2017 se desfăşoară în conformitate cu Standardul de referinţă ISO 9001:2015, 

în baza Certificatului de calitate nr. 0930400332, obţinut în urma auditului de recertificare 

desfăşurat de către AMG Cert Systems. Certificarea conform referenţialului SR EN ISO 9001:2015 

demonstrează o abordare bazată pe managementul proceselor organizaţiei, orientarea către client şi 

evaluarea satisfacţiei acestuia, precum şi angajamentul managementului pentru o îmbunătăţire 

continuă a calităţii.  

 Menţinerea Sistemului de Management al Calităţii s-a realizat prin susţinerea de audituri 

de calitate în cadrul structurilor din aparatul de specialitate al Consiliul Judeţean Galaţi. S-au 

realizat 21 de misiuni de audit, în conformitate cu Programul de audit de calitate pentru anul 2018. 

În luna septembrie 2018, a avut loc auditul de supraveghere,   prin care auditorii AMG Cert 

Systems au constatat că cerinţele standardului de referinţă sunt transpuse în reguli interne, sistemul 

este documentat şi procedurile au fost revizuite conform cerinţelor noi. 

Îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii s-a realizat la iniţiativa salariaţilor din 

structurile instituţiei, care au întocmit cereri de modificare a documentelor prin care s-au adus 

modificări de formă şi fond la procedurile operaţionale şi de sistem existente, conform cerinţelor 

referenţialului ISO 9001:2015. 

 

Domeniul urbanism şi amenajarea teritoriului 

În anul 2018, Consiliul Judeţean Galaţi a emis 220 de certificate de urbanism, 94 de 

autorizaţii de construire/desfiinţare, 220 de avize ale structurii de specialitate pentru emiterea 

certificatelor de urbanism de către primarii comunelor şi 146 de avize ale structurii de specialitate 

pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către primarii comunelor. Au fost 

reactualizate taxele pentru 12 autorizaţii de construire. S-au efectuat un număr de 40 de prelungiri 

de certificate de urbanism şi un număr de 14 prelungiri de autorizaţii de construire/desfiinţare. 

Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat un număr de 11 Planuri 

Urbanistice Zonale. 

Au fost elaborate şi avizate hărţile de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren 

pentru un număr de 20 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi. 

Pentru localităţile din judeţ s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate pentru aplicarea 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi a normelor 

metodologice. 
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În anul 2018 s-a definitivat Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, urmând 

a fi supus aprobării organelor abilitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 257/2015 privind 

aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe 

termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului. 

 

Domeniul investiţii şi urmăriri contracte 

Activitatea de investiţii a urmărit execuţia şi realizarea în termen a obiectivelor cuprinse în 

Lista proiectelor şi obiectivelor de investiţii pe anul 2018, pe baza documentaţiilor tehnico-

economice întocmite şi aprobate, astfel:  

 la obiectivul de investiţie „Muzeul de Artă Vizuală Galaţi” s-a realizat Studiu de Fezabilitate 

actualizat şi proiectul tehnic. Obiectivul de investiţie are o valoare totală de 24.733.801,85 lei. 

Investiţia se realizează din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi. Lucrările au început în 

anul 2018. Se prevede construirea unui imobil cu funcţiunea de spaţiu expoziţional pentru lucrări 

de artă. Construcţia are regim de înălţime P+3E şi cuprinde: un amfiteatru cu 185 de locuri, săli de 

expunere, birouri, laboratoare de conservare/restaurare lucrări de artă, bibliotecă, depozit, 

garderobă, spaţii tehnice, scări şi lifturi. Parcarea autoturismelor se va realiza în interiorul şi 

exteriorul incintei. Va fi cel mai modern spaţiu muzeal din ţară, realizat după un proiect premiat 

de Ordinul Arhitecţilor din România;  

 la obiectivul de investiţie „Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi 

virusologică a pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor 

infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, camera de sterilizare, arhivă, secţie dermatologie şi 

infecţii transmise sexual, secţie boli infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet 

didactic, vestiare”” pentru Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi s-a 

realizat Studiu de Fezabilitate şi s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, Proiectul Tehnic şi 

Detaliile de Execuţie. Investiţia se realizează din bugetul propriu. Valoarea totală a investiţiei este 

de 14.088.441 lei; 

 la obiectivul de investiţie „Extindere şi reamenajare secţie de Radioterapie” din cadrul 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi s-au realizat Proiectul 

tehnic şi Documentaţia de execuţie. Valoarea totală finală a investiţiei este 5.040.293 lei. După 

realizarea investiţiei, secţia are la subsol o suprafaţă total renovată de 558 mp iar la suprafaţă o 

clădire modernă de 763 mp. Iniţial fondurile au fost asigurate de Consiliul Judeţean Galaţi, ulterior 

banii investiţi au fost recuperaţi din banii necheltuiţi din exerciţiul financiar precedent în urma 

proiectelor nefinalizate (proiecte retrospective); 

 la obiectivul de investiţie „Construire Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital Orăşenesc Tîrgu 

Bujor” Galaţi  s-a realizat Studiu de Fezabilitate şi s-au aprobat indicatorii tehnico-economici 

privind realizarea obiectivului de investiţie ce constă în construirea unui nou pavilion ce va 

deservi secţia de pediatrie. Valoarea totală a investiţiei este de 3.997.066 lei;  
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 Proiectul tehnic şi Documentaţia de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Restaurare şi 

amenajare Muzeul <Casa Colecţiilor> Galaţi” (fosta Farmacie Ţinc); 

   Proiectul tehnic şi Documentaţia de execuţie pentru obiectivul de investiţie            

„Consolidare, Restaurare şi Amenajare  Muzeul <Casa Cuza Vodă> Galaţi”; 

  contribuţie pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă <Sfântul Apostol Andrei> Galaţi” ce constă în realizarea de lucrări de consolidare 

finanţate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională 

de Investiţii S.A., componentă a proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă <Sfântul Apostol Andrei> Galaţi”, la o valoare totală de 29.640.520 lei; 

 Acordul între Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Restaurare şi amenajare sediu Comisia Europeană 

a Dunării”. Imobilul, monument istoric este amplasat în municipiul Galaţi şi este sediul 

Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi; 

 la obiectivul de investiţie „Reabilitare sală de sport din incinta Liceului Tehnologic <Simion 

Mehedinţi> Galaţi” s-au realizat şi aprobat D.A.L.I., Proiectul tehnic şi Detaliile de Execuţie. Sala 

de sport a fost consolidată şi modernizată în anul 2018, la o valoare totală 432.902.960 lei, din 

fonduri proprii;  

  Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. şi Studiul de Oportunitate privind realizarea 

obiectivului de investiţii „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sfântul Apostol Andrei> Galaţi” ; 

 Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. şi Studiul de Oportunitate privind realizarea 

obiectivului de investiţii „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului de Pneumoftiologie Galaţi”; 

 Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. şi Studiul de Oportunitate privind realizarea 

obiectivului de investiţii „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgul Bujor”; 

 Studiu de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivului de 

investiţii „Lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare verticală aferente investiţiei <Locuinţe pentru 

tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. 

Brăilei nr.177, Etapa I>”, la o valoare totală a investiţiei de 1.187.708 lei. Unitatea administrativ-

teritorială judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi realizează lucrări de drumuri, lucrări 

necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit 

planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe va construi două blocuri de locuinţe pentru tineri, cu regim de înălţime Ct+P+3E+M, 

destinate închirierii specialiştilor din sănătate; 
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 Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. privind realizarea obiectivului „Scară exterioară 

C.P. Iovan Iorgovan” Galaţi - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

Valoarea totală a investiţiei este de 70.917 lei;  

 Documentaţia tehnică privind obiectivul de investiţie „Mărirea capacităţii instalaţiei electrice 

pentru Extindere şi Reamenajare Secţia Radioterapie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

<Sfântul Apostol Andrei> Galaţi – Spor putere pe tarif de Racordare şi instalaţie electrice de 

utilizare”. Valoarea totală a investiţiei este de 285.194 lei, asigurată din fonduri publice; 

 D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţie „Reparaţii 

imobil str. Eroilor nr. 7 Galaţi”. Valoarea totală a investiţiei este de 930.030 lei asigurată din 

fonduri publice; 

 Proiectul tehnic şi Documentaţia de Execuţie pentru obiectivul „Branşament apă rece şi 

contorizare – Şcoala Gimnazială Specială <Constantin Pufan> Galaţi”. Valoarea totală a 

investiţiei este de 59.215 lei asigurată din fonduri publice; 

 Proiectul tehnic şi Documentaţia de execuţie pentru obiectivul „Consolidarea terenului în 

vederea combaterii fenomenului de alunecare şi clădirii afectate spălătorie, bloc alimentar şi 

compartiment sterilizare la Spital Orăşenesc Tîrgu Bujor”. Valoarea totală a investiţiei este de 

1.064.856 lei şi va fi asigurată din fonduri publice; 

Documentaţiile necesare s-au executat în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi cu 

respectarea graficelor de execuţie. 

Monitorizarea lucrărilor executate care au făcut obiectul fiecărui contract a urmărit execuţia 

integrală şi la termen a lucrărilor, cu respectarea termenelor şi cerinţelor prevăzute în legislaţia în 

vigoare şi cu luarea în considerare a graficului de execuţie a lucrărilor.  

 

Administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene 

 În anul 2018 s-au efectuat lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene în baza 

Nomenclatorului privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice, aprobat prin  Ordinul 

Ministrului Transporturilor nr. 78/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi lucrări 

de prevenire şi combatere a înzăpezirii drumurilor publice, în baza Normativului privind prevenirea 

şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, aprobat prin Ordinul nr. 2170/2013 al Ministrului 

Transporturilor. 

 Pentru desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort, pentru conservarea 

patrimoniului rutier s-au desfăşurat activităţi de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la 

drumurile judeţene. 

 

Activităţi realizate în anul 2018 

Denumirea activităţii Realizat 2018 
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Lucrări de reabilitare a drumurilor judeţene (DJ 242C, DJ 261A, 

DJ 254, DJ 251C) 

5,2 km 

1.158.900,0 lei 

Lucrări de marcare rutieră orizontală a drumurilor judeţene: 

    - marcaj rutier axial 

    - trecere pietoni 

    - achiziţionare indicatoare rutiere şi stâlpi de susţinere 

    - montare indicatoare rutiere 

 

211,0 km 

104 bucăţi 

714 bucăţi 

420 bucăţi 

Încheiere contracte, urmărire execuţie şi realizare lucrări: 

    - covor bituminos (DJ 255, DJ 242A, DJ 240, DJ 251G, DJ 

242D, DJ 241F, DJ 251B, DJ 253 şi DJ 241); 

     

     - şanţuri pereate – contract execuţie 2016; 

     

    - şanţuri pereate – contract execuţie 2017 

      

     - acostamente; 

Total: 6.689.423,97 lei  

17,2 km  

5.880.900,0 lei 

2,63 km 

683.200,0 lei 

5,6 km 

0 lei 

10,706 km 

9.887,0 m.p. 

125.323,97 lei 

Lucrări de reparaţii pe suprafeţe degradate de drumuri  29.700,0 m.p. 

Lucrări la cedări în fundaţie drumuri judeţene 405,0 m.p. 

Lucrări de investiţii: 

- contract de execuţie Platformă cântărire pentru cântar mobil; 

- reabilitări tronsoane de drumuri judeţene (DJ 242B, DJ 251);   

- Pod din beton armat pe DJ 240A, în localitatea Cerţeşti; 

- înlăturarea efectelor calamităţilor naturale  produse de inundaţii 

în 2016 (7826,0 ml) şi reabilitare şi consolidare poduri şi podeţe 

(10 bucăţi) afectate de calamităţi în octombrie 2016; 

- modernizări drumuri judeţene (9,0 km); 

- Refacere pod la Valea Mărului, peste Valea Găunoasa, DJ 251G; 

 

222.670,0 lei 

42.752.776,76 lei 

715.520,0 lei 

 

3.217.380,0 lei 

 

7.316.000,0 lei 

607.000,0 lei 

Lucrări de deszăpezire pe drumurile judeţene, pe perioada 

01.01.2018-31.03.2018 şi 01.11.2018-31.12.2018;  

s-au achiziţionat şi distribuit parazăpezi; 

 

5.000 metri 

Lucrări de tăiere a vegetaţiei ierboasă şi lemnoasă de pe 

acostamentele drumurilor judeţene 

427,4 Km x 4 treceri 

293,17 ha 

Eliberarea de autorizaţii de amplasament la drum judeţean pentru 

lucrările care se execută în zona acestuia  

54 de autorizaţii 

(valoare 72 euro/buc) 
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2 avize prealabile 

(valoare117euro/buc) 

Încheierea de contracte de utilizare a zonelor adiacente drumurilor 4 contracte 

  

 S-a asigurat viabilitatea drumurilor judeţene pe tot parcursul anului 2018. Legătura între 

reşedinţa de judeţ şi municipiile, oraşele, comunele, obiectivele importante din judeţ, nu a cunoscut 

sincope. În calitate de administrator al drumurilor judeţene, Consiliul Judeţean Galaţi a asigurat 

menţinerea drumurilor la un nivel acceptabil ca reparaţii şi întreţinere. Totodată, s-a asigurat 

sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, cât şi modul de pregătire şi acţionare pe 

timp de iarnă, prin contract multianual. 

 

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: 

- hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi pentru eliberarea a 18 de licenţe de traseu pentru servicii 

de transport rutier public judeţean de  persoane prin curse regulate; 

- actualizarea documentaţiilor la contractele de delegare de gestiune a serviciilor de transport 

judeţean, încheiate cu operatorii de transport; 

- verificarea respectării condiţiilor impuse de lege pentru operatorii de transport autorizaţi de 

consiliul judeţean, cu privire la înlocuirea autovehiculelor cu care au obţinut licenţe de traseu; 

- consultarea operatorilor de transport şi a consiliilor locale pentru întocmirea Programului de 

transport judeţean prin curse regulate pe perioada 2019-2029. 

 

Domeniul patrimoniu public şi privat 

Patrimoniul public a devenit proprietatea unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi în 

baza Hotărârii Guvernului României nr. 562/2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

605 bis/16.08.2002 şi Hotărârii Guvernului României nr. 847/2017, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 957/2017. 

Patrimoniul public al judeţului Galaţi, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi şi a 

instituţiilor subordonate, cuprinde 302 poziţii reprezentând imobile, drumuri, poduri, păduri etc., 

inclusiv terenurile aferente. 

Consiliul Judeţean Galaţi administrează direct 92 de locaţii şi indirect, prin instituţiile 

subordonate şi serviciile publice judeţene, diferenţa de locaţii, în baza hotărârilor de consiliu şi a 

contractelor de administrare. În anul 2018, Consiliul Judeţean Galaţi a trecut în domeniul public al 

judeţului un număr de 8 imobile-terenuri. 

În baza inventarului scriptic, domeniul public al judeţului Galaţi este format din: 
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 47 de drumuri judeţene de lungime aproximativ 803 Km; 

 132 de poduri (lungimea lor însumează 3,6 km); 

 399 de hectare de păduri; 

 69 de imobile; 

 55 de hectare de teren intravilan; 

 53 de hectare de teren extravilan; 

 45 de apartamente; 

 8 spitale şi unităţi medico-sociale. 

Operaţia de inventariere a domeniului public a fost încheiată faptic în anul 2018, conform 

rapoartelor prezentate de comisiile de inventariere. A fost încheiată şi inventarierea patrimoniului 

privat al Consiliului Judeţean Galaţi, reprezentat de mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în 

folosinţa direcţiilor şi compartimentelor distincte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi. 

 

Managementul dezvoltării regionale şi integrării europene 

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

obiective:  

Obiectiv 1: Implementarea şi/sau monitorizarea implementării proiectelor finanţate din fondurile 

structurale şi de investiţii europene sau din alte surse de finanţare externe;  

S-au derulat activităţi de implementare şi monitorizare a proiectelor: 

 „Restaurare şi amenajare Muzeul <Casa Colecţiilor> (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”, 

proiect care vizează impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea 

patrimoniului cultural şi a identităţii culturale. Proiectul este finanţat prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi 

conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 

5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de Beneficiar, implementează 

proiectul începând din luna august 2017. Muzeul „Casa Colecţiilor” din municipiul Galaţi, 

strada Eroilor nr. 64 are o arhitectură deosebită ce va fi pusă în valoare, prin acest proiect. Se are 

în vedere şi amenajarea modernă a spaţiului expoziţional. Valoarea totală a proiectului este de 

3.452.821,32 lei, din care 3.159.529,59 lei nerambursabili şi 293.291,73 lei cofinanţare. 

Perioada de implementare este 10.08.2017-09.11.2020; 

 „Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul <Casa Cuza Vodă> din Galaţi”, proiect care 

urmăreşte reabilitarea şi dotarea unui imobil de patrimoniu reprezentativ, precum şi promovarea 

turistică a acestuia, ca mijloc de impulsionare a dezvoltării economice a judeţului. Proiectul este 

finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea 

mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
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Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 

natural şi cultural. Valoarea totală a proiectului este de 2.669.239,77 lei, din care 2.463.642,09 

lei nerambursabili şi 205.597,68 lei cofinanţare. Perioada de implementare este 02.11.2017-

01.01.2019; 

 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – 

Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, pe o lungime de 28 de km. 

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: 

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - 

Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura 

TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Obiectivul general este îmbunătăţirea infrastructurii 

fizice de bază prin reabilitarea şi modernizarea unor tronsoane din DJ 251, între localităţile 

Matca – Cudalbi, Schela – Smârdan, în vederea asigurării conectivităţii la reţeaua TEN-T. 

Proiectul este derulat de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de 

beneficiar, în parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale comuna Matca, comuna Valea-

Mărului, comuna Cudalbi, comuna Schela şi comuna Smârdan. Valoarea totală a proiectului este 

de 68.268.649,74 lei, din care 66.903.276,5 lei sunt nerambursabili, iar 1.365.372,99 lei 

cofinanţarea. Perioada de implementare este 03.07.2017-02.09.2020; 

 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – 

Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”. Se modernizează 21,5 km de drum judeţean cu 

finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătăţirea 

infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea 

mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, 

inclusiv a nodurilor multimodale. Obiectivul general este îmbunătăţirea infrastructurii fizice de 

bază prin reabilitarea şi modernizarea tronsoanelor de drum DJ 252, între localităţile Buciumeni 

– Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea, în vederea asigurării conectivităţii la reţeaua TEN-

T. Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi are calitatea 

de beneficiar, în parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale comuna Nicoreşti, comuna 

Cosmeşti şi comuna Barcea. Bugetul total al proiectului este de 42.635.062,37 lei din care 

41.734.255,37 lei sunt nerambursabili, iar 851.176,50 lei cofinanţare pentru cheltuieli eligibile şi 

cheltuieli neeligibile. Perioada de implementare a proiectului este 03.07.2017-02.10.2020;  

 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi – 

Târgu Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242). Se reabilitează şi 

modernizează 30,7 km de drum judeţean prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

Prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 

6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Obiectivul general este creşterea 

gradului de accesibilizare a oraşului Târgu Bujor şi a comunelor Măstăcani, Vîrlezi, Fîrţăneşti şi 
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Folteşti, situate în proximitatea reţelelor TEN-T – drumul european E 581 şi E 87, prin 

modernizarea DJ 242. Proiectul este implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 

Galaţi, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale: comuna 

Vârlezi, oraşul Tîrgu Bujor, comuna Măstăcani, comuna Fîrţăneşti şi comuna Folteşti. Valoarea 

totală a proiectului este de 72.206.493,07 lei, din care 67.948.448,9 lei nerambursabili iar 

cofinanţarea 1.386.703,04 lei. Perioada de implementare este 03.07.2017-02.12.2020; 

 „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <Sfântul Apostol 

Andrei> Galaţi” are ca obiectiv general creşterea eficienţei energetice a clădirilor unde îşi 

desfăşoară activitatea medicală Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi. Proiectul este 

finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1 - Sprijinirea 

eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea B - Clădiri Publice. Proiectul este derulat de Unitatea Administrativ Teritorială 

Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 

Galaţi. Valoarea totală a proiectului este de 69.266.507,44 lei, din care 40.653.685,17 lei sunt 

nerambursabili, iar 829.667.04 lei cofinanţare;  

 „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase <Sfânta Cuvioasa 

Parascheva> Galaţi”, având ca obiectiv general creşterea eficienţei energetice a clădirii publice 

Pavilion B, parte componentă a spitalului. Rezultatul principal constă într-un imobil consolidat, 

reabilitat energetic şi dotat cu o centrală fotovoltaică, instalată pentru producerea energiei 

electrice din surse solare. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei 

şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice. Proiectul este derulat de 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar. Valoarea totală a 

proiectului este de 898.452,07 lei, din care 478.123,60 lei sunt nerambursabili şi 420.328,47 lei 

reprezintă cofinanţarea asigurată de Consiliul Judeţean Galaţi; 

 „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor 

Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 

8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de 

recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, 

Obiectiv specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de 



 12

nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, apeluri dedicate Proiectelor 

Nefinalizate. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin 

investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, îmbunătăţind accesul la 

serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmăreşte modernizarea şi tehnologizarea la nivel 

european a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic 

şi moral, prin achiziţia de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atât o creştere calitativă a 

serviciilor oferite, cât şi o creştere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii 

medicale. Proiectul se implementează până la data de 30.11.2019. Bugetul total al proiectului 

este de 31.140.773,24 lei, din care bugetul aferent Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul 

Galaţi este de 5.037.019,57 lei. Din bugetul Judeţului Galaţi, asistenţa financiară nerambursabilă 

este de 4.786.308,29 lei, iar contribuţia proprie este de 250.711,28 lei şi reprezintă valoarea 

investiţiei propusă în vederea rambursării pentru obiectivul de investiţie „Extindere şi amenajare 

secţie Radioterapie” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” 

Galaţi; 

 „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi la 

servicii medicale de urgenţă” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.2 – 

Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, apeluri dedicate Proiectelor 

Nefinalizate. Prin proiect se urmăreşte modernizarea şi tehnologizarea la nivel european al 

infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează aparatură uzată fizic şi moral, prin achiziţia 

de echipamente noi, eficiente, ce aduc o creştere calitativă  a serviciilor oferite şi o creştere 

cantitativă a numărului beneficiarilor; 

 informări cu privire la stadiul implementării proiectelor finanţate prin Programul Operaţional 

Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea III - Acţiuni „people to 

people”. Clarificările au fost solicitate de Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi, 

pentru perioada de sustenabilitate a proiectelor: 

o  „Promovare culturală comună - mijloc de dezvoltare a cooperării euroregionale la 

Dunărea de Jos”; 

o  „IMAGINE – Metode îmbunătăţite pentru asigurarea creşterii şi inovării în nordul 

Euroregiunii Dunărea de Jos”. 

 participarea, alături de Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” Galaţi, la implementarea  proiectului 

”Uniformele militare din Primul Război Mondial”, finanţat de către Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale, prin Ordonanţa nr. 5 din 20 iulie 2017 privind stabilirea unor măsuri 

organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României. 

 

S-au derulat activităţi în vederea asigurării sustenabilităţii proiectelor implementate în anii 

anteriori: 
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 „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; 

 „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; 

 „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; 

 „Centrul Multicultural „Dunărea de Jos, str. Domnească, nr. 91, Municipiul Galaţi, Judeţul 

Galaţi”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - 

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 - 

Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul Poli de dezvoltare urbană; 

 „Reabilitare şi modernizare DJ 251 între municipiile Tecuci şi Galaţi, sector km 24 + 000 – 

53 + 350”, (Axa 2, DMI 2.1.) finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, 

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional şi local, Domeniul major de 

intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – 

inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură; 

 „Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi” finanţat în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, 

Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii 

necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică Operaţiunea 
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Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi 

a activităţilor de marketing specifice; 

 „Centrul Europe Direct Galaţi 2017”, finanţat de Comisia Europeană prin Direcţia Generală 

Comunicare; 

 „Mediul de afaceri – promovare şi dezvoltare sustenabilă”, finanţat în cadrul Programului 

Operaţional comun România - Ucraina - Moldova 2007-2013, Prioritatea 1 – Către o economie 

mai competitivă a zonei de frontieră, Măsura 1.1. Îmbunătăţirea productivităţii şi 

competitivităţii regiunilor urbane şi rurale prin muncă peste graniţe. 

 

Obiectiv 2: Identificarea şi accesarea fondurilor europene puse la dispoziţie în cadrul fondurilor 

structurale şi de investiţii europene sau a altor surse de finanţare; 

S-au elaborat cereri de finanţare şi s-au pregătit documentaţiile pentru depunerea de 

proiecte, în vederea finanţării, în cadrul următoarelor programe: 

 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii 

rutiere de importanţă regională (SUERD): 

 „Extinderea şi modernizarea variantei ocolitoare a municipiului Galaţi” care 

prevede extinderea şi modernizarea a 10,582 km de drum judeţean (DJ 251M -  varianta 

ocolitoare a municipiului Galaţi) şi construcţia unui pod hobanat. Valoarea totală a 

proiectului este de 135.196.480,12 lei. Contribuţia Consiliului Judeţean Galaţi la costurile 

eligibile este de 2.696.837,23 lei, iar contribuţia UAT Municipiul Galaţi este de 7.092,40 

lei; 

 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii 

rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin 

conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale, Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene 

privind regiunea Dunării, Domeniul specific de acţiune 1.b – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a 

multimodalităţii – legături rutiere, feroviare şi aeriene:  

 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile 

Corod - Drăguşeni (DJ 251A)” cu obiectiv general creşterea gradului de accesibilitate a 

localităţilor aferente comunelor Corod şi Drăguşeni situate în proximitatea reţelelor TEN-

T – drum european E 87 şi E 85 prin modernizarea tronsonului din drumul judeţean DJ 

251A (km 16+000-32+000) şi drumul naţional DN 24D până în portul Galaţi. Astfel, 16 

km de drum judeţean între Corod, Blînzi, Brătuleşti, Cărăpceşti şi Drăguşeni vor fi 

reabilitaţi complet, pe o lungime de 16 km. Se va consolida fundaţia drumului, se va lărgi 

partea carosabilă acolo unde este nevoie pentru a respecta normativele tehnice în vigoare, 

vor fi reconstruite două poduri şi două podeţe şi vor fi reabilitate alte şase poduri. Vor fi 

amenajate cinci staţii de transport public de persoane. Proiectul va fi derulat de Unitatea 
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Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu 

unităţile administrativ-teritoriale comuna Corod şi comuna Drăguşeni. Asistenţa 

financiară nerambursabilă este de 38.138.249 lei, iar cofinanţarea Consiliului Judeţean 

Galaţi este de 796.181 lei; 

 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 

Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”, care are ca obiectiv general creşterea gradului 

de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin 

modernizarea drumului judeţean DJ 255, cu o lungime de 34,61 km. Proiectul va fi 

derulat de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, în 

parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale comunele Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, 

Fîrţăneşti şi Măstăcani. Valoarea totală a proiectului este de 66.430.578,38 lei, din care 

65.101.966,81 lei nerambursabili, iar 1.328.611,57 lei cofinanţarea; 

 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti 

– Griviţa (DJ 254)” cu obiectivul general de a creştere gradul de accesibilitate a zonelor 

rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T, prin modernizarea drumului 

judeţean DJ 254. Proiectul prevede reabilitarea şi modernizarea sectoarelor de drum 

judeţean DJ 254, poziţiile kilometrice 0+000–2+300 şi 4+900–18+000 între localităţile 

Iveşti – Griviţa – Costache Negri, în vederea asigurării conectivităţii la reţeaua TEN-T. 

Se modernizează 15,4 km de drum judeţean. Proiectul va fi derulat de Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu 

unităţile administrativ-teritoriale comunele Iveşti, Griviţa şi Costache Negri. Valoarea 

totală a proiectului este de 33.796.055,01 lei (inclusiv TVA) din care 33.120.133,91 lei 

sunt nerambursabili, iar 675.921,10 lei cofinanţare asigurată de Consiliul Judeţean Galaţi; 

 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul 

judeţean DJ 242A”, pe o lungime de 17,9 km şi care deserveşte localităţile Rădeşti 

(Cruceanu), Bereşti, Bereşti Meria, Slivna, Găneşti şi Cavadineşti. Valoarea totală a 

proiectului este de 42.035.732,85 lei; 

 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 

Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)” în scopul îmbunătăţirii infrastructurii rutiere de 

importanţă regională şi locală, pe o lungime de 19,9 km. Localităţile deservite vor fi: 

Băneasa, Suceveni şi Rogojeni. Valoarea proiectului este de 58.073.947,90 lei; 

 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul 

P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni, Cod apel POR/180/8/, Axa prioritară 8 -Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la 
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serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.2 - 

Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B - Unităţi de 

primiri urgenţe; 

 „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă <Sf. Apostol Andrei> Galaţi” are ca obiective îmbunătăţirea 

infrastructurii de sănătate prin extinderea, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor unde îşi 

desfăşoară activitatea Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă 

„Sf. Apostol Andrei” Galaţi, precum şi diversificarea serviciilor medicale de investigaţie 

şi tratament oferite în cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului. Valoarea 

totală a proiectului este de 6.614.695,28 lei din care valoarea totală eligibilă este de 

6.614.695,28 lei.;  

 Programul Operaţional Regional 2014–2020, Apelul de proiecte cu titlul 

P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, Cod apel POR/266/8, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la 

serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea 

accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru 

zonele sărace şi izolate, Operaţiunea A AMBULATORII:  

 „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate 

al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sfântul Apostol Andrei> Galaţi”, în cuantum 

de 11.989.269,63 lei, din care valoarea totală eligibilă este 10.690.238,44 lei şi valoarea 

totală neeligibilă este 1.299.031,19 lei. Contribuţia proprie în proiect este 1.299.031,19 

lei, cheltuielile neeligibile ale proiectului ş contribuţia de 2,00% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 213.804,78 lei; 

 „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase <Sfânta Cuvioasa Parascheva> Galaţi” în valoare totală eligibilă de 

2.685.310,46 lei. Contribuţia proprie la proiect este de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, respectiv în cuantum de 53.706,21 lei; 

 „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi”, în scopul dezvoltării infrastructurii de 

sănătate prin reabilitarea şi modernizarea clădirii Ambulatoriului. Valoarea proiectului 

este de 9.460.217,77 lei, din care valoarea eligibilă este de 9.426.362,27 lei şi valoarea 

totală neeligibilă este de 33.855,50 lei; 
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 „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate 

al Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor” în valoare totală de 11.148.902  lei, din care 

valoarea totală eligibilă este de 10.696.882,66 lei; 

 Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta 1 – CP10/2018 (pentru 

regiunile mai puţin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de 

simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin 

dezvoltate, Axa Prioritară – Administraţia publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, 

Operaţiunea – Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP: 

 „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare – 

CARIC” ce va îmbunătăţi capacitatea administrativă, calitatea şi eficienţa serviciilor 

publice furnizate la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi şi la nivelul a 5 instituţii 

subordonate, prin investiţii integrate şi complementare, conform reglementărilor 

europene şi naţionale (implementare CAF – Cadrul comun de autoevaluare a modului de 

funcţionare a instituţiilor publice, planificare strategică instituţională, sistem informatic 

pentru arhiva electronică). Bugetul total al proiectului este de 1.672.030 lei, din care 

asistenţa financiară nerambursabilă este în valoare de 1.638.589,0 lei, reprezentând 

1.421.225,50 valoare eligibilă nerambursabilă din FSE şi 217.363,90 lei valoare eligibilă 

nerambursabilă din bugetuI naţional, iar 33.440,60 lei cofinanţarea asigurată de Judeţul 

Galaţi;  

 Programul Operaţional România – Republica Moldova, ENI 2014-2020, Prioritatea 1.2 – 

Promotion and support for research and innovation: 

 „Cross Border Stimulation of Astronomic Research”; în scopul modernizării 

Observatorului Astronomic din incinta Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi. 

Valoarea proiectului este de 140.000 euro;   

 Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova ENI 2014-2020, Obiectivul 

tematic 3 - Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 - 

Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural şi istoric 

 „THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization 

of the cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of Moldova”, în 

parteneriat între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Raional 

Hînceşti, Republica Moldova, Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăria 

Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova; 

 Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova ENI 2014-2020, Obiectivul 

tematic 8 – Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii, Prioritatea 4.1 – Sprijin 

pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi acces la sănătate: 
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 „Handle with care. Patient friendly hospitals in the cross-border area Romania – 

Republic of Moldova”, în parteneriat între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean 

Galaţi, UAT Judeţul Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul Raional Anenii 

Noi din Republica Moldova. Proiectul urmăreşte dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 

 „Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in 

the border area Romania – Republic of Moldova” (parteneriat între UAT Judeţul Galaţi 

prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova); 

 Comisia Europeană prin Direcţia Generală Comunicare: 

o  „Centrul Europe Direct 2019” 

 

Obiectiv 3: Gestionarea relaţiilor de cooperare internă şi internaţională ale judeţului Galaţi cu 

structuri similare din ţară şi străinătate; 

Principalele activităţi realizate în domeniul cooperare internaţională sunt: 

 Iniţierea şi semnarea unor înţelegeri/acorduri de cooperare cu unităţi administrativ teritoriale din 

Republica Moldova: 

o Înţelegerea de cooperare între judeţul Galaţi din România şi raionul Hînceşti din 

Republica Moldova, document semnat la Galaţi la 25 aprilie 2018; 

o Înţelegerea de cooperare între judeţul Galaţi din România şi Raionul Anenii Noi din 

Republica Moldova, document semnat la Anenii Noi la 24 iunie 2018; 

o Acordul de cooperare între judeţul Galaţi din România şi Raionul Cahul din 

Republica Moldova, semnat la Cahul la 18 decembrie 2018; 

 Organizarea participării şi/sau participarea la diferite manifestări: 

o întâlnirea bilaterală a partenerilor din România şi Republica Moldova, în cadrul 

Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, 

Chişinău, 19-20 februarie 2018; 

o seminarul cu tema Integritatea în funcţia publică, organizat de Ministerul Afacerilor 

Interne prin Direcţia Generală Anticorupţie, Galaţi, 15 mai 2018; 

o a treia Reuniune a Partenerilor Comitetului Director în proiectul Dezvoltarea 

Regională şi a transportului în zona Dunăre - Marea Neagră către o regiune 

multiport de acces transnaţională, 17 mai 2018; 

o Sărbătoarea vinului, eveniment organizat de Consiliul Raional Cahul, Republica 

Moldova, 30 septembrie 2018; 

o întâlnirea oficială a reprezentanţilor autorităţilor locale şi structurilor de sprijin a 

afacerilor din judeţul Galaţi cu reprezentanţi ai administraţiei locale din Weifang şi 

ai mediului de afaceri din Regiunea Shandong din Republica Populară Chineză, 

Galaţi, 15 octombrie 2018; 
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o seminarul Achiziţiile publice din România şi Belgia – oportunităţi de investiţii, 

organizat de Asociaţia Experţilor în Achiziţii AEXA şi Societatea de Avocaţi 

Ceparu şi Irimia, în parteneriat cu Reprezentanţa României pe lângă Uniunea 

Europeană, Bruxelles, 24-26 octombrie 2018; 

o şedinţele comisiilor de specialitate ale Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 

”Euroregiunea Dunărea de Jos”, respectiv Comisia pentru dezvoltarea şi 

promovarea turismului transfrontalier, Comisia pentru transport, comunicaţii şi 

energie şi Comisia pentru sănătate şi activităţi sociale, Izmail, Regiunea Odesa, 

Ucraina, 1-2 noiembrie 2018; 

o Adunarea Generală a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea 

Dunărea de Jos”, şedinţa de lucru a Consiliului Director şi a Secretariatului 

Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos”, Odesa, 

Ucraina, 21-24 noiembrie 2018; 

o a treia întâlnire a Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul Operaţional 

Comun România - Republica Moldova 2014–2020, Chişinău, Republica Moldova, 

3-4 decembrie 2018; 

 Implementarea proiectului de cooperare descentralizată dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Consiliul Regional Aquitaine, Franţa, „Sprijin pentru formarea în sectorul sănătăţii, sectorul 

agro-alimentar, schimburi de liceeni şi studenţi şi schimburi culturale”. S-au derulat următoarele 

activităţi:  

Axa sănătate: 

o program de instruire pentru îmbunătăţirea calităţii îngrijirii persoanelor cu autism, 

organizată la Bordeaux, la care au participat 4 reprezentanţi ai Asociaţiei „Dincolo 

de Tăcere” Galaţi; 

o reuniuni de lucru în vederea stabilirii propunerilor de activităţi în domeniul medical 

pentru perioada 2019-2021; 

Axa agricultură, viticultură şi acvacultură: 

o schimb de experienţă organizat în Nouvelle-Aquitaine, Franţa  cu participarea a 2 

reprezentanţi din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi - Facultatea de Ştiinţa 

şi Ingineria Alimentelor;  

o schimb de experienţă organizat în Galaţi, România, în perioada 4-8 octombrie 2018, 

cu participarea a 4 reprezentanţi din Regiunea Nouvelle-Aquitaine, Franţa; 

o reuniuni de lucru în vederea stabilirii propunerilor de activităţi în domeniul medical 

pentru perioada 2019-2021. 

Axa educaţie şi tineret:  

o participarea a 5 elevi şi 3 profesori la „Festival de la jeunesse”, organizat de 

Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine; 
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o efectuarea de către 2 elevi de la Liceul „Jean Renou” din localitatea La Reole, 

Nouvelle-Aquitaine, Franţa, a unui stagiu de o lună la Liceul de Arte ”Dimitrie 

Cuclin” Galaţi;  

o efectuarea de către 3 elevi ai Colegiului Naţional ”A.I. Cuza” Galaţi a unui stagiu de 

o lună la Liceul „Daniel Arnaut” Riberac, Regiunea Nouvelle-Aquitaine, Franţa; 

o efectuarea unei vizite a unui grup de elevi şi profesori de la Liceul „Daniel Arnaut” 

Riberac, Regiunea Nouvelle-Aquitaine, Franţa, la Colegiul Naţional „A.I. Cuza” 

Galaţi. 

 Misiunea oficială de evaluare a domeniilor ce fac obiectul Programului de cooperare 

descentralizată 2015-2017 dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Regional Nouvelle 

Aquitaine a fost organizată la Galaţi, în perioada 24-28 octombrie 2018. Delegaţia franceză a fost 

formată din 12 specialişti din administraţia publică, sănătate, învăţământ şi agricultură. 

 

Obiectiv 4: Gestionarea şi diseminarea informaţiei europene;  

 Centrul Europe Direct Galaţi a fost înfiinţat în anul 2008 cu finanţare de la Comisia 

Europeană - Direcţia Generală Comunicare, în cadrul Apelului pentru propuneri de proiecte 

Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare din Reţeaua EUROPE DIRECT. 

Centrul reprezintă cadrul instituţional necesar comunicării şi dezbaterii la nivel local a informaţiilor 

referitoare la Uniunea Europeană, având capacitatea de a furniza informaţie actuală, completă, 

corectă şi pertinentă, adaptată nevoilor grupurilor ţintă. 

 Acţiuni desfăşurate în anul 2018: 

 organizarea de activităţi, produse şi manifestări publice pe teme dedicate promovării şi 

diseminării informaţiilor europene: 

o evenimentul Open Europe, Open Hearts (ianuarie – februarie 2018); 

o opt evenimente în cadrul campaniei Europa mea, drepturile mele (martie – mai)  

o evenimentul Călătorind împreună prin Europa! (martie); 

o evenimentul România 100, România tuturor (martie); 

o evenimente de promovare a UE, de comunicare pe teme europene: De 9 Mai - Ziua 

Europei şi 1 Iunie, Ziua Copilului din Tine!; 

o evenimentul Uniunea Europeană şi tinerii! (mai); 

o turneul de dezbateri academice De 9 Mai Europa dezbate (mai); 

o concursul de desene Culorile Europei, dedicat copiilor din grădiniţele din judeţul Galaţi 

şi expoziţiei de desene cu prilejul Zilei Europei, în luna mai 2018, la sediul Consiliului 

Judeţean Galaţi; 

o evenimentul Viitorul tău în Europa (iunie); 

o concursul de Pescuit pentru Nevăzători (iulie – august); 
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o opt evenimente în cadrul campaniei Parlamentul European, în serviciul nostru  

(septembrie – noiembrie); 

o evenimentul Ziua europeană a limbilor (septembrie); 

o evenimentul Ziua Europeană a Patrimoniului Cultural (septembrie); 

o evenimentul Noaptea cercetătorilor europeni (septembrie); 

o evenimentul Şcoala – Ambasador a Parlamentului European din Galaţi (octombrie); 

o evenimentul Ziua Centrelor Europe Direct (octombrie); 

o în colaborare cu Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi, organizarea  

evenimentului A vous la parole (noiembrie); 

o eveniment pentru a marca Centenarul Marii Uniri (noiembrie); 

o concursul de afişe Europa în ochii tăi, dedicat elevilor din clasele I – IV din judeţul 

Galaţi; 

o editarea publicaţiei Călătorind prin Europa având ca grup ţintă preşcolarii şi şcolarii 

din judeţul Galaţi, publicul larg; 

o editarea publicaţiei Europa mea, drepturile mele având ca grup ţintă elevii din ciclul 

gimnazial şi cadrele didactice din judeţul Galaţi, publicul larg; 

o editarea agendei Parlamentul european în serviciul nostru având ca grup ţintă elevii 

din învăţământul liceal şi cadrele didactice din judeţul Galaţi, publicul larg; 

o elaborarea şi transmiterea a 12 buletine electronice 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, precum şi 

reprezentanţilor administraţiei publice locale din judeţul Galaţi; 

o 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; 

 raportarea lunară şi anuală a activităţilor pe intranetul reţelei Centrelor Europe Direct din 

Uniunea Europeană. 

 

Obiectivul 5: Implementarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 

2018 din bugetul local al Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (exclusiv 

pentru proiecte sociale), în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

o evaluarea cererii de finanţare depusă de Fundaţia „Inimă de Copil” Galaţi; 

o monitorizarea implementării proiectului Centru de recuperare şi reabilitare pentru 

copii cu dizabilităţi, cu o valoare a finanţării de la bugetul local cheltuită de 55.095,60 

lei; 
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o publicarea documentelor de referinţă, conform cerinţelor legale. 

 

Domeniul privind informatizarea  

Activitatea legată de informatizare şi gestiunea datelor a constat în: administrarea reţelelor 

de calculatoare şi reţelei de telefonie VoIP în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; activităţi curente 

de întreţinere şi menţinere în stare de funcţionare a sistemelor de calcul din cadrul Consiliului 

Judeţean Galaţi; administrarea conturilor de utilizator la nivelul reţelei interne de calculatoare şi 

administrarea conturilor utilizatorilor din cadrul Sistemelor informatice integrate implementate la 

nivelul instituţiei, pentru unităţile administrativ-teritoriale partenere; întreţinere şi administrare 

echipamente de calcul portabile utilizate de către consilierii judeţeni pentru şedinţele în plen; 

actualizarea serverului legislaţie; administrarea şi actualizarea site-ului web www.cjgalati.ro, 

publicarea în site-urile administraţiei centrale a diverselor situaţii financiare ale instituţiei. 

 

Domeniul privind auditul public intern 

Auditul intern din cadrul entităţii a fost evaluat de Camera de Conturi Galaţi. Concluzia 

auditorilor externi, consemnată în raportul de audit financiar nr. 6807 din 29.06.2018, a fost că 

activitatea auditorilor interni s-a concretizat într-un număr de 189 recomandări, din care 102 au fost 

implementate în totalitate, 78 implementate parţial şi 9 neimplementate, dar în termen. 

În anul 2018 au fost realizate 23 de misiuni de audit de asigurare, incluse în Planul de audit 

anual. Misiunile au abordat: 

- domeniul bugetar - 2 misiuni; 

- domeniul financiar-contabil - 6 misiuni; 

- domeniul achiziţiilor publice - 5 misiuni; 

- domeniul resurselor umane - 4 misiuni; 

- domeniul funcţiilor specifice entităţii - 1 misiune; 

- domeniul controlului managerial - 5 misiuni. 

Gradul de realizare a Planului de audit public intern pentru anul 2018 a fost de 100%. În 

anul 2018 au fost realizate şi un număr de 10 misiuni de audit intern cu caracter excepţional (ad-

hoc), la solicitarea conducerii. În urma misiunilor de audit intern cu caracter excepţional (ad-hoc) 

nu s-au constatat iregularităţi. 

În cadrul celor 7 misiuni de audit intern de regularitate, derulate în cursul anului 2018, a  

fost constatată o iregularitate şi a fost întocmită Fişa de Constatare şi Raportare a Iregularităţilor. 

După completare şi supervizare, auditorii interni au transmis formularul de constatare şi raportare a 

iregularităţilor şefului compartimentului de audit public inter, care, în termen de 3 zile, a informat 

conducătorul instituţiei şi Comisia de disciplină îndrituită să continue verificările şi să stabilească 

măsurile ce se impun. 
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Numărul total de recomandări formulate de auditorii interni în urma misiunilor de audit 

intern, realizate în cursul anului 2018, a fost de 106 recomandări, la care s-au adăugat un număr de 

96 de recomandări formulate în anii anteriori, neimplementate sau parţial implementate. Rezultă că, 

numărul total al recomandărilor a căror implementare a fost urmărită în cursul anului 2018 a fost de 

202 de recomandări.  

În anul 2018 toate recomandările au fost însuşite de conducătorul entităţii, în conformitate 

cu prevederile punctului 6.6.6. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea normelor 

generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

S-a urmărit implementarea unui număr de 202 de recomandări, având ca rezultat:  

- 116 recomandări implementate, din care: 

o 116 recomandări implementate în termenul stabilit; 

o 0 recomandări implementate după termenul stabilit; 

- 52 recomandări parţial implementate (în curs de implementare), din care: 

o 52 recomandări la care termenul de implementare stabilit nu a fost depăşit; 

o 0 recomandări cu termenul de implementare depăşit;  

- 34 recomandări neimplementate, din care: 

o 34 recomandări la care termenul de implementare stabilit nu a fost depăşit; 

o 0 recomandări cu termenul de implementare depăşit. 

Urmărirea recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit intern s-a realizat conform 

procedurii operaţionale - Misiunea de audit public intern, astfel: 

- structurile auditate au elaborat calendarul de implementare a recomandărilor şi au discutat cu 

auditorul intern  acţiunile şi termenele fixate pentru implementare; 

- auditorii intern au întocmit Fişa de urmărire a implementării recomandărilor şi au verificat 

implementarea acestora la termenele stabilite; 

- auditorii intern au verificat periodic progresele înregistrate în implementarea recomandărilor 

şi au actualizat fişa de urmărire a implementării recomandărilor, în conformitate cu 

informaţiile furnizate de structurile auditate şi a verificărilor proprii; 

- auditorii intern au îndosariat fişa de urmărire a implementării recomandărilor în dosarul 

misiunii de audit intern; 

- şeful de structură a informat periodic ordonatorul principal de credite cu privire la 

recomandările neimplementate la termen; 

- după implementarea recomandărilor s-a evaluat valoarea adăugată de auditul intern, 

informaţiile respective fiind incluse în raportările periodice. 

 

Domeniul sănătate şi învăţământ special 



 24

 Spitalele din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi sunt: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi, Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi, 

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi şi Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor. În cursul anului 2018, la 

aceste spitale s-a realizat: dotarea cu aparatură medicală; dotarea cu paturi şi mobilier medical; 

continuarea lucrărilor de modernizare a laboratoarelor; amenajarea de noi spaţii în unităţile 

medicale pentru îmbunătăţirea activităţii medicale cu scopul de a contracta servicii medicale cu 

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Galaţi. În unităţile sanitare au început şi sunt în 

desfăşurare numeroase proiecte de investiţii finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-

2020, Programul Operaţional  Comun România – Republica Moldova, Compania Naţională de 

Investiţii, Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi. 

Valoarea totală a investiţiilor depăşeşte suma de 41.255.000 euro. 

La Unitatea medico-socială Găneşti din judeţul Galaţi a continuat proiectul de extindere a 

spaţiilor de cazare medicală, respectiv construirea unui pavilion nou cu capacitate de cazare de 50 

de paturi, valoarea proiectului fiind de 13.685.000 lei. 

Şcolile speciale din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi sunt: Liceul Tehnologic 

„Simion Mehedinţi” Galaţi, Şcoala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu” Galaţi, Şcoala 

Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi şi Şcoala Gimnazială Specială „Constantin 

Păunescu” Tecuci. Acestea au beneficiat de alocare bugetară pentru funcţionare şi implementarea 

legii învăţământului, în limita prevederilor bugetare. Au fost susţinute solicitările de dotare şi 

investiţii privind modernizarea spaţiilor de învăţământ. 

  

Domeniul privind coordonarea instituţiilor şi serviciilor publice subordonate 

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 Artă Vizuală Galaţi, Complexul 

Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, Biblioteca Judeţeană ”V. A. Urechia” 

Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi), şi 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). 

 

Priorităţi pentru perioada următoare 

Anul 2017 şi o parte din anul 2018 au fost ani de pregătire şi identificare a surselor de 

finanţare, de depunere şi de contractare a proiectelor. Anul 2019 va fi anul de implementare a 

majorităţii proiectelor, iar pentru unele dintre ele, anul în care vor fi finalizate. Cele mai importante 

investiţii sunt în infrastructura rutieră, sănătate şi cultură. 

În perioada 2019-2021 sunt în implementare 13 proiecte pentru infrastructura rutieră a 

judeţului Galaţi, derulate de Consiliul Judeţean Galaţi, cu o valoare totală a investiţiilor de 
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623.725.962 lei, din care 85% sunt fonduri nerambursabile. Nouă proiecte sunt finanţate din 

fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Trei proiecte sunt finanţate 

prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi un proiect din bugetul judeţului. Majoritatea 

proiectelor sunt de modernizare şi reabilitare, ceea ce practic înseamnă drumuri noi. Cel mai 

important proiect de infrastructură este Centura Ocolitoare a Municipiului Galaţi, un obiectiv de 

investiţie de 135.196.480 lei. 

Domnul Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi a declarat: 

„Obiectivul pentru mandatul 2016-2020 este să avem finanţarea asigurată pentru 300 Km 

de drum judeţean, însumând 150 milioane de euro, aici intrând şi Centura Galaţiului. Drumurile 

nu vor fi finalizate toate în 2020, pentru că sunt investiţii mari. Unele vor fi finalizate în cursul 

anului 2021, cum este Centura, dar avem proiecte finanţate, contracte semnate, cu finanţare 

asigurată.” 

În anul 2019, în unităţile sanitare din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi se vor derula 

importante investiţii, după cum urmează: 

 

Investiţii la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi: 

 consolidarea spitalului, un proiect de aproximativ 28 milioane de lei, cu finanţare de la 

Compania Naţională de Investiţii. Lucrările au fost deja demarate şi presupun creşterea 

capacităţii de rezistenţă a stâlpilor, planşeelor şi grinzilor clădirii principale; 

 creşterea eficienţei energetice, proiect în completarea lucrărilor de consolidare. Este o 

investiţie de aproximativ 42 milioane de lei, prin Programul Operaţional Regional 2014-

2020. Se vor schimba toate conductele de la subsolul unităţii medicale, toate instalaţiile 

pentru transportul fluidelor, se vor moderniza instalaţiile de distribuţie şi transport agent 

termic, instalaţiile de distribuţie a apei şi vor fi înlocuite echipamentele cu un consum 

energetic mare. De asemenea, se va asigura climatizare în toate secţiile spitalului, se va 

moderniza climatizarea din sălile de operaţie şi vor fi înlocuite toate cele 12 lifturi. În plus, 

anveloparea unităţii medicale se va realiza cu plăci compozit şi vor fi introduse sisteme 

alternative pentru cogenerare energie din surse regenerabile; 

 la noua secţie de Radioterapie, reconfigurată şi extinsă cu un corp de clădire printr-o 

investiţie de peste 5 milioane de lei, inclusiv cu amenajarea a două buncăre, în prezent 

dotată cu un accelerator liniar de particule achiziţionat de Ministerul Sănătăţii printr-o 

investiţie de peste 2 milioane de euro, se vor face demersuri pentru aducerea la Galaţi a 

celui de-al doilea accelerator liniar de particule şi se va achiziţiona din fonduri proprii un 

PET CT de aproximativ 8 milioane de lei, un aparat medical de ultimă generaţie pentru 

diagnosticarea cancerului; 
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 realizarea unei secţii de cardiologie intervenţională, unde se vor putea face coronarografii 

(investigaţii pentru a detecta obstrucţia vaselor inimii) şi se vor putea monta stenturi. Se va 

amenaja o nouă secţie şi se vor achiziţiona echipamentele medicale necesare; 

 extinderea cu aproximativ 700 mp a Unităţii de Primiri Urgenţe, o investiţie pe fonduri 

europene de peste 6,6 milioane de lei, prin care secţia va fi extinsă pe orizontală şi va fi 

dotată cu 140 de bunuri şi echipamente medicale, inclusiv un computer tomograf; 

 extinderea pe orizontală a Ambulatoriului de Specialitate, o clădire cu regim de înălţime 

P+3E. Se vor construi 25 de cabinete medicale pentru: diabet, gastroenterologie, 

oftalmologie, cardiologie, ginecologie, urologie, radiologie şi imagistică medicală, ORL, 

neurologie, medicină internă, hematologie, ortopedie, oncologie. Proiectul are o valoare de 

aproximativ 12 milioane de lei, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi 

prevede şi achiziţionarea de echipamente medicale; 

 construirea unei parcări supraetajate cu o capacitate de 315 locuri, dintre care 17 pentru 

persoanele cu dizabilităţi. Este o investiţie din fonduri proprii, în valoare de 8,8 milioane de 

lei. În funcţie de cererea de locuri de parcare din zonă, proiectul permite realizarea a încă 

unui etaj, adică suplimentarea cu alte aproximativ 150 de locuri de parcare; 

 construirea a două blocuri, pentru specialiştii din sănătate. Este o investiţie cu fonduri de la 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care presupune realizarea a 40 de apartamente, 20 cu 

câte o cameră şi 20 cu două camere. 

 construirea unei clădiri pentru Prosectură, cu spaţii şi cameră de frig pentru Morgă, 

laborator de anatomie patologică, dar şi un amfiteatru pentru studenţii de la medicină. 

Valoarea totală  a investiţiilor în desfăşurare este de 144.138.757,03 lei. 

 

Investiţii la Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi: 

 cel mai important proiect de la această unitate medicală prevede construirea unui corp de 

clădire nou, cu regim de înălţime demisol plus parter, cu o suprafaţă desfăşurată de aproape 

2.800 mp. Aici vor funcţiona două secţii medicale, de dermato-venerice şi de boli 

infecţioase, precum şi un laborator medical pentru evaluarea imunologică şi virusologică. 

Investiţia este de peste 14 milioane de lei, din bugetul propriu, la care se adaugă fonduri 

europene de peste 300 mii de euro pentru dotarea laboratorului; 

 eficientizarea energetică a pavilionului B, proiect de aproape 900.000 de lei. Se va 

consolida clădirea, vor fi realizate lucrări de termoizolaţie şi refacere a acoperişului şi va fi 

instalată o centrală fotovoltaică pentru a produce energie electrică din surse regenerabile; 

 dotarea Ambulatoriului de Specialitate cu 59 de echipamente medicale în valoare de 

2.700.000 de lei, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Cel mai 

important aparat medical este un fibroscan de aproximativ 160.000 de euro, însă pe listă se 

mai află un ecodoppler cu sonde, un laser CO2, un aparat de fototerapie, mese ginecologice, 
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truse de chirurgie, aparate de oxigen, defibrilatoare, lămpi de sterilizare sau dispozitive 

pentru crioterapie. 

 

Investiţii la Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi: 

 Extinderea, reabilitarea şi modernizarea Ambulatoriului de Specialitate, prin care corpul de 

clădire va fi reabilitat şi extins pe verticală şi pe orizontală, cu o suprafaţă construită de 

aproape 200 mp. În plus, vor fi achiziţionate 85 de echipamente medicale, inclusiv un 

computer tomograf. Valoare investiţiei este de aproape 10 milioane de lei, fonduri în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

 Consolidarea şi modernizarea bucătăriei unităţii medicale. Se vor reface funcţiunile acestui 

compartiment şi se vor achiziţiona ustensile, echipamente profesionale şi accesorii de 

bucătărie. 

 

Investiţii la Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor: 

 se va investi aproape un milion de euro, din Programul Operaţional Comun România - 

Republica Moldova, pentru construirea unui pavilion nou ce va deservi secţia de pediatrie 

din cadrul Spitalului Orășenesc Tîrgu Bujor. Pavilionul va avea 25 de paturi, iar saloanele 

vor fi organizate pe categorii de vârstă: sugari şi copii de 1-3 ani, copii preşcolari şi copii 

şcolari 6-14 ani; 

 Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare a Ambulatoriului de Specialitate, un proiect cu 

finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în valoare de peste 11,1 

milioane de lei. Clădirea cu un regim de înălţime P+1E va fi extinsă cu 422 mp. De 

asemenea, vor fi achiziţionate 180 de echipamente medicale pentru chirurgie generală, 

ORL, medicină internă, pediatrie şi obstetrică ginecologie. 

 

Investiţii la Unitatea Medico-Socială de la Găneşti: 

 construirea unui corp nou de clădire nou (regim de înălţime P+2E), pentru pacienţii cu 

probleme psihice grave. Noul pavilion va asigura 50 de locuri de cazare şi este prevăzut cu 

bucătărie, farmacie, spaţii pentru îngrijirea pacienţilor, spaţii pentru personal şi rezerve cu 

două sau trei paturi pentru pacienţi. La cele două etaje sunt saloane pentru pacienţii cu boli 

transmisibile şi saloane distincte pentru pacienţii periculoşi. Investiţia de 14 milioane de lei 

este asigurată din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

În anul 2019, în domeniul cultură, două proiecte cu fonduri europene vizează consolidarea, 

reabilitarea şi modernizarea a două clădiri reprezentative pentru cultura gălăţeană şi pentru istoria 

locală. Este vorba despre clădirea fostei Farmacii Ţinc, actualmente Muzeul „Casa Colecţiilor” şi 

despre sediul Muzeului “Casa Cuza Vodă”, clădiri ale Muzeului Judeţean de Istorie „Paul 
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Păltănea” Galaţi. Valoarea celor două proiecte cu finanţare nerambursabilă este de peste 6,2 

milioane de lei. Sunt prevăzute lucrări de consolidare, lucrări şi tratamente privind înlăturarea 

factorilor care pun în pericol stabilitatea construcţiilor, refacerea instalaţiilor de încălzire, a 

instalaţiilor sanitare şi electrice, dar şi lucrări de amenajare a spaţiilor muzeale. În afara celor două 

proiecte, Muzeul de Istorie va achiziţiona un sistem Rover pentru lucrări de arheologie digitală şi 

spaţială. 

La sediul Bibliotecii “V.A Urechia” Galaţi, fost Palat al Comisiei Europene a Dunării, 

monument istoric al Galaţiului, vor demara lucrări de restaurare, amenajare şi conservare 

arhitecturală. Întreaga clădire va fi digitalizată (scanată 3D pentru a se obţine o copie fidelă în 

format electronic). Vor fi create vitrine de expunere pentru colecţiile speciale ale bibliotecii, parte 

din patrimoniul mobil. Valoare estimată a proiectului este de 7.205.911 lei şi se caută să se 

identifice o sursă de finanţare din fonduri europene. 

La Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”, un reper al Galaţiului în 

ceea ce priveşte accesul publicului larg la universul cunoaşterii, Consiliul Judeţean Galaţi va derula 

investiţia „Clădire didactică pentru plante tropicale”, cu o valoare totală de 14.830.074 de lei, 

asiguraţi din bugetul propriu. Noul complex de sere va crea spaţii de creştere şi expunere pentru 

plante tropicale, subtropicale-mediteraneene, pentru arbori tropicali (Palmariul) şi un spaţiu 

expoziţional pentru viitoarele expoziţii de flori. 

Pentru Muzeul de Artă Vizuală se construieşte un sediu nou. 

„Este un proiect complex, un proiect la care ţin foarte mult. Astfel de proiecte sunt foarte 

rar iniţiate şi realizate în România. Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, primul muzeu de artă 

contemporană din România, va avea cel mai modern spaţiu muzeal din ţara noastră, după un 

proiect premiat de către Ordinul Arhitecţilor din România. Este un proiect aflat în plin proces de 

implementare”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 

Noul sediu al Muzeului de Artă Vizuală, a cărui construcţie a început în anul 2018, va fi 

amplasat în Parcul Rizer şi va avea o înălţime de 21,5 metri. Vor exista săli de expunere, două 

laboratoare de conservare/restaurare lucrări de artă, amfiteatru cu 185 locuri, spaţii de depozitare, 

spaţii administrative şi o bibliotecă. Investiţia este de peste 24,5 milioane de lei, asigurată din 

bugetul propriu. 

 

Un proiect important pentru judeţul Galaţi este şi „Sistemul de management integrat al 

deşeurilor”.  

„La acest proiect s-a muncit foarte mult, a fost mult îmbunătăţit şi adaptat noilor 

reglementări din domeniul mediului. A fost transformat într-un proiect unic la nivelul României, în 

ceea ce priveşte soluţiile tehnice adoptate pentru politica de management a deşeurilor. În prezent, 

proiectul este complet şi se află în plin proces de evaluare a specialiştilor europeni şi a celor de la 

Autoritatea de Management. Pe de altă parte, suntem în proces de evaluare a ofertelor depuse 
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pentru construirea la Valea Mărului a unui depozit conform de deşeuri şi a unei staţii de sortare”, 

a declarat domnul Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 

Proiectul prevede construcţia unei instalaţii de tratare mecano-biologică în municipiul 

Galaţi, o staţie de transfer la Tîrgu Bujor, staţii de compostare şi de transfer în municipiul Tecuci, 

achiziţionarea de maşini de transport deşeuri, echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor 

şi transportul acestora la instalaţiile de deşeuri. Este un proiect pe fonduri europene, prin Programul 

Operaţional Infrastructură Mare 2014 –2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de 

mediu în condiţii de management eficient al resurselor, cu o valoare de aproximativ 87 milioane de 

euro. Domnul Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, desemnat ca reprezentant al 

judeţului Galaţi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV 

Galaţi şi preşedinte al acestei entităţi desemnată să implementeze Master Planul pentru Sistemul de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi (documentul de planificare strategică pentru 

perioada 2019-2047), a semnat proiectul ce a fost depus la JASPER în data de 30 noiembrie 2018. 

„Pe 30 noiembrie, a fost depus întreg proiectul, toată aplicaţia cu tot ce înseamnă Galaţi, 

Tecuci, Tg. Bujor, Valea Mărului la JASPERS, cu o lună mai devreme, urmând ca peste două-trei 

luni să fie depus şi pe masa Comisiei Europene. Cele mai mari emoţii le avem de obicei la 

JASPERS, unde sunt reprezentanţii tehnici ai CE în teritoriu. Dacă recomandările acestora sunt 

favorabile, atunci pentru Comisie devine o formalitate", a declarat domnul Costel Fotea, 

preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 

Principalele investiţii vizate prin proiect şi capacităţile acestora sunt: 

- Centrul de management integrat al deşeurilor Valea Mărului, care presupune construirea unui 

nou depozit conform, cu o capacitate totală de 1.350.000 metri pătraţi  şi a unei staţii de sortare 

cu o capacitate de circa 6.000 tone/an; 

- Construirea în municipiul Galaţi a unei instalaţii de tratare mecano-biologică cu recuperare de 

energie, cu o capacitate de circa 125.000 t/an; 

- Construirea unei staţii de transfer cu o capacitate de circa 10.000 t/an şi achiziţionarea de utilaje 

specifice compostării pentru staţia de compostare de la Tg. Bujor, astfel încât aceasta să devină 

operaţională şi să asigure tratarea deşeurilor verzi din parcuri şi grădini generate în oraşul Tg. 

Bujor; 

- Construirea la Tecuci a unei staţii de transfer cu o capacitate de circa 22.000 t/an şi a unei staţii 

de compostare cu o capacitate de circa 700 t/an; 

- Construcţia unei staţii de transfer la Galaţi, cu o capacitate de circa 40.000 t/an; 

- Închiderea depozitului de deşeuri neconform de la Tecuci; 

- Achiziţionarea de echipamente de colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi unităţi de 

compostare individuale pentru tratarea biodeşeurilor menajere din mediu rural. 

 

TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 
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Bugetul instituţiei 

În anul 2018 au fost repartizate sume bugetului judeţului Galaţi prin Legea nr. 2/2018 a 

bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare. 

Veniturile pentru anul 2018 au fost constituite astfel:    

                           UM: mii lei 

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judeţelor din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu: 
46.509

- susţinerea sistemului de protecţie a copilului 16.970

- susţinere a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap 5.568

- Programul pentru şcoli al României 7.989

- art. 104 alin. (2) lit. b) – d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, din învăţământul special şi centrele judeţene 

de resurse şi asistenţă educaţională 

2.609

- drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul 

special  
2.016

- cultele religioase 10.043

- serviciilor comunitare de evidenţă a persoanelor 1.314

Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap 
75.611

Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-

socială 
2.822

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 64.238

Cote defalcate din impozitul pe venit  41.690

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale  
17.259

Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 43.034

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 

aferente cadrului financiar 2014-2020  
24.353

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 7.881

Alte venituri proprii 2.020

TOTAL VENITURI 2018 325.417

 

Cheltuielile au fost repartizate pe capitole, astfel: 

Cap. 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE        41.259

Cap. 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 11.961
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- Fond de rezervă 5.000

- Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 5.627

- Serviciul Public Judeţean de Evidenţă a Persoanei Galaţi 1.334

Cap. 60.02 APĂRARE NAŢIONALĂ (CMJ) 537

Cap. 61.02 ORDINE PUBLICĂ (Protecţie Civilă) 875

Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT (burse, olimpiade şcolare, Programul pentru şcoli al 

României, învăţământ special) 
15.921

Cap. 66.02 SĂNĂTATE 20.044.4

Cap. 67.02 CULTURĂ 36.855.4

Cap. 68.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care: 137.823

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 133.263

- Unitatea Medico–Socială Găneşti 4.560

Cap. 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 2.500

Cap. 80.02 ACŢIUNI GENERALE (cotizaţii şi cofinanţări, asociaţii şi fundaţii) 1.900

Cap. 84.02 TRANSPORTURI 118.501

TOTAL CHELTUIELI 2018 388.176,80

            

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 37 din data de 16 februarie 2018, s-a aprobat 

bugetul local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021. Prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 297 din data de 19 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local al 

Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2018, s-a aprobat ultima rectificare a bugetului local al judeţului Galaţi: 

 https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot297-191218.pdf 

Prin Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 44 din 26.02.2019 privind 

aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale - bilanţul contabil al 

bugetului local la data de 31.12.2018, s-a aprobat Contul de execuţie a bugetului local al 

Consiliului Judeţean Galaţi la 31 decembrie 2018: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot44-260219.pdf 

Fundamentarea şi repartizarea sumelor către unităţile administrativ-teritoriale pentru 

proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/ 

sau de capital astfel: 

- cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în suma de 23.086 

mii lei; 
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- sume defalcate din TVA pentru finanţarea drumuri judeţene şi comunale, în cuantum de 

105.52 mii lei; 

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

urmărit îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor pe linie financiar-contabilă prevăzute de: Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea contabilităţii nr. 82/1992, cu modificările şi completările ulterioare. S-a avut în vedere 

elaborarea şi fundamentarea proiectului de  buget propriu, 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 prezentarea 

la termen a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare. 

 

Programe comunitare 

Pentru anul şcolar 2017-2018 şi anul şcolar 2018-2019, Consiliului Judeţean Galaţi a 

întreprins demersuri şi a realizat activităţile necesare pentru desfăşurarea eficientă în judeţul Galaţi 

a Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, în conformitate cu prevederile 

Regulamentelor Europene de punere în aplicare şi potrivit cadrului legal intern reprezentat de 

Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 

şcoli al Uniunii Europene, aprobată de Legea nr. 55/2018 şi Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 

pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea 

bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Programul pentru şcoli al României urmăreşte conştientizarea copiilor asupra consumului 

de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate, precum şi formarea de obiceiuri alimentare 

sănătoase bazate pe consumul acestora. Dreptul de a primi produsele pe perioada cursurilor, 

conform structurii anului şcolar, îl au numai preşcolarii şi elevii prezenţi la cursuri. 

Programul pentru şcoli al României constă în realizarea cumulată a două măsuri:  

- acordarea gratuită şi distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de 

consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf pentru elevii din învăţământul primar şi 

gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu 

program normal de 4 ore, în limita valorică zilnică/preşcolar/elev; 

- finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia produselor. 

În semestrul II al anului şcolar 2017-2018 au beneficiat de produse lactate (lapte, iaurt) şi de 

produse de panificaţie (cornuri, biscuiţi) un număr de 49.657 elevi. Pentru un număr de 1084 de 

elevi din 10 şcoli s-au implementat măsuri adiacente care însoţesc distribuţia de produse lactate. 
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În semestrul I al anului şcolar 2018-2019 au beneficiat de produse lactate (lapte, iaurt), de 

produse de panificaţie (cornuri, biscuiţi) şi de fructe proaspete (mere) un număr de 51.137 de elevi. 

Nu s-au implementat măsuri educative. 

Resursele financiare necesare implementării Programului pentru Şcoli al României se 

asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe 

şi municipiul Bucureşti şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.13 „Fondul European de 

Garantare reprezentând sprijin financiar din FEGA”. 

La sfârşitul fiecărui semestru, Consiliul Judeţean Galaţi depune la Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură – APIA Galaţi cereri de finanţare, însoţite de documentele solicitate 

prin legislaţia naţională şi comunitară în vigoare, în vederea obţinerii ajutorului comunitar.  

În anul şcolar 2017-2018, derularea programului de distribuţie a produselor lactate şi a 

produselor de panificaţie în instituţiile şcolare a însemnat un efort financiar susţinut de la bugetul 

de stat în valoare de 7.600.036,29 lei. Valoarea ajutorului comunitar aprobat pentru distribuţia 

produselor lactate în judeţul Galaţi a fost de 1.848.041,23 lei, iar pentru implementarea măsurilor 

educative care au însoţit distribuţia de produse lactate a fost de 129.600 lei, sume care s-au 

constituit venit la bugetul de stat.  

Pentru semestrul I al anului şcolar 2018-2019, este în derulare procedura de întocmire a 

cererii de finanţare. 

 

Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţii sectoriale şi concesiuni de 

lucrări şi servicii  

Situaţia centralizată privind achiziţiile în anul 2018 este prezentată pe site-ul instituţiei, în 

meniul „Informatii de interes public”, submeniul „Achizitii publice”. 

În urma procedurilor de achiziţie publică au fost încheiate 175 de contracte, astfel: 

- contracte de achiziţii publice de prestări servicii = 128 contracte, din care: 

 113 contracte încheiate în urma unei achiziţii directe; 

 4 contracte negociere încheiate în urma negocierii fără publicare prealabilă; 

 8 contracte încheiate în urma procedurii simplificate; 

 3 contracte încheiate în urma licitaţiei deschise; 

- contracte de achiziţii publice de furnizare produse = 26 de contracte, din care: 

 24 de contracte încheiate în urma unei achiziţii directe; 

 1 contract încheiat în urma licitaţiei deschise; 

 1 contract încheiat în urma procedurii simplificate; 

- contracte de achiziţii publice de execuţie lucrări = 18 contracte, din care: 
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 8 contracte încheiate în urma unei achiziţii directe;  

 6 contract încheiat în urma procedurii simplificate; 

 1 contract încheiate în urma negocierii fără publicare prealabilă; 

 3 contracte încheiate în urma licitaţiei deschise; 

- 3 contracte – Anexa 2 (servicii pază şi protecţie umană, monitorizare antiefracţie, servicii 

juridice). 

În anul de raportare, toate achiziţiile s-au desfăşurat prin sistemul electronic SEAP. 

Durata medie a unui proces de achiziţie publică este între o lună şi şase luni, în funcţie de 

tipul de contract. 

În anul 2018 s-au înregistrat două contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor.  

Un număr de 9 proceduri de achiziţie publică au fost anulate. 

 

Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia  

În cursul anului 2018 s-au instrumentat în instanţă un număr de 227 de dosare, în 

următoarele domenii: contencios administrativ, civil, contravenţional şi penal, parcurgându-se căile 

ordinare şi extraordinare de atac. Au fost soluţionate definitiv un număr de 49 de dosare (38 

câştigate şi 11 pierdute). 

Dosarele au avut ca obiect: pretenţii - 61 dosare; obligaţia de a face -18 dosare; anularea sau 

modificarea unor acte administrative - 27 dosare; aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic 

al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare - 2 dosare; urmărire dosare procedura insolvenţei - 2 

dosare; uzucapiunea - 1 dosar; evacuarea - 2 dosare; executare silită - 2 dosare; revendicare - 1 

dosar; cauze penale (furturi etc.) - 5 dosare; drepturi băneşti solicitate de angajaţii instituţiilor 

subordonate - 2 dosare;  litigii privind achiziţiile publice - 8 dosare; realizarea dreptului de 

proprietate al Consiliului Judeţean Galaţi - 2 dosare; contestaţii la executare - 1 dosar; dosare 

validare poprire - 1 dosar; suspendare executare acte administrative - 2 dosare; plângeri 

contravenţionale - 1 dosar; validare poprire - 21 dosare.  

Calitatea de autoritate tutelară a Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi a însemnat 

instrumentarea unor dosare, astfel: încuviinţarea sau deschiderea procedurii adopţiilor - 86 dosare; 

plasamente minori - 2 dosare. 

 

Organigrama 

În anul 2018, organigrama aparatului de specialitate a fost aprobată prin Anexa 

următoarelor hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi ce privesc modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate: 

 Hotărârea nr. 107 din 17 mai 2018; 
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 Hotărârea nr. 159 din 13 august 2018. 

La sfârşitul anului 2018, din totalul de 160 de posturi din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi (1 administrator public, 125 funcţionari publici, 34 personal în regim 

contractual) erau ocupate 130 de posturi (1 administrator public, 101 funcţionari publici, 28 

personal în regim contractual). La numărul total de personal se adaugă personalul cu funcţii de 

demnitate publică, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. 

Numele persoanelor cu funcţii de conducere şi datele de contact ale departamentelor sunt 

prezentate pe pagina web, în meniul „Informatii de interes public”, submeniul „Structura 

organizatorică”: 

https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/structura-organizatorica. 

 

Informaţii despre managementul resurselor umane 

În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi au fost încadrate 9 

persoane, din care 1 funcţionar public şi 8 persoane în regim contractual. În anul 2018 a încetat 

raportul de serviciu, respectiv raportul de muncă, pentru un număr de 9 persoane, din care 8 

funcţionari publici şi 1 persoană în regim contractual. 

Au fost organizate un număr de 15 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 

aparatului de specialitate, astfel: 3 concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie 

vacante, 4 concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante şi 8 concursuri 

pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual. În 7 dintre aceste concursuri nu a fost 

admis niciun participant dintre cei înscrişi la concurs. 

În anul 2018 nu s-au înregistrat numiri în funcţii publice de conducere. Pentru un număr de 

7 funcţii publice de conducere, conducerea s-a exercitat prin numire temporară pe perioadă 

determinată (director executiv la Direcţia de Dezvoltare Regională, director executiv adjunct la 

Direcţia Patrimoniu, şef serviciu drumuri şi poduri, şef serviciu investiţii şi urmăriri contracte, şef 

serviciu contencios administrativ, şef serviciu patrimoniu public, Secretarul Judeţului). 

Venitul mediu brut la nivelul instituţiei a fost de 8500 lei.  

 

Implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 

Consiliul Judeţean Galaţi a continuat şi în anul 2018 procesul de implementare şi 

monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie şi a obligaţiilor care îi revin, potrivit prevederilor 

Hotărârii Guvernului României nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 

perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi 

măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă 

instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de 

publicare a informaţiilor de interes public. Procesul de implementare a cadrului legislativ 

anticorupţie a fost însuşit de Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prin documentul Declaraţia 
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de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a 

Strategiei naţionale anticorupţie. 

 Din Planul de integritate al Consiliului Judeţean Galaţi, pentru implementarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie 2016-2020, în anul 2018 au fost îndeplinite majoritatea măsurile prevăzute. 

Documentele cu referire la domeniu sunt expuse pe site-ul web www.cjgalati.ro, în meniul 

„Informare publică – Strategia Naţională Anticorupţie”. 

Prin activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2018 s-a urmărit asigurarea unui climat etic 

corespunzător şi promovarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice, prin aplicarea riguroasă a 

cadrului normativ şi instituţional în vederea prevenirii corupţiei şi îmbunătăţirea serviciilor publice 

oferite cetăţenilor. În anul 2018, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi nu s-au semnalat şi nu s-au 

înregistrat incidente de integritate. Acest aspect relevă existenţa unui sistem funcţional în relaţiile 

cu beneficiarii serviciilor publice, precum şi faptul că la nivelul instituţii s-au implementat corect 

măsurile de prevenire a corupţiei. Sistemul disciplinar este funcţional şi, unde a fost necesar, s-au 

luat măsuri pentru remedierea unor situaţii izolate, semnalate. Astfel a fost posibil să se prevină 

posibile încălcări ale normelor de conduită.  

Monitorizarea implementării prevederilor Strategiei naţionale anticorupţie la nivelul 

administraţiei publice locale se realizează la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice. 

 

RELAŢIA CU COMUNITATEA    

 

Raport de activitate Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

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. Dreptul cetăţenilor de a accesa informaţiile de interes public 

s-a realizat cu respectarea principiilor transparenţei, aplicării unitare şi autonomiei. 

Activitatea de informare şi relaţii publice a fost organizată în următoarele componente:  

 informarea publică din oficiu, care s-a realizat prin consultarea documentelor pe site-ul web 

www.cjgalaţi.ro şi afişarea informaţiilor la Punctul de informare – documentare, care este 

organizat şi funcţionează în sediul din strada Eroilor nr. 7B, etaj 1. Un număr de circa 700 

de cetăţeni au găsit materialele informative puse gratuit la dispoziţie;  

 componenta de informare publică directă a persoanelor s-a derulat prin Compartimentul 

relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, asigurându-se rezolvarea solicitărilor 

adresate verbal şi în scris, potrivit prevederilor legale; 

 componenta de informare a presei s-a realizat prin furnizarea informaţiilor de interes public 

către mijloacele de informare în masă. 
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Au fost soluţionate 59 de cereri de acces la informaţiile de interes public, dintre care 55 de 

cereri au fost rezolvate favorabil iar un număr de 4 cereri au fost au fost respinse, pe motivul că 

informaţiile solicitate erau inexistente sau legea impune exceptarea unor informaţii de la liberul 

acces al cetăţenilor. Domeniile de interes vizate de solicitările de cereri de acces la informaţiile de 

interes public au fost cele privind utilizarea banilor publici (19 cereri), modul de îndeplinire a 

atribuţiilor instituţiei (13 cereri), reglementările legale şi actele normative emise (9 cereri), 

informaţii privind modul de aplicare a legii privind liberul acces la informaţiile de interes public (4 

cereri); cereri de informaţii din competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice centrale sau 

locale (14 cereri).  

 Raportul de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Consiliului 

Judeţean Galaţi, în anul 2018 este expus pe site-ul instituţiei: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/petitii_raport/rap-legea544-2018.pdf. 

 

Raport de activitate Legea nr. 52/2003, republicată 

Asigurarea transparenţei decizionale în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi s-a desfăşurat 

în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată. Consiliul Judeţean Galaţi încurajează participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor 

legal constituite la procesul de elaborare a actelor administrative cu caracter normativ şi la procesul 

de luare a deciziilor administrative.  

În aplicarea procesului de consultare publică, un număr de 12 proiecte au fost supuse 

procedurii de elaborare de acte administrative cu caracter normativ, anterior supunerii spre 

aprobare de către autoritatea decizională a administraţiei locale judeţene. Cele 12 proiecte au fost 

adoptate şi au devenit acte administrative cu caracter normativ. În derularea procesului au fost 

primite două recomandări de la cetăţeni şi de la organizaţiile legal constituite, care au fost preluate 

întrucât erau justificate. Se constată slaba implicare a cetăţenilor la luarea deciziei, deşi în cadrul 

Consiliului Judeţean Galaţi activitatea este tratată cu responsabilitate şi ca un act de interacţiune 

între factorii de decizie publică şi cetăţeni. 

Interesul cetăţenilor s-a manifestat şi prin participarea persoanelor interesate la procesul de 

luare a deciziilor, care, în anul 2018, s-a realizat printr-un număr de 19 şedinţe publice, dintre care 

6 şedinţe cu caracter extraordinar. În cadrul şedinţelor publice s-au exprimat un număr de 3 

observaţii/amendamente la proiectele de acte administrative în dezbatere, recomandări care nu au 

fost preluate în forma finală a actului administrativ cu caracter normativ. Minutele celor 19 şedinţe 

publice se regăsesc pe pagina web a instituţiei în meniul „Consiliul Judeţean – PV Şedinţe CJ”. 

Ca instrument şi principal canal de comunicare pentru procesul de transparenţă decizională 

şi pentru consultările publice deschise a fost utilizat site-ul web al instituţiei, unde la secţiunea 
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”Consiliul Judeţean – Transparenţa decizională” au fost anunţate consultările publice şi lucrările 

şedinţelor publice. 

Raportul anual privind transparenţa decizională la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, 

conform Legii nr. 52/2003, pentru anul 2018 este expus pe site-ul instituţiei: 

https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/rapoarte 

 

Raport de activitate Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, actualizată 

Activitatea de soluţionare a petiţiilor a fost tratată cu responsabilitate, întrucât dreptul de 

petiţionare face parte din categoria drepturilor care privesc direct relaţia cetăţenilor de pretutindeni 

cu autorităţile publice. Reglementarea acestui drept cetăţenesc, de tradiţie în sistemul juridic 

românesc, este stipulat deopotrivă la art. 51 din Constituţia României cât şi prin actul normativ în 

domeniu, respectiv Ordonanţa Guvernului României nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233 din 

23 aprilie 2002.  

 În anul 2018, s-au înregistrat 149 de petiţii, dintre care 134 de petiţii au fost adresate direct 

instituţiei noastre şi 15 petiţii au fost primite prin redirecţionare de la alte autorităţi locale sau 

centrale. Competenţa de soluţionare a revenit: Consiliului Judeţean Galaţi (93 de petiţii), altor 

autorităţi sau instituţii publice către care s-au redirecţionat sesizările deoarece au avut competenţa 

legală de soluţionare (54 de petiţii), petiţii clasate ca urmare a faptului că expeditorul nu şi-a 

declinat identitatea sau datele de contact (2 petiţii). 

Rapoartele semestriale privind soluţionarea petiţiilor în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi 

sunt expuse pe pagina web a instituţiei, în meniul „Informatii de interes public”, submeniul 

„Rapoarte”. 

  

Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate   

Parteneriate cu alte instituţii publice, mediul de afaceri, participări în asociaţii internaţionale, 

înfrăţiri 

În anul 2018 au continuat sau au fost încheiate o serie de protocoale, parteneriate, înţelegeri 

de cooperare inclusiv cofinanţarea unor proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale, de interes 

judeţean. Acestea se regăsesc în următoarele hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi: 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 28 din 16 februarie 2018  privind alocarea sumei de 

170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2018, în vederea continuării 

proiectului „Centrul social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”. Scopul parteneriatului: 

asigurarea serviciilor de găzduire, consultanţă juridică şi psihologică, precum şi servicii sociale 

asigurate de Fundaţia pentru Sprijinul Familiilor cu mulţi copii aflate în situaţie de risc social 

din judeţul Galaţi „FAMILIA”; 
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30 din 16 februarie 2018 privind alocarea sumei de 

170.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2018, în vederea continuării 

proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”. Scopul parteneriatului: susţinerea serviciilor 

socio-medicale din cadrul Adăpostului temporar pentru bătrânii străzii, administrat de Fundaţia 

de Sprijin a Vârstnicilor Galaţi; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 54 din 30 martie 2018 privind aprobarea Acordului de 

parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Galaţi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi în vederea derulării programului „Creşterea 

siguranţei cetăţeanului, a proprietăţii publice şi private din judeţul Galaţi şi asigurarea protecţiei 

structurilor de ordine şi siguranţă publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean <Dunărea de 

Jos> Galaţi”; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 60 din 30 martie 2018 privind aprobarea 

parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean 

Galaţi şi Asociaţia Mecanturist Galaţi, în vederea desfăşurării unor activităţi de voluntariat 

privind protecţia şi conservarea mediului înconjurător în Pădurea Gârbovele; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 61 din 30 martie 2018 privind aprobarea Protocolului 

interinstituţional de colaborare, în vederea sărbătoririi Zilei Drapelului Naţional – 26 iunie şi 

Zilei Imnului Naţional – 29 iulie. Parteneriatul a fost încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi, 

Primăria Municipiului Galaţi, Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Galaţi, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi, Teatrul Dramatic ”FaniTardini” Galaţi şi Teatrul 

Naţional de Operă şi Operetă ”Nae Leonard” Galaţi; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 90 din 25 aprilie 2018 privind aprobarea 

parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean 

Galaţi, şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în vederea organizării în 

comun a unor evenimente. Obiectul acordului de parteneriat l-a reprezentat colaborarea în 

vederea organizării în comun a două evenimente: proba de pescuit din cadrul competiţiei 

sportive rezervate persoanelor cu handicap „Cupa Danubius”, care s-a desfăşurat la Baza de 

agrement Zătun în data de 26 mai 2018 şi Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap, în data 

de 3 decembrie 2018. Pentru îndeplinirea obiectivelor acordului de parteneriat, Consiliul 

Judeţean Galaţi a acordat un sprijin financiar în valoare de 7.000 lei din bugetul local pentru 

organizarea evenimentelor şi a pus la dispoziţie, în regim cu titlu gratuit, Baza de agrement 

Zătun;  

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 130 din 26 iunie 2018 privind aprobarea 

parteneriatului cu Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor - Filiala Judeţeană Galaţi în vederea 

organizării, la Galaţi, a unui concurs naţional de pescuit. În baza protocolului de colaborare 

aprobat, Consiliul Judeţean Galaţi a alocat suma de 29.500 lei şi a pus la dispoziţie resurse 
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logistice pentru organizarea concursului naţional de pescuit, în perioada 31 iulie – 2 august 

2018, în cadrul bazei de agrement Zătun; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 150 din 26 iulie 2018 privind aprobarea Protocolului 

de colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din  România în 

vederea sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri şi a implementării proiectului ”SME 

Academy” finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al 

proiectului este reprezentat de promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de 

muncă din regiunile Nord Est, Centru şi Sud Est, prin oferirea unor cursuri integrate de formare 

profesională pentru întreprinzători, manageri şi angajaţi ai departamentelor de resurse umane, în 

vederea adaptării activităţii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 207 din 26 octombrie 2018 privind aprobarea 

parteneriatului cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în vederea organizării Concursului Şcolar 

„România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri. Consiliul Judeţean Galaţi a asigurat resursele 

financiare necesare desfăşurării evenimentului;  

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 214 din 26 octombrie 2018 privind aprobarea 

parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean 

Galaţi, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi şi 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi în vederea organizării în comun a unui eveniment 

muzical dedicat Centenarului Marii Uniri şi Zilei Naţionale a României. Consiliul Judeţean 

Galaţi a pus la  dispoziţia organizatorilor scena profesională pentru desfăşurarea evenimentului 

în data de 23 noiembrie 2018 şi a asigurat din bugetul propriu  suma de 9.000 lei necesară 

montării şi demontării scenei; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 266 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea 

Acordului Cadru de Cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi. Consiliul Judeţean 

Galaţi a alocat suma de 9.000 lei, pentru reprezentanţii Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor pentru rezultate remarcabile în domeniul ştiinţei şi 

inovării. 

 

Consiliului Judeţean Galaţi este membru în asociaţii internaţionale, astfel: 

o Adunarea Regiunilor Europei - ARE, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 

nr. 148 din 01.08.1997; 

o Asociaţia Regiunilor Europene de Frontieră - AEBR, conform Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 57 din 28.04.2016; 

o Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime ale Europei - CRPM, conform Hotărârii 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 79 din 22.12.2000; 

o Asociaţia „Euroregiunea Marea Neagră”, conform Hotărârii Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 63 din 27.08.2008. 
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Relaţii de cooperare internaţională, active în anul 2018: 

 Acord de cooperare între judeţul Galaţi şi Regiunea Nouvelle-Aquitaine din Franţa, 

document semnat pe 4 februarie 2000, în cadrul căruia cele două unităţi administrativ 

teritoriale încheie Convenţii şi Programe de Cooperare Descentralizată. În anul 2018 a fost 

finalizată Convenţia şi Programul de Cooperare Descentralizată 2015-2017, urmând ca în 

anul 2019 să se semneze Convenţia şi Programul de Cooperare Descentralizată 2018-2021; 

 Înţelegere de colaborare între Consiliul Judeţean Galaţi din România şi Consiliul Regional 

Odessa din Ucraina, document semnat pe 3 aprilie 1997; 

 Acord cu privire la constituirea Euroregiunii „Dunărea de Jos”, document semnat la 

14.08.1998; 

 Acord cu privire la înfiinţarea Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea 

Dunărea de Jos”, semnat la 15.07.2008; 

 Înţelegere de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Hînceşti din Republica 

Moldova, document semnat la Galaţi, în data de 25 aprilie 2018; 

 Înţelegere de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Anenii Noi din 

Republica Moldova, document semnat la Anenii Noi, la 24 iunie 2018; 

 Acordul de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Cahul din Republica 

Moldova, semnat la Cahul, la data de 18 decembrie 2018. 

 

LEGISLAŢIE 

 

Informaţii despre proiecte de acte administrative iniţiate de către instituţie         

În anul 2018, Consiliul Judeţean Galaţi s-a întrunit în plen în 19 şedinţe, din care 12 şedinţe 

ordinare şi 7 şedinţe extraordinare. Au fost adoptate 301 hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Hotărârile au vizat rezolvarea problemelor judeţului în diferite domenii: organizarea şi funcţionarea 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

judeţean; buget-finanţe; gestionarea patrimoniului judeţului; asigurarea serviciilor publice de 

interes judeţean; dezvoltarea economico-socială a judeţului prin aprobarea unor investiţii; 

aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean; 

cooperarea interinstituţională; cooperarea sau asocierea cu parteneri din societatea civilă. 

Hotărârile adoptate au fost supuse controlului de legalitate al prefectului şi nu a fost semnalată 

nicio încălcare a legii. 

Hotărârile au fost publicate în Monitorul Oficial al judeţului Galaţi, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu 
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modificări şi completări prin Legea nr. 534/2003, şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 71 

din 21 mai 2014 privind procedura de publicare a actelor administrative în Monitorul Oficial al 

Judeţului Galaţi prin care a fost aprobată procedura de publicare a actelor administrative în 

Monitorul Oficial al judeţului Galaţi. În anul 2018 s-au realizat 19 numere ale Monitorului Oficial 

al judeţului Galaţi, ce conţin 303 acte administrative şi totalizează un număr de 3.095 de pagini. 

Difuzarea s-a realizat prin pagina web, în meniul „Consiliul Judeţean”, submeniul „Monitorul 

Oficial al judetului Galati”. 

În anul 2018, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi domnul Costel Fotea a emis un 

număr de 551 dispoziţii.  

 

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 2018 comisiile de specialitate s-au întrunit în 150 de şedinţe, astfel: Comisia nr. 1 

pentru buget - finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială = 27 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 = 25 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 = 25 şedinţe.  

Pentru proiectele de hotărâre analizate în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate s-au 

emis 755 rapoarte de avizare, astfel: Comisia nr. 1 = 217 avize, Comisia nr. 2 = 95 avize; Comisia 

nr. 3 = 64 avize; Comisia nr. 4 = 124 avize; Comisia nr. 5 = 137 avize; Comisia nr. 6 = 118 avize. 

Comisia de validare a consiliului judeţean, aleasă pe perioada legislaturii 2016-2020, 

formată din 5 consilieri judeţeni, are ca scop de a examina legalitatea alegerii fiecărui consilier 

judeţean şi de a propune plenului consiliului judeţean validarea sau invalidarea mandatelor de 

consilier judeţean. În anul 2018, comisia de validare s-a întrunit în 3 şedinţe. Comisia a iniţiat 3 

proiecte de hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni pentru domnii Alexandru 

Adrian-Dănuţ, Grosu Constantin şi Vlad Ionel. 

 

În ceea ce priveşte participarea activă la procesul de elaborare a actelor normative (legi, 

hotărâri ale Guvernului României, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului României, 

ordine ale miniştrilor etc.) facem precizarea că propunerile, opiniile, sugestiile cu privire la 

proiectele de acte normative au fost înainte prin structura asociativă de resort, respectiv Uniunea 
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Naţională a Consiliilor Judeţene din România. Consiliul Judeţean Galaţi a transmis recomandări 

pentru 471 de proiecte de acte normative. 

În exercitarea dreptului la iniţiativă legislativă al Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2018 

au fost întocmite proiecte de hotărâri ale Guvernului României privitoare la: modificarea şi 

completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public 

al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi (judeţul 

Galaţi); modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 

judeţul Galaţi (municipiul Galaţi). 

 

Priorităţile legislative pentru perioada următoare privesc realizarea acţiunilor şi activităţilor, 

gestionarea problemelor de interes judeţean în favoarea cetăţenilor pe care îi reprezentăm, 

continuarea şi finalizarea proiectelor demarate în anul 2018, promovarea unor noi proiecte pentru 

dezvoltarea şi soluţionarea problemelor majore din unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Costel FOTEA 
 

 

 

 


