
 

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  GGAALLAAŢŢII  

  

  
  

Raportul anual de activitate a Consiliului Judeţean Galaţi în anul 2017,  
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 

 
“…investiţiile în judeţul Galaţi, cele la care avem certitudinea sursei de finanţare, 

nu vor fi sub 550 milioane de euro. Chiar ştiu ce spun! Din programul pe care l-am propus 
în 2016 cetăţenilor, credeţi-mă că nu sar nici un punct. Vor fi chiar multe obiective în plus 
faţă de cele pe care le-am propus deja”. 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
 

PROFIL ORGANIZAŢIONAL     
Consiliul Judeţean Galaţi este autoritatea administraţiei publice locale pentru 

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

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. 

Activitatea Consiliului Judeţean Galaţi se desfăşoară în conformitate cu standardul 
EN ISO 9001:2015, fiind primul consiliu judeţean din România care deţine din anul 2001 
certificare pentru activităţi de administraţie publică în scop general, economic şi social-
administrativ. 

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.  

În cadrul administraţiei se lucrează eficient la schimbarea atitudinii angajaţilor, care 
se reflectă în calitatea actelor administrative, proiectelor elaborate şi implementate 

eficient, în cheltuirea raţională a banului public precum şi în calitatea serviciilor publice 
furnizate. 

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. 194/31.10.2016. Documentul este expus pe site-
ul web www.cjgalati.ro, pagina de start, accesibil prin pictograma cu acelaşi nume sau 
direct: http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/program-2016.pdf. 

mailto:conducere@cjgalati.ro
http://www.cjgalati.ro/
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot171-230309.pdf
http://www.cjgalati.ro/
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 până 
în anul 2020. 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, emis prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 
400/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conceperea şi aplicarea SCI/M 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. Creşterea eficacităţii Sistemului de control intern/managerial 
are la bază evaluarea riscurilor, obiectiv care se realizează conform normelor şi 
Programului de dezvoltare SCI/M al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Domeniul privind asigurarea 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. Auditurile s-au efectuat în conformitate cu Programul de audit de calitate pentru 

anul 2017 şi s-au concretizat prin întocmirea a 21 de rapoarte de audit intern de calitate.  
Dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii s-a realizat în urma auditurilor 

de calitate efectuate şi pe baza recomandărilor CDAQ, care a stabilit necesitatea iniţierii 
unor noi proceduri generale şi operaţionale, în vederea trecerii la varianta standardului 
EN ISO 9001:2015. 

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. Acestea au fost întocmite conform cerinţelor referenţialului ISO 9001:2015. 

În urma auditului de recertificare, desfăşurat în luna septembrie 2017 de către 
AMG CERT SYSTEMS, s-a obţinut Certificatul de calitate nr. 0930400332 din 27 
septembrie 2017. 

 
Domeniul  urbanism şi amenajarea teritoriului 
Consiliul Judeţean Galaţi a emis 226 de certificate de urbanism, 74 de autorizaţii 

de construire/desfiinţare, 316 avize ale structurii de specialitate pentru emiterea 
certificatelor de urbanism de către primarii comunelor şi 135 de avize ale structurii de 
specialitate pentru emiterea autorizaţiilor de construire de către primarii comunelor. Au 
fost reactualizate taxele pentru 11 autorizaţii de construire. S-au efectuat un număr de 25 
de prelungiri de certificate de urbanism şi un număr de 6 prelungiri de autorizaţii de 
construire.  

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



 

 Pentru toate localităţile din judeţ s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate 
privind procedura de autorizare, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată şi normelor metodologice de aplicare a legii. 

În anul 2017 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 2017.  
S-au întocmit şi s-au aprobat următoarele documentaţii tehnico-economice: 

 pentru obiectivul de investiţie RK etaj 7 tronson ABC Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Sf. Apostol Andrei – rest de executat; 
 pentru obiectivul de investiţie Rest de executat pentru investiţia RK Reabilitare 

Laborator Clinic pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi; 
 Proiectul tehnic şi Documentaţia de execuţie pentru obiectivul de investiţie Parcare 

Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi; 
 Studiul de soluţie pentru obiectivul de investiţie Racordarea la reţeaua electrică a 

imobilelor din cadrul Muzeului Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi;  
 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico-

economici  pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasă Parascheva Galaţi; 
 DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei 

energetic pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi; 
 DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Extindere şi 

reamenajare secţie de Radioterapie din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol 
Andrei Galaţi; 
 Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Înlocuirea acoperişului la clădirea 

administraţiei, farmacie şi laborator analize medicale din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. 

Bujor, judeţul Galaţi; 
 Proiectul tehnic şi Documentaţia de execuţie pentru obiectivul de investiţie               

Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi a Unităţii Medico-Sociale Găneşti, Judeţul 

Galaţi; 
 Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Consolidarea terenului în vederea 

combaterii fenomenului de alunecare şi expertizarea clădirilor afectate (spălătorie, bloc 

alimentar şi compartiment sterilizare) la Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor; 
 Studiu de fezabilitate, Proiectul tehnic şi Documentaţia de execuţie pentru obiectivul de 

investiţie Muzeul de Artă Vizuală Galaţi. 
 

Administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene 
 În anul 2017 s-au efectuat lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene în 
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 78/1999 pentru 
aprobarea Nomenclatorului privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice, 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 Ministrului Transporturilor Ministrului 
Transporturilor nr. 2170/2013. 
 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 2017 

Denumirea activităţii Realizat 2017 



 

Lucrări de reabilitare a drumurilor judeţene  4,5 km 

Lucrări de marcare rutieră orizontală a drumurilor judeţene: 
    - marcaj rutier axial 
    - trecere pietoni 
    - montare parapet direcţional de protecţie 
    - achiziţionare indicatoare rutiere  

 

137,0 km 

39 bucăţi 

2500 m.l. 

150 bucăţi 

Lucrări de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene, în 
cadrul proiectelor contractate prin fonduri de finanţare 
nerambursabilă 

 
21.091,0 mii lei 

 

Încheiere contracte, urmărire execuţie şi realizare lucrări: 
     - covor asfaltic 
     - şanţuri pereate 
     - acostamente 

 

5,2 km  

10,706 km 

9.887,0 m.p. 

Lucrări de reparaţii pe suprafeţe degradate de drumuri  35.248,0 m.p. 

Lucrări la cedări în fundaţie drumuri judeţene 3.012,0 m.p. 

Lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene pietruite 15,2 km 

Lucrări de investiţii (reabilitări drumuri judeţene; modernizări 
drumuri judeţene - 8,9 km; reabilitare poduri şi podeţe 
afectate de calamităţi în octombrie 2016; aducere la starea 
iniţială a 7,8 km de drumuri) 

 
26.011,0 mii lei 

Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru 
lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri publice 
judeţene (inclusiv ridicări topo) şi întocmirea documentaţiilor 
de proiectare 

 
5.400,0 mii lei 

Servicii de deszăpezire pe drumurile judeţene, pe perioada 
1 ianuarie - 31 martie şi 1 octombrie - 31 decembrie 

3.133,86 mii lei 

Lucrări de tăiere a vegetaţiei de pe acostamentele 
drumurilor judeţene 

621 Km x 4 treceri 

Eliberarea de autorizaţii de amplasament la drum judeţean 
pentru lucrările care se execută în zona acestuia  

 
86 autorizaţii 

Încheierea de contracte de utilizare a zonelor adiacente 
drumurilor 

6 contracte 

  
 S-a asigurat viabilitatea drumurilor judeţene pe tot parcursul anului 2017, astfel 
încât legătura între reşedinţa de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de 
comună, cu porturile din Galaţi, cu 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 29 de licenţe de traseu în 

vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 
- 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 un număr de 11 operatori de 

transport autorizaţi de Consiliul Judeţean cu privire la înlocuirea autovehiculelor cu care 
au obţinut licenţe de traseu. 



 

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, inclusiv 
terenurile aferente, drumuri, poduri, cimitire şi păduri.  

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 baza inventarului scriptic, domeniul public al judeţului Galaţi este format din: 
 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; 
 6 spitale şi unităţi medico-sociale. 

Operaţia de inventariere a domeniului public a fost încheiată faptic în anul 2017, 
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 propriu. 
  

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

ca obiective: implementarea şi/sau monitorizarea implementării proiectelor finanţate din 
fondurile de post-aderare sau a altor surse de finanţare, identificarea şi accesarea 
fondurilor europene puse la dispoziţie în cadrul fondurilor structurale şi de investiţii 
europene sau a altor surse de finanţare, gestionarea relaţiilor de cooperare internă şi 
internaţională ale judeţului Galaţi cu structuri similare din ţară şi străinătate, gestionarea şi 
diseminarea informaţiei europene, promovarea imaginii judeţului Galaţi şi a Consiliului 
Judeţean Galaţi. 

 
Obiectiv 1: Monitorizarea implementării proiectelor finanţate din fondurile de post-aderare 
sau a altor surse de finanţare 

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

 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; 

 Modernizare, extindere şi dotare Şcoala specială Emil Gârleanu, municipiul Galaţi, 

judeţul Galaţi, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 

Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 -  
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

 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 regionale şi 
locale, 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 Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 
produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice. 

 
Obiectiv 2: Identificarea şi accesarea fondurilor europene puse la dispoziţie în cadrul 
fondurilor structurale şi de investiţii europene sau a altor surse de finanţare 

Activitatea de elaborare a cererilor de finanţare şi pregătire a documentaţiilor 
pentru depunerea proiectelor în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020 s-a finalizat, în anul 2017, cu semnarea Contractelor de finanţare 
pentru următoarele proiecte: 

 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 
Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea (DJ 252), Cod SMIS 

117824 cu obiectiv general: 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. Este finanţat prin Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea 
mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 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 
Matca – Valea Mărului – Cudalbi –  Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251) - Cod 



 

SMIS 117826,  cu obiectiv general 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 finanţat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin 
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale. 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 între localităţile 
Vîrlezi – Tîrgu Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242) - Cod 
SMIS 117825 are ca obiectiv general creşterea gradului de accesibilizare a 
oraşului Târgu Bujor şi a comunelor Măstăcani, Vîrlezi, Fîrţăneşti şi Folteşti, 

situate în proximitatea reţelelor TEN-T – drumul european E 581 şi E 87, prin 
modernizarea DJ 242. Proiectul este finanţat prin Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea 
mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 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; 
 Restaurare şi amenajare Muzeul “Casa Colecţiilor” (fosta Farmacie Ţinc) din 

Galaţi - Cod SMIS 117178, ce vizează impulsionarea dezvoltării locale prin 
conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii 
culturale. 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 care va fi 
pusă în valoare prin acest proiect. Se are în vedere şi amenajarea unui spaţiu 
expoziţional modern. Proiectul este finanţat prin Programului 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. 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 - Cod 
SMIS 117176, 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 
Programului 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. 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. 
Pentru aceste proiecte, contractele de finanţare au fost semnate cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România, în calitate de Autoritate de 
Management a Programului Operaţional Regional. 

 



 

Proiecte elaborate şi depuse, aflate în faza de precontractare: 
 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea 
– Măstăcani – DN 26 (DJ 255) - Cod SMIS 117039. Proiectul are ca obiectiv 
general creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate in 
proximitatea reţelei TEN-T prin  modernizarea drumului judeţean DJ 255. Este  
depus spre finanţare în cadrul Programului 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. 
Proiectul este derulat de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în 
calitate de beneficiar, în parteneriat cu unităţile administrativ comuna Pechea, 
comuna Suhurlui, comuna Rediu, comuna Cuca, comuna Fîrţăneşti şi comuna 
Măstăcani. Valoarea totală a proiectului este de 66.430.578,38 lei, din care 

65.101.966,81 lei sunt nerambursabili, iar 1.328.611,57 lei cofinanţarea;  
 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile 
Corod – Drăguşeni (DJ 251A) - Cod SMIS 118138, are ca obiectiv general 
creşterea gradului de accesibilitate a localităţilor aferente comunelor Corod şi 
Drăguşeni situate în proximitatea reţelelor TEN-T – drum european E 87 şi drum 
european E 85 prin modernizarea tronsonului funcţional alcătuit din drumul 
judeţean DJ 251A (km 16+000-32+000) şi drumul naţional DN 24D până în portul 
Galaţi. Proiectul este finanţat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Apelul de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, 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. Proiectul este derulat de 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, în 
parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale comuna Corod şi comuna 
Drăguşeni. Valoarea totală a proiectului este de 38.948.831,34 lei, din care 
38.930.981,34 lei sunt nerambursabili, iar 778.619,65 lei partea de cofinanţare; 
 Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. 

Apostol Andrei> Galaţi - Cod SMIS 114495, are ca obiectiv general creşterea 
eficienţei energetice a clădirilor unde îşi desfăşoară activitatea medicală Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi. Proiectul este finanţat prin 
Programului 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, Obiectiv 
specific - Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi 
sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 
energetice mari, apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. 
POR/97/3/1). 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 28.612.822,28 lei cofinanţarea.  

 
Proiecte în faza de evaluare: 



 

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

de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi” – Cod SMIS 119079, 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. A fost depus în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operaţiunea B 
– Unităţi de primiri urgenţe. Proiectul este derulat de Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar. Valoarea totală a proiectului 
este de 6.614.695,28 lei din care 6.482.401,36 lei sunt nerambursabili iar 
132.293,92 lei cofinanţare asigurată de Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - 
Griviţa (DJ 254). Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de 
accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin 

modernizarea drumului judeţean DJ 254. Proiectul prevede reabilitarea si 
modernizarea sectoarelor de drum judeţean DJ 254, situate între poziţiile 
kilometrice 0+000–2+300 si 4+900–18+000 între localităţile Iveşti – Griviţa – 
Costache Negri, în vederea asigurării conectivităţii la reţeaua TEN-T. Proiectul a 
fost depus în cadrul Programului 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, Apel dedicat 
sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii 
Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b - Legături 
rutiere, feroviare şi aeriene. Proiectul este derulat de Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar în parteneriat cu unităţile 
administrativ-teritoriale comuna 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; 
 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 tip hobanat. 
Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, 
Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională 
(SUERD). 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. 

 
Proiecte în faza de rezervă 
 Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva Galaţi – Cod SMIS 110475 având ca obiectiv general 
creşterea eficienţei energetice a clădirii publice Pavilion B, parte componentă a 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi. 
Implementarea proiectului va avea ca rezultat principal un imobil consolidat, 
reabilitat energetic si dotat cu o centrala fotovoltaica, instalata pentru producerea 
energiei electrice din surse solare. Proiectul a fost depus în cadrul Programului 
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 1.077.042,02 lei (inclusiv TVA), din care 750.536,44 lei 
sunt nerambursabili, iar 326.505,58 lei reprezintă cofinanţarea asigurată de 
Consiliul Judeţean Galaţi. 

 
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: 

 Organizarea întrunirilor cu reprezentanţi ai corpului diplomatic al României şi ai altor 
state în România pe diverse domenii de interes: 

o 31 ianuarie 2017 - Excelenţa Sa Hans G. Klemm,  Ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii în România, a efectuat la Galaţi o vizită cu caracter 
economic la iniţiativa preşedintelui Patronatului IMM-urilor Galaţi, domnul 
Marian Filimon. Pe agenda vizitei s-a aflat şi o întâlnire la Prefectură cu 
reprezentanţi ai administraţiei publice judeţene şi locale; 

o 8 martie 2017 - Excelenţa Sa Marcin Wilczek, Ambasadorul Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Republicii Polone în România, a efectuat o vizită la Galaţi 
şi a avut loc o întrevedere cu oficialităţile judeţului. S-a discutat despre o 
posibilă colaborare economică, culturală şi educaţională, dar şi despre 
problemele presante la nivel european; 

o 18 mai 2017 - Excelenţa Sa Paul Brummel, Ambasadorul Regatului Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România, a efectuat o vizită la Galaţi, 
parte a unei vizite întreprinsă în regiune. Programul a cuprins participarea la 
conferinţa cu tema ”Relaţiile consulare româno – engleze în secolele XIX – 
XX”, organizată la Muzeul ”Casa Cuza Vodă” Galaţi, o întâlnire oficială cu 
autorităţile locale şi desfăşurarea unei conferinţa de presă la Centrul 
Multicultural”Dunărea de Jos” Galaţi; 

o 4 octombrie 2017 - Excelenţa Sa Andrei Grinkevich, Ambasadorul 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Belarus în România, a efectuat o 
vizită la Galaţi unde a avut o întrevedere cu autorităţile gălăţene. Diplomatul  
a declarat că îşi doreşte ca România să se transforme în poartă de acces 
către Uniunea Europeană şi că scopul vizitei sale la Galaţi a fost acela de a 
identifica, împreună cu autorităţile de la malul Dunării, domeniile în care cele 
două state ar putea colabora. 

 Organizarea participării şi/sau participarea la diferite manifestări: 
o Conferinţa Invest in Romania, în colaborare cu Ministerul pentru Mediul de 

Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii din România (martie); 

o Adunarea Generală a Comisiei Balcanilor şi Mării Negre din cadrul 
Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime, Serres, Grecia, (mai); 

o Ziua Întreprinzătorului din România, în parteneriat cu Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi 
(mai); 

o Sărbătorirea a 10 ani de la aderarea României şi Bulgariei la UE organizată 
de Reprezentanţele Comisiei Europene din România şi Bulgaria, la Albena, 
Bulgaria (iunie); 

o şedinţele Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din 
România; 

o atelierul de lucru regional privind Documentul de Politică Industrială a 
României, organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, 
Brăila (septembrie); 

o Topul firmelor gălăţene 2017, organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Galaţi (septembrie); 



 

o Festivităţile prilejuite de celebrarea a 427 de ani de existenţă a oraşului 

Ismail, Odesa, Ucraina (septembrie); 
o Conferinţa pentru diseminarea culturii concurenţei şi analizarea evoluţiei 

mediului concurenţial la nivel regional şi naţional, organizată de Consiliul 
Concurenţei (octombrie); 

o Festivităţi prilejuite de Sărbătoarea Ziua Naţională a vinului, Cahul, 
Republica Moldova (octombrie); 

o Lansarea Cărţii Albe a IMM-urilor, organizată de Patronatul Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii Galaţi (octombrie); 

o Sesiunea de instruire cu beneficiarii proiectelor finanţate prin Programul 
Operaţional Regional 2014 – 2020, cu tema „Achiziţii”, organizată de 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, la sediul din Brăila 
(decembrie); 

o Şedinţa Comitetului Comun de Programare din cadrul Programului 
Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 (decembrie); 

o Seminar derulat în cadrul campaniei de informare despre Strategia UE 

pentru Regiunea Dunării în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene (decembrie). 

o Lansări şi închideri de proiecte, sesiuni de informare, şedinţe de lucru, alte 
manifestări. 

 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: 

Pe axa sănătate: 
o s-a acordat sprijin pentru organizarea, structurarea şi îmbunătăţirea calităţii 

îngrijirii în Spitalul de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna” prin participarea a doi 
medici din cadrul Spitalului de Psihiatrie din Galaţi la un program de instruire 
pe domeniul îngrijirii autiştilor, la Bordeaux, Franţa;  

o îmbunătăţirea calităţii îngrijirii persoanelor cu autism a fost susţinută prin:  
 participarea a patru reprezentanţi ai Asociaţiei „Dincolo de Tăcere” 

Galaţi la programul de instruire pe domeniul îngrijirii persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist, la Bordeaux, Franţa; 

 organizarea, la Galaţi, a unui seminar intitulat “ADHD-ul la copil şi 
adult” susţinut de o echipă de medici de la Spitalul “Charles Perrens” 
din Bordeaux, la care au participat numeroase cadre medicale din 
sistemul sanitar gălăţean. 

o reuniuni de lucru în cadrul cărora s-au făcut propuneri pentru activităţile din 
domeniul medical ce vor avea loc în anul 2018. 

Pe axa agricultură, viticultură şi acvacultură s-au efectuat o serie de întâlniri de 
lucru cu reprezentanţi gălăţeni din agricultură, reprezentanţi ai Facultăţii de Știinţe şi 
Ingineria Alimentelor Galaţi şi Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi 
Vinificaţie (SCDVV) Bujoru în vederea evaluării activităţilor implementate şi pentru a 
găsi propuneri pentru activităţile viitoare. 
 Pe axa educaţie şi tineret s-au desfăşurat o serie de misiuni, precum:  
o efectuarea unei vizite de lucru la Liceul ”Arnaut Daniel” din Riberac, Franţa, de 

către inspectorul general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi şi un 
profesor de la Colegiul Naţional ”A.I. Cuza”; 

o efectuarea unei vizite la Liceul ”Jean Renou” din La Réole, Franţa, a 
reprezentanţilor Liceului de Arte ”Dimitrie Cuclin”. În cadrul vizitei s-a propus 
continuarea schimbului de experienţă între elevi, prin mărirea numărului de 
participanţi şi extinderea perioadei de vizită. Totodată, se are în vedere 
scrierea unui proiect Erasmus+ care va fi depus în anul 2018; 



 

o efectuarea unui stagiu de o lună la Riberac, Franta, de către trei eleve de la 
Colegiul Naţional ”A.I. Cuza” Galaţi; 

o primirea, pentru o săptămână, de către Colegiul Naţional ”A.I. Cuza” Galaţi a 
cinci elevi şi un profesor de la Liceul ”Arnaut Daniel”; 

o participarea unui grup de elevi de la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galaţi la 
Festivalul de Muzică ”Le Printemps de la Musique Lyceenne”, la Bordeaux; 

o participarea la Festivalul tinerilor şi ucenicilor organizat de Consiliul Regional 
Nouvelle Aquitaine. Au participat cinci elevi şi un cadru didactic; 

o efectuarea unui stagiu de pregătire a două eleve de la Liceul de Arte „Dimitrie 
Cuclin” Galaţi, la Liceul ”Jean Reanou” din La Réole, şi reciproc; 

o organizarea unor întâlniri pentru evaluarea misiunilor implementate şi 
propuneri pentru misiuni viitoare. 

 
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 2017: 

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

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

Ziua Europei şi 1 Iunie, Ziua Copilului din Tine!; 
o evenimentul Holocaust never again pentru comemorarea victimelor 

holocaustului (ianuarie); 
o trei evenimente în cadrul campaniei Garanţie pentru tineret (februarie şi 

martie); 
o patru evenimente în cadrul campaniei Trucuri în viaţa on-line (martie – aprilie); 
o evenimentul 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma (martie); 
o în colaborare cu Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi, organizarea  

evenimentului A vous la parole (noiembrie); 
o evenimentul Uniunea Europeană şi tinerii! (mai); 
o evenimentul Călătorind prin Europa! (mai); 
o turneul de dezbateri academice Europa dezbate (mai); 
o evenimentul Idei pentru educaţia secolului XXI – Importanţa proiectelor 

europene pentru dezvoltarea tinerilor (mai); 
o trei evenimente în cadrul campaniei Voluntar în Europa de lângă mine (iulie) ; 
o două evenimente Ziua europeană a limbilor (septembrie); 

o evenimentul Viitorul Uniunii Europene (septembrie); 
o workshop SOTEU – Europa pentru tineri (octombrie); 
o evenimentul Rolul patrimoniului naţional în păstrarea identităţii europene 

(octombrie); 
o evenimentului Ziua Centrelor Europe Direct (octombrie); 
o competiţia Public Speaking Lumea depinde de noi (noiembrie); 
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; 



 

o concursul de desene Culorile Europei, dedicat copiilor din grădiniţele din 
judeţul Galaţi şi expoziţiei de desene cu prilejul Zilei Europei în luna mai 2017, 
la sediul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

o reeditarea publicaţiei Curiozităţi despre Europa, având ca grup ţintă elevii 
claselor I – VIII din judeţul Galaţi şi publicul larg. 

 implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe: 
o „Centrul Europe Direct Galaţi 2013-2017” finanţat de Comisia Europeană; 

 participarea şi susţinerea de prezentări la simpozioane, seminarii, întâlniri şi şedinţe de 
lucru organizate în vederea promovării Uniunii Europene: 

o Conferinţa Relaţiile Est-Vest; 
o Conferinţa Consiliul Concurenţei – 10 ani de la Aderarea României la UE; 
o Campania Europa, casa noastră; 
o Sesiunea de informare Strategia de Dezvoltare Locală a zonei pescăreşti 

Prut-Dunăre Galaţi; 

o Evenimentul Oportunităţi de investiţii pentru Europa; 
o întâlniri anuale ale membrilor Reţelei Europe Direct. 

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

 
Domeniul privind informatizarea  
Activitatea legată de informatizare şi gestiunea datelor a presupus activităţi curente 

de întreţinere, dezvoltare, exploatare a aplicaţiilor existente, întreţinere şi menţinere în 
stare de funcţionare a sistemelor de calcul din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi şi 
administrarea reţelelor de calculatoare şi telecomunicaţii VoIP în cadrul Consiliului 
Judeţean Galaţi, întreţinere şi administrare echipamente de calcul portabile utilizate de 
către consilierii judeţeni pentru şedinţele în plen, administrarea conturilor de utilizatori, 
realizarea de materiale cu caracter grafic, 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 

În anul 2017 au fost realizate 24 de misiuni de audit de asigurare privind: 
- domeniul bugetar - 4 misiuni; 
- domeniul financiar-contabil - 13 misiuni; 
- domeniul achiziţiilor publice - 11 misiuni; 
- domeniul resurselor umane - 13 misiuni; 
- domeniul juridic - 1 misiune; 
- domeniul funcţiilor specifice entităţii - 6 misiuni. 

În cadrul misiunilor de audit intern au fost constatate 4 iregularităţi, din care 2 
iregularităţi în domeniul financiar contabil şi 2 iregularităţi în domeniul funcţii specifice 
entităţii. După completare şi supervizare, auditorii interni au transmis formularele de 
constatare şi raportare a iregularităţilor şefului compartimentului de audit public intern, 
care a informat în termen maxim de trei zile Preşedintele UAT Judeţ Galaţi şi structurile 
de control abilitate care au obligaţia de a continua verificările şi de a stabili măsurile ce se 
impun. Iregularităţile au fost raportate către: Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, 
Comisia de verificare din cadrul UAT Judeţ Galaţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi 
şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi.  

În anul 2017 toate recomandările au fost însuşite de către Preşedintele UAT Judeţ 
Galaţi, 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.  

În urma misiunilor de audit intern realizate s-a formulat 180 de recomandări.  

http://www.cjgalati.ro/


 

S-a urmărit implementarea unui număr de 229 de recomandări, având ca rezultat:  
- 102 recomandări implementate, din care: 

o 102 recomandări implementate în termenul stabilit; 
o 0 recomandări implementate după termenul stabilit; 

- 42 recomandări parţial implementate (în curs de implementare), din care: 
o 42 recomandări la care termenul de implementare stabilit nu a fost depăşit; 
o 0 recomandări cu termenul de implementare depăşit;  

- 85 recomandări neimplementate, din care: 
o 85 recomandări la care termenul de implementare stabilit nu a fost depăşit; 
o 0 recomandări cu termenul de implementare depăşit. 

La solicitarea conducerii unităţii s-au întocmit 25 de rapoarte, informări şi puncte de 
vedere cu privire la diferite operaţiuni economice derulate în instituţie. 

 Pe parcursul anului 2017 nu au fost realizate misiuni de consiliere cu caracter 
formal, conform Hotărârii Guvernului nr.1086/2013.  

 
Domeniul sănătate şi învăţământ special 

 În cursul anului 2017, la spitalele din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 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. 

Şcolile speciale din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 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 de sub autoritate 
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), 
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), spitale din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, Spitalul de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, 
Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor), Unitatea medico-socială Găneşti din judeţul Galaţi şi 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi. 
 

Priorităţi pentru perioada următoare 
În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Galaţi din data de 16 februarie 

2018 a fost aprobat bugetului local al judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018. Cu acest prilej, domnul 
Costel Fotea preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi a declarat: 

„Bugetul pe 2018 este unul care ne face cinste şi ne onorează, deoarece este cel 
mai mare buget din istoria Consiliului Judeţean Galaţi, în mod deosebit la partea de 

investiţii. Prin comparaţie, în 2015 bugetul a fost de 248.653.000 de lei, în 2016 am avut 
un buget de 265.000.000 de lei, în 2017 de 255.000.000 de lei, iar în 2018 avem un buget 
de 388.176.000 de lei, din care 151.419.000 de lei pentru dezvoltarea judeţului Galaţi, 

adică peste 35 de milioane de euro. Prin comparaţie cu bugetul din 2017, anul acesta, 
cheltuielile cu serviciile au scăzut de la 57% la 44%, cheltuielile cu personalul de la 25% 

la 17%, în timp ce cheltuielile cu investiţiile au crescut de la 18% la 39%. Doar la partea 



 

de transporturi, care include şi modernizarea drumurilor judeţene, avem un buget de 

aproape trei ori mai mare faţă de 2017”,  
Total buget alocat în anul 2018 pentru investiţii este de 166,230 milioane lei. 
Sunt peste 25 de investiţii programate să înceapă în 2018. 
„Cele mai importante investiţii sunt în infrastructura rutieră, sănătate şi cultură. 

Astfel, anul acesta vom demara lucrări de reabilitare şi modernizare a peste 100 de km de 

drum judeţean, cele mai importante pe DJ 251, DJ 242 şi DJ 252, vom demara lucrările la 
secţia de Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei 
Galati, vom începe extinderea Unităţii medico-sociale de la Găneşti şi vom începe 

lucrările la noul sediu al Muzeului de Artă Vizuală. În plus, în afară de aceste sume, vom 
accesa şi alte fonduri europene, astfel încât la finalul acestui an bugetul de dezvoltare va 
fi mult mai mare. Avem depuse numeroase proiecte cu finanţare europeană, care sunt în 

diverse stadii de evaluare, şi pregătim în acelaşi timp alte proiecte pe care le vom depune 
în perioada următoare”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 
 
Bugetul instituţiei 
Prin Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2017 au fost repartizate următoarele sume bugetului 
judeţului Galaţi:    

     UM: mii lei 

I Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  70.939 

II Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 84.177 

III Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 19.702   

IV Sume defalcate din TVA pentru drumuri 5.050 

V Finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap   57.679 

VI Finanţare Program Naţional de Dezvoltare   1.932 

VII Subvenţii FEN  1.339 

VIII Sume FEN post-aderare (finanţări externe nerambursabile) 7.581 

IX Venituri şi alte taxe 3.457 

 TOTAL VENITURI ANUL 2017: 251.856 

 
Veniturile la bugetul local au fost constituite din următoarele surse: 

Venituri proprii 167.679 

Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%)  56.637 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale (18,5%) 

27.540 

 
Situaţia privind cheltuielile: 

I Cheltuieli de personal 74.726 

II Cheltuieli  cu bunuri şi servicii 46.680 

III Transferuri între unităţi 37.726 

IV Alte transferuri 3.265 

V Cheltuieli cu asistenţă socială 67.127 

VI Cheltuieli cu proiecte FEN post-aderare 8.920 

VII Cheltuieli de capital 50.688 

VIII Alte cheltuieli 9.806 

 TOTAL CHELTUIELI ANUL 2017: 298.938 

                
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53 din data de 28 martie 2017, s-a 

aprobat bugetul local al Judeţului Galaţi pe anul 2017. Prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 269 din data de 19 decembrie 2017 privind rectificarea bugetului local 
al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 



 

venituri proprii pe anul 2017, s-a aprobat ultima rectificare a bugetului local al judeţului 
Galaţi: http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2017/hot269-191217.pdf 

Prin Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 68 din 30.03.2018 
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 31.12.2017, s-a aprobat Contul de execuţie a 
bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi la 31 decembrie 2017: 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot68-300318.pdf 
Fundamentarea şi repartizarea sumelor către unităţile administrativ-teritoriale 

pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi înlăturarea efectelor produse de inundaţii, s-a realizat 
prin hotărâre a consiliului judeţean, astfel: 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale: 
o sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale = 10.353 mii lei; 
o din  cota de 18,5% din impozitul pe  venit pentru echilibrarea bugetelor locale = 

14. 892 mii lei;  

sume  
- defalcate din TVA pentru finanţare drumuri judeţene şi comunale = 10.346 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 guvernamentale 
Consiliului Judeţean Galaţi s-a implicat în organizarea activităţilor necesare pentru 

desfăşurarea eficientă a programului guvernamental „Cornul şi Laptele”, potrivit 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 96/2002 privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie 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. Valoarea ajutorului comunitar aprobat a fost de 210.920,55 euro, sumă care s-a 
constituit venit la bugetul de stat.  

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, cu 
modificările şi completările ulterioare, preşcolarii din grădiniţele de stat 

autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevii din clasele I-VIII care frecventează 
învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, au primit fructe proaspete pentru o 
perioadă de maximum 100 de zile de şcolarizare. Programul comunitar menit să 
încurajeze consumul de fructe în şcoli şi să promoveze formarea de obiceiuri alimentare 
sănătoase şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi 
obezitate infantilă), mediatizând avantajele cu caracter nutriţional şi fiziologic privind 
aportul de vitamine şi minerale prin consumul de fructe şi legume în stare proaspătă. 
Ajutorul financiar aprobat pentru judeţul Galaţi a fost în valoare de 716.667,90 lei, sumă 
care s-a constituit venit la bugetul de stat.  

La nivelul judeţului Galaţi s-a derulat şi programul comunitar Măsuri Adiacente 
menit să încurajeze consumul de fructe în şcoli. Acest program s-a desfăşurat în 
semestrul II al anului şcolar 2016-2017 şi a fost derulat în 26 de şcoli. Ajutorul financiar 
aprobat a fost în valoare de 103.572,0 lei. 

 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2017/hot269-191217.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot68-300318.pdf


 

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

În urma procedurilor de achiziţie publică au fost încheiate 182 contracte, astfel: 
- contracte de achiziţii publice de prestări servicii = 111 contracte, din care: 

 93 de contracte încheiate în urma unei achiziţii directe; 
 4 contracte negociere încheiate în urma negocierii fără publicare prealabilă; 
 14 contracte încheiate în urma procedurii simplificate;  

- contracte de achiziţii publice de furnizare produse = 61 contracte, din care: 
 42 de contracte încheiate în urma unei achiziţii directe; 
 17 contracte încheiate în urma licitaţiei deschise; 
 2 contracte încheiate în urma procedurii simplificate; 

- contracte de achiziţii publice de execuţie lucrări = 5 contracte, din care: 
 4 contracte încheiate în urma unei achiziţii directe;  
 1 contract încheiat în urma procedurii simplificate; 

- 5 contracte – Anexa 2 (servicii pază şi protecţie umană, monitorizare antiefracţie, 
servicii juridice). 

Situaţia centralizată privind achiziţiile în anul 2017 este prezentată pe site-ul 
instituţiei, în meniul „Informatii de interes public”, submeniul „Achizitii publice,” pagina 
„Centralizatoare””. 

Din totalul achiziţiilor desfăşurate în anul de raportare, un număr de 315 de achiziţii 
s-a realizat 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 2017 s-au înregistrat două contestaţii formulate la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, care au fost soluţionate în favoarea instituţiei.  
 

Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia  
În cursul anului 2017 s-au instrumentat în instanţă un număr de 218 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 22 de 
dosare. 

Dosarele au avut ca obiect: pretenţii-51 dosare; popriri-2 dosare; insolvenţă-2 
dosare; plângeri contravenţionale-5 dosare; obligaţia de a face-15 dosare; executări silite 
şi contestaţii la executări silite-13 dosare; anulare/modificare acte administrative-35 
dosare; litigii de muncă-1 dosar; restituiri imobile în temeiul Legii nr. 10/2001-4 dosare; 
revendicare imobil în temeiul normelor de drept comun-1 dosar; dosare penale-9 dosare; 
respectare proceduri achiziţii publice-1 dosar. 

Calitatea de autoritate tutelară a Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi a 
însemnat instrumentarea unor dosare, astfel: 
- dosare care au avut ca obiect încredinţarea şi deschiderea procedurilor de adopţii 

minori-62 dosare; 
- dosare plasamente minori-15 dosare. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi reprezintă interesele instituţiei în relaţia cu 
autorităţile şi justiţia, în conformitate cu art. 102 alin. (1) şi art. 21 alin. (3) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Activitatea de asistenţă juridică în faţa instanţelor, prin consilieri juridici 
împuterniciţi, a presupus şi deplasări la instanţe din ţară: Curtea de Apel Iaşi, Judecătoria 
Constanţa, Tribunalul Bucureşti, Judecătoria Vaslui, Judecătoria Ploieşti, Judecătoria 
Tecuci, Curtea de Apel Tg. Mureş. 

 
Organigrama 
În anul 2017, 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. 26 din 28 februarie 2017 ; 
 Hotărârea nr. 171 din 24 august; 
 Hotărârea nr. 215 din 31 octombrie 2017; 
 Hotărârea nr. 267 din 19 decembrie 2017. 

La sfârşitul anului 2017, din totalul de 150 posturi din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi (1 administrator public, 125 funcţionari publici, 
24 personal în regim contractual) erau ocupate 127 posturi (1 administrator public, 106 
funcţionari publici, 20 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”: 

http://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 

19 persoane, din care 12 funcţionari publici şi 7 persoane în regim contractual. În anul 
2017 a încetat raportul de serviciu, respectiv raportul de muncă, pentru un număr de 5 
persoane, din care 4 funcţionari publici şi 1 persoană în regim contractual. 

Au fost organizate 31 de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 
aparatului de specialitate, astfel: 23 de concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante şi 8 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de personal 
contractual.  

În anul 2017, nu s-au înregistrat numiri în funcţii publice de conducere. Pentru un 
număr de 5 funcţii publice de conducere, conducerea s-a exercitat prin numire temporară 
pe perioadă determinată (director executiv la Direcţia de Dezvoltare Regională, director 
adjunct la Direcţia Patrimoniu, şef serviciu drumuri şi poduri, şef serviciu investiţii şi 
urmăriri contracte, şef serviciu contencios şi probleme juridice). 

 

Implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 

Consiliul Judeţean Galaţi a continuat procesul de implementare şi monitorizare a 
Strategiei naţionale anticorupţie şi a îndeplinit obligaţiile care îi revin potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului României nr. 583/2016. Procesul de implementare a cadrului 
legislativ anticorupţie a fost însuşit de către Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, la 
data de 10 noiembrie 2016, prin documentul Declaraţia de aderare la valorile 
fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei naţionale 
anticorupţie. Au fost emise acte administrative prin care a fost desemnat coordonatorul 
implementării planului de integritate la nivel de funcţie de conducere, precum şi persoana 
de contact la nivel de funcţie de execuţie. 

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 55 din 28 februarie 
2017 a fost aprobat Planului de integritate al Consiliului Judeţean Galaţi, pentru 

implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2016—2020.  
În anul 2017, prin contribuţia tuturor structurilor s-a realizat analiza privind 

identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei, precum şi a 
măsurilor de remediere, care s-a concretizat în documentul Raport de evaluare a riscurilor 
şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere.  

 
 
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 

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


 

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 700 de cetăţeni au găsit materialele informative puse la 
dispoziţie gratuit;  

 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. 
Au fost soluţionate 68 de cereri de acces la informaţiile de interes public, dintre 

care 63 de cereri au fost rezolvate favorabil iar un număr de 5 cereri au fost redirecţionate 
spre instituţia care avea competenţa legală în soluţionare. Domeniile de interes vizate au 
fost cele privind utilizarea banilor publici (24 de cereri), modul de îndeplinire a atribuţiilor 
instituţiei (15 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), precum şi informaţii publice din alte domenii – privitor la competenţele, 
organizarea, funcţionarea instituţiilor din subordine, informaţii din bazele de date, extrase 
din legislaţia în domeniu etc. (16 de 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 2017 este expus pe site-ul instituţiei. 
 

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 9 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. 
Dintre acestea 8 proiecte au fost adoptate şi au devenit acte administrative cu caracter 
normativ. A fost primită o recomandare de la cetăţeni şi de la organizaţiile legal 
constituite, care nu a fost preluată întrucât nu era justificată. 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. 

 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 ”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 2017 este expus pe site-ul instituţiei. 

 
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 

http://www.cjgalaţi.ro/


 

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 2017 s-au înregistrat 135 de petiţii, dintre care 125 de petiţii au fost 
adresate direct instituţiei noastre şi 10 petiţii au fost primite prin redirecţionare de la alte 
autorităţi locale sau centrale. Competenţa de soluţionare a revenit: Consiliului Judeţean 
Galaţi (60 de petiţii), altor autorităţi sau instituţii publice către care s-au redirecţionat 
sesizările deoarece au avut competenţa legală de soluţionare (72 de petiţii), petiţii clasate 
ca urmare a faptului că expeditorul nu şi-a declinat identitatea sau datele de contact (3 
petiţii). 

Rapoartele semestriale privind soluţionarea petiţiilor în cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi sunt expuse pe pagina web a instituţiei. 
  

Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate   
Parteneriate cu alte instituţii publice, mediul de afaceri, participări în asociaţii 
internaţionale, înfrăţiri 

În anul 2017 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. 14 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea 
parteneriatului cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 
România – Patronatul IMM Galaţi şi Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 

Antreprenoriat în vederea organizării, la Galaţi, a conferinţei „Invest in Romania”; 
Organizată în data de 16 martie 2017 la Galaţi, conferinţa a reunit reprezentanţi ai unor 
mari companii, ai mediului financiar-bancar şi ai unor grupuri de investiţii, dar şi 
reprezentanţi ai mediului diplomatic şi ai autorităţilor publice, în scopul promovării 
oportunităţilor de investiţii la nivel regional şi de stimulare a parteneriatelor de afaceri, 
inclusiv la nivel transnaţional. Pentru organizarea conferinţei s-a alocat suma de 
35.000 lei.  
 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 54 din 28 martie 2017 privind alocarea sumei 
de 158.424 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017, în vederea 

continuării proiectului „Casă deschisă pentru bătrânii străzii”; Scopul parteneriatului 
constă în susţinerea serviciilor socio-medicale din cadrul Adăpostului temporar pentru 
bătrânii străzii, administrat de Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor Galaţi; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 55 din 28 martie 2017 privind alocarea sumei 

de 157.000 lei, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017, în vederea 
continuării proiectului „Centrul social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”; Scopul 
parteneriatului l-a constituit 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". 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 79 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea 
parteneriatului între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Serviciul Public de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap 
„Sporting Club” Galaţi în vederea organizării evenimentului „Cupa Danubius”; În 
perioada 18-22 mai 2017, la Galaţi s-a organizat a XXV-a ediţie a competiţiei sportive 
„Cupa Danubius”, organizată de Asociaţia Persoanelor cu Handicap Sporting Club 
Galaţi, cu participarea a 100 de sportivi, persoane cu handicap locomotor. Consiliul 
Judeţean Galaţi a alocat suma de 5.000 lei şi a pus la dispoziţie resurse logistice 
pentru organizarea evenimentului;  
 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 82 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea 
parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie 

din România Filiala Galaţi; Acordul de colaborare are în vedere susţinerea acţiunilor 



 

umanitare ale SNCRR, respectiv colaborarea în vederea implementării acţiunilor de 

sprijinire a populaţiei vulnerabile din judeţul Galaţi. Durata acordului este de 3 ani de la 
semnare. Consiliul Judeţean Galaţi va aloca anual suma de 12.000 lei în vederea 
susţinerii financiare a activităţilor desfăşurate de către Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din România Filiala Galaţi (SNCRR), pe perioada de derulare a parteneriatului; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 120 din 28 iunie 2017 privind aprobarea 

parteneriatului între Consiliul Judeţean Galaţi, Serviciul Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi Asociaţia Nevăzătorilor 
din România – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării unui concurs de pescuit 

sportiv la baza de agrement Zătun. Consiliul Judeţean Galaţi a alocat suma de 1.500 
lei şi a pus la dispoziţie resurse logistice pentru organizarea evenimentului în incinta 
bazei de agrement Zătun; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 213 din 31 octombrie 2017 privind aprobarea 
parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Sportivă Clubul de Ciclism Galaţi în vederea promovării 

unor obiective turistice şi de agrement aflate în administrarea Consiliului Judeţean 

Galaţi – Pădurea Gârboavele, Balta Zătun şi Grădina Botanică – prin organizarea în 
comun a unor concursuri sau evenimente cu caracter sportiv.  

 
Consiliului Judeţean Galaţi este membru în organizaţii interne şi internaţionale cu 

care stabileşte relaţii de colaborare, astfel: 
o Euroregiunea „Dunărea de Jos”;  
o Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”; 
o Adunarea Regiunilor Europei (ARE); 
o Asociaţia Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR); 
o Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM); 
o Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene (UNCJR); 
o Fundaţia Medicală Universitară ”Dunărea de Jos”. 

 
Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, a semnat protocoale şi/sau acorduri 

de partener cu următoarele autorităţi locale/regionale, cu care a stabilit relaţii de 
colaborare externă: 

 Protocol pentru stabilirea unor relaţii de înfrăţire între judeţul Galaţi şi regiunea 
Hubei din R. P. Chineză - semnat pe 27 mai 1986, privind promovarea unor 
schimburi şi cooperarea în domeniul economic, tehnico-ştiinţific, cultural şi 
învăţământ ; 

 Convenţia de cooperare în domeniile economic şi cultural între judeţul Galaţi şi 
judeţul Hajdu-Bihar din Ungaria – semnată pe 12 mai 1993 la Galaţi; 

 Acord de parteneriat între judeţul Galaţi şi Comitatul Lincolnshire din Regatul Unit 
al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, semnat pe 23 noiembrie 1994; 

 Acord de parteneriat între judeţul Galaţi şi departamentul Gironde din Franţa – 
acord încheiat în 1994, care s-a dorit a fi o continuare a tradiţiei de colaborare între 
cele două state, România şi Franţa; 

 Acord de înfrăţire între judeţul Galaţi şi Regiunea Astrahan, semnat în 1983; 
 Înţelegere de colaborare între judeţul Galaţi şi regiunea Odesa din Ucraina, 

încheiată pe 3 aprilie 1997; 
 Acord de înfrăţire între judeţul Galaţi şi regiunea Ascoli Piceno din Italia – semnat 

în 22 noiembrie 1999; 
 Acord de cooperare între judeţul Galaţi şi regiunea Aquitaine din Franţa - semnat 

pe 4 februarie 2000 - acord  cu privire la întărirea colaborării în domeniile: cultural, 
social, al dezvoltării economice şi dezvoltării turismului. Alte domenii de interes 
sunt:  educaţie şi training, sănătate, viticol, alimentarea cu apă, sistemele de 
epurare, transportul urban, zona liberă, depozitarea deşeurilor, industria textilă, 
industria alimentară, cultura cerealieră şi viticolă; 



 

 Proiect de Cooperare între Provincia Regională Siracusa, Consiliul Judeţului Galaţi 
şi Primăriile din Galaţi şi Brăila - s-a semnat la Siracusa în data de 22 noiembrie 
2002; 
Pe site-ul web, în meniul „Parteneriate” sunt detaliate demersurile realizate. În anul 

2017 s-au derulat activităţi în colaborare cu unii parteneri cu care judeţul Galaţi are 
stabilite relaţii de cooperare: Regiunea Aquitaine - Franţa, Provincia Hubei - R. P. China, 
Regiunea Odessa – Ucraina. 

 
LEGISLAŢIE 
 
Informaţii despre proiecte de acte administrative iniţiate de către instituţie         
În anul 2017, Consiliul Judeţean Galaţi s-a întrunit în plen în 13 şedinţe, din care 

12 şedinţe ordinare şi o şedinţă extraordinară. Au fost adoptate 269 de hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

Hotărârile au vizat rezolvarea problemelor judeţului în diferite domenii: buget-
finanţe; strategii; administraţie publică locală şi instituţii publice din subordine; dezvoltarea 

economico-socială a judeţului; gestionarea patrimoniului judeţului; servicii publice de 
interes judeţean; investiţii. 

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 modificări şi completări prin Legea nr. 534/2003, şi ale Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 71/2014 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 2017 s-au realizat 13 
numere ale Monitorului Oficial al judeţului Galaţi, ce conţin 269 de acte administrative şi 
totalizează un număr de 2.015 pagini. Difuzarea s-a realizat prin pagina web, în meniul 
„Consiliul Judeţean”, submeniul „Monitorul Oficial al judetului Galati”. 

În anul 2017, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi domnul Costel Fotea a emis 
un număr de 739 de 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 2017 comisiile de specialitate s-au întrunit în 145 de şedinţe, astfel: 
Comisia nr. 1 pentru buget - finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială=25 
şedinţe;  Comisia nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare 
partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană=24 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=24 şedinţe; Comisia nr. 5 
pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de 
cooperare interinstituţională=24 şedinţe, Comisia nr. 6 de analiză privind administrarea şi 
gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice 
şi de arhitectură=24 şedinţe.  

S-au analizat 270 de proiecte de hotărâre ale Consiliului Judeţean Galaţi, pentru 
care au fost emise 468 rapoarte de avizare, astfel: Comisia nr. 1=213 avize, Comisia nr. 
2=85 avize; Comisia nr. 3=77 avize; Comisia nr. 4=87 avize; Comisia nr. 5=127 avize; 
Comisia nr. 6=119 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 2017 comisia s-a întrunit în 2 



 

şedinţe. Comisia a iniţiat 5 proiecte de hotărâre privind validarea a tot atâtea mandate de 
consilieri judeţeni. 

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

 
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 Naţională a Consiliilor Judeţene din România. Consiliul 

Judeţean Galaţi a transmis recomandări pentru 589 de proiecte de acte normative. 
În exercitarea dreptului la iniţiativă legislativă al Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 

2017 au fost întocmite mai multe 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; alocări de sume de bani pentru unele unităţi administrativ–
teritoriale din judeţul Galaţi din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017; modificarea anexei nr. 2.18 „Reţeaua de 
drumuri judeţene din judeţul Galaţi” la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind 
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate 
privată deschise circulaţiei publice. Cele mai multe dintre aceste iniţiative legislative s-au 
concretizat în adoptarea actelor normative respective de către Guvernul României. 

 
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 2017, promovarea 
unor noi proiecte pentru dezvoltarea şi soluţionarea problemelor majore din unitatea 
administrativ-teritorială Judeţul Galaţi. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Costel FOTEA 
 
 

 


