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CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  GGAALLAAŢŢII  

  

  

  

Raportul anual de activitate a Consiliului Judeţean Galaţi în anul 2019,  

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 

 

 

“Consiliul Judeţean Galaţi coordonează şi implementează zeci de investiţii în judeţul Galaţi. 

Se construiesc corpuri noi de spital, se achiziţionează aparatură medicală performantă, se 

reabilitează drumurile judeţene şi se modernizează instituţiile de cultură.”   

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 

 

PROFIL ORGANIZAŢIONAL     

Consiliul Judeţean Galaţi este autoritatea administraţiei publice locale, organizată în unitatea 

administrativ-teritorială judeţul Galaţi, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti 

şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

Până la data de 4 iulie 2019, Consiliul Judeţean Galaţi a îndeplinit, 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. De la data de 5 iulie 2019, categoriile 

principale de atribuţii au fost stabilite prin art. 173 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de autoritate executivă la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale judeţul Galaţi, asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în 

aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a 

hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative. Preşedintele reprezintă judeţul în 

relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în 

justiţie şi răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei judeţene. În relaţiile 

dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi există raporturi de 

colaborare. 

Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţului exercită autonomie locală 

administrativă şi financiară, în baza legii şi în limitele prevăzute de lege, în ceea ce priveşte 
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organizarea, funcţionarea, competenţa, atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit 

legii, aparţin judeţului. Dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de 

a soluţiona şi de a gestiona treburile publice se realizează în condiţiile legii, în numele şi în interesul 

colectivităţii locale de la nivelul judeţului Galaţi. 

Prin capacitatea administrativă de a gestiona eficient ansamblul resurselor materiale, 

financiare, instituţionale şi umane de care dispune unitatea administrativ-teritorială, 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 care funcţionează în conformitate cu standardele cuprinse în Codul controlului 

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

600/2018.  

mailto:conducere@cjgalati.ro
http://www.cjgalati.ro/
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari8/hot171-230309.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2016/program-2016.pdf
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La data de 31 decembrie 2019, 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 apreciere 

realistă, corectă, completă şi demnă de încredere, formulată în baza autoevaluării sistemului de 

control intern managerial. 

 

Domeniul privind asigurarea calităţii 

Consiliul Judeţean Galaţi deţine certificare ISO pentru activităţi de administraţie publică în 

scop general, economic şi social-administrativ, din anul 2001. Din luna septembrie 2017, activitatea 

se desfăşoară în conformitate cu Standardul de referinţă EN ISO 9001:2015, în baza Certificatului de 

calitate nr. 0930400332, cu valabilitate până la 26 septembrie 2020, ce conţine şi certificat de 

acreditate RENAR. Certificarea ISO 9001:2015 reprezintă o apreciere a calităţii actului managerial, 

a bunelor practici din instituţie şi a orientării în direcţia calităţii. 

În luna octombrie 2019 a avut loc auditul de supraveghere nr. 2, ocazie cu care auditorii 

AMG Cert Systems au constatat că Sistemul de Management al Calităţii descrie în detaliu modul în 

care cerinţele standardului de referinţă ISO 9001:2015 sunt transpuse în reguli interne. Sistemul de 

Management al Calităţii este documentat, au fost revizuite procedurile conform cerinţelor noi 

impuse de revizia standardului şi se menţin înregistrări specifice proceselor auditate, acestea fiind 

lizibile, păstrate ordonat, în locuri adecvate. Prin raportul de audit de calitate nr. 11.811 din 

18.10.2019 s-a constatat că, de la auditul anterior, în desfăşurarea activităţii Consiliului Judeţean 

Galaţi nu s-au înregistrat neconformităţi. 

 Sistemul de Management al Calităţii a fost evaluat în anul 2019 prin efectuarea a 21 de 

misiuni de audit, în conformitate cu Programul de audit de calitate pentru anul 2019. A fost 

efectuată analiza de management şi au fost propuse măsuri de îmbunătăţire a sistemului pentru 

perioada următoare. 

 

Domeniul urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului 

În anul 2019, Consiliul Judeţean Galaţi a emis 195 de certificate de urbanism, 81 de 

autorizaţii de construire/desfiinţare, 148 de avize ale structurii de specialitate pentru emiterea 

certificatelor de urbanism de către primarii comunelor şi 97 de avize ale structurii de specialitate 

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

regularizate taxele pentru 11 autorizaţii de construire. S-au efectuat un număr de 52 de prelungiri de 

certificate de urbanism şi un număr de 27 de prelungiri de autorizaţii de construire/desfiinţare. Au 

fost întocmite situaţiile autorizaţiilor de construire emise în extravilanul localităţii şi transmise lunar 
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la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială Galaţi. Lunar, s-a transmis către 

Direcţia de Statistică a judeţului Galaţi, situaţia autorizaţiilor de construire emise. 

În anul 2019, Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism a avizat un număr de 

şase documentaţii de urbanism, şi anume:  

- Unitatea administrativ-teritorială comuna Pechea – Plan de Urbanism Local şi Regulament 

Local de Urbanism pentru Racorduri utilităţi sat Pechea – T.134, P.1492, comuna Pechea, 

judeţul Galaţi; 

- Primăria municipiului Galaţi – Plan de Urbanism Local şi Regulament Local de Urbanism 

pentru zona Ţiglina I – Sistematizare Zona Colegiului Naţional Mihail Kogălniceanu; 

- Primăria municipiului Tecuci – Plan de Urbanism Local şi  Regulament Local de Urbanism 

pentru Sistematizare Zona UM 01589; 

- Unitatea administrativ-teritorială comuna Valea Mărului – Plan de Urbanism Local şi 

Regulament Local de Urbanism pentru construirea unei platforme comunale de depozitare şi 

gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi; 

- David Ana-Maria – Plan de Urbanism Local şi Regulament Local de Urbanism pentru 

Construire pensiune agroturistică, restaurant şi zonă de agrement în comuna Braniştea, 

judeţul Galaţi;  

- Primăria municipiului Galaţi – Plan de Urbanism Local şi Regulament Local de Urbanism 

pentru unitate teritorială de referinţă UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41 – municipiul Galaţi 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 227 din 22.10.2019 a fost aprobat „Planul de 

menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023”, ulterior avizării de către Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Mediului şi aprobării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi. 

Documentul este expus pe site-ul web, în meniul „Despre instituţie”, submeniul „Programe şi 

strategii” sau accesibil direct la: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot227-221019.pdf 

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

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

ulterioare şi a Ordinului ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1430/2005 de 

aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991. 

 

Domeniul investiţii şi urmăriri contracte 

Activitatea de investiţii din bugetul local al Judeţului Galaţi a urmărit execuţia şi realizarea în 

termen a obiectivelor cuprinse în Lista proiectelor şi obiectivelor de investiţii pe anul 2019, pe baza 

documentaţiilor tehnico-economice întocmite şi aprobate. 

a) Obiective de investiţii finalizate în anul 2019: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot227-221019.pdf
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 obiectivul de investiţii „Extindere şi reamenajare secţie de Radioterapie” din cadrul Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi. După realizarea investiţiei, secţia are 

la subsol o suprafaţă total renovată de 558 mp, iar la suprafaţă o clădire modernă de 763 mp. 

Valoarea totală finală a investiţiei a fost de 5.040.293 lei. 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); 

 obiectivul de investiţii „Dotări secţia de radioterapie” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi. Noua secţie de radioterapie, transformată în Centrul 

Regional de Radioterapie, a fost dotată cu echipamente de ultimă generaţie de tratare a cancerului: 

un accelerator liniar de particule, computer tomograf simulator, sistem de imobilizare şi sistem de 

planificare a tratamentului, printr-o investiţie totală în valoare de 15.883.707 lei. Dezvoltarea 

acestui centru regional de radioterapie a presupus consolidarea şi amenajarea buncărului unde se 

află acceleratorul liniar de particule, achiziţionarea echipamentelor medicale necesare, construirea 

unui nou corp de clădire şi achiziţia de echipamente IT. Lucrările de extindere şi amenajarea a 

secţiei de Radioterapie au fost realizate de Consiliul Judeţean Galaţi şi decontate 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 servicii 

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

Nefinalizate. Bugetul aferent U.A.T. judeţul Galaţi a fost de 5.037.000 lei, din care asistenţa 

financiară nerambursabilă a fost în valoare de 4.786.300 mii lei. 

 obiectivul de investiţii „Sistem de încălzire şi climatizare la imobilele CJG din str. Eroilor nr. 7 şi 

7A”, cu o valoare de 515.434,22 lei; 

  obiectivul de investiţie „Sistem de încălzire imobil str. Eroilor nr. 20 – ALA şi sistem de încălzire 

imobil Centrul Militar Judeţean, str. Domnească nr. 92, Galaţi”, cu o valoare de 324.614,14 lei; 

 obiectivul de investiţii „Reparaţii curente (zugrăveli interioare, igienizare spaţii de lucru – 

birouri, încăperi) la clădirile Centrului Militar Judeţean din str. Domnească nr. 92 Galaţi”, la o 

valoare de 29.906,24 lei; 

 la obiectivul de investiţii „Reparaţie capitală acoperiş – construire şarpantă clădire tehnică (C2) 

str. Eroilor nr. 20 bis, Galaţi (Protecţia Civilă – ALA), Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi” în baza 

indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, precum şi a documentaţiilor succesive de proiectare, 

DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) şi PT+DDE (Proiectul Tehnic şi 

Detaliile de Execuţie), s-a realizat investiţia la o valoare de 119.000 lei; 
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 obiectivul de investiţii „Panou siglă luminoasă str. Eroilor nr. 7”, la o valoare a investiţiei de 

58.630,36 lei; 

b) Obiective de investiţii aflate în curs de execuţie în anul 2019: 

 obiectivul de investiţii „Muzeul de Artă Vizuală Galaţi”. Pentru punerea în valoare a 

patrimoniului cultural deţinut de Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, Consiliul Judeţean Galaţi 

construieşte un sediu nou pentru muzeu. Inaugurat în anul 1967, Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi 

este primul muzeu de artă contemporană românească şi a fost conceput să prezinte cele mai noi 

tendinţe ale fenomenului plastic. Investiţia în valoare de 24.733.801,85 lei (5.376.000 euro) se 

realizează din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi. Prin soluţia propusă în proiect se 

prevede construirea unui imobil cu funcţiunea de spaţiu expoziţional lucrări de artă. Construcţia are 

regim de înălţime P+3E şi cuprinde: amfiteatru de 180 de locuri, săli expunere, birouri, laboratoare 

de conservare/restaurare lucrări 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 ţara noastră, realizat după un proiect premiat de către Ordinul Arhitecţilor din România. 

Construcţia, amenajarea şi dotarea spaţiilor expoziţionale se va realiza cu tehnologii inteligente, de 

tip „smart”. Lucrările de construcţie au demarat în septembrie 2018, construcţia urmând să se 

finalizeze în cursul anului 2020;   

 la obiectivul de investiţii „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, în anul 2019, s-

a realizat 50% din investiţie. Investiţia se realizează din bugetul propriu, la o valoare totală de 

14.088.441 lei; 

 obiectivul de investiţii „Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi la UMS Găneşti”. La 

Unitatea Medico-Socială Găneşti din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi s-a realizat o nouă 

clădire, unde vor putea fi cazaţi 50 de pacienţi. Investiţia multianuală se realizează din bugetul local 

al Judeţului Galaţi, la o valoare totală a investiţiei de 13.685.000 lei. S-a construit un corp nou de 

spital, urmând ca spaţiul să fie amenajat interior. Până la 31 decembrie 2019, s-a realizat 85% din 

lucrare. Noul spaţiu are bucătărie proprie, spaţiu pentru farmacie, sală de mese şi spaţii pentru 

îngrijirea pacienţilor; 

 la obiectivul de investiţii „Parcare supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean Sfântul Apostol Andrei 

Galaţi” au demarat lucrările de realizare a investiţiei. Clădirea parcării are formă dreptunghiulară, 

cu dimensiunile de 83,6 x 47,9 metri. Calea de circulaţie va avea doi metri şi jumătate pe fiecare 

sens, pentru a facilita manevrele de intrare şi ieşire din parcare. Dimensiunea locurilor de parcare 

este de cinci metri lungime şi doi metri şi jumătate lăţime. Sunt prevăzute 315 locuri de parcare din 
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care 17 pentru persoanele cu dizabilităţi, 142 de locuri la parter şi 156 la etaj. Parcarea este 

prevăzută cu instalaţii pentru stingerea incendiilor, instalaţii sanitare, instalaţii termice şi electrice, 

În anul 2019, s-a realizat 85% din lucrare. Valoarea contractului de execuţie este de 7.116.427 lei, 

c) Obiective de investiţii demarate în anul 2019: 

 pentru obiectivul de investiţii „Clădire didactică pentru plante tropicale”, respectiv sera de plante 

exotice (tropicale, mediteraneene şi subtropicale) din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele 

Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici rezultaţi din D.A.L.I. 

(Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), precum şi Proiectul Tehnic şi Detaliile de 

Execuţie privind realizarea obiectivului. Valoarea totală a investiţiei este de 14.825.084,44 lei, 

alocată din bugetul local al Judeţului Galaţi, sumă care include contractul de proiectare, de execuţie 

a lucrărilor şi de achiziţionare de plante exotice. Proiectul prevede realizarea serei nr. 2 din trei 

corpuri (corp 2A – sera pentru plante subtropicale, corp 2B – sera pentru plante suculente, corp 2C 

– sera pentru plante tropicale, a palmariului (sera pentru arbori tropicali), a serei noi 2D (sera pentru 

plante tropicale), precum şi a spaţiului expoziţional cu tematici temporare, racordarea la utilităţi şi 

sistematizare;  

 realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare şi modernizarea Corp E – Bucătărie Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi”, cu o valoare a investiţiei de 6.002.679,93 lei. Proiectul Tehnic prevede 

recompartimentarea, reconstrucţia parţială a corpului E şi reparaţia spaţiilor clădirii, termoizolarea 

exterioară, dar şi dotarea cu echipamente moderne pentru prepararea hranei. Se refac fluxurile 

funcţionale pentru cantină, bucătărie şi spaţii anexe, respectiv vestiarele destinate angajaţilor dar şi 

un amfiteatru şi două săli de curs. Se vor schimba toate reţelele de utilităţi. Tâmplăria exterioară, 

interioară şi acoperişul vor fi refăcute integral. În plus, se construieşte un zid de sprijin pentru 

consolidarea terenului din zonă; 

 la obiectivul de investiţii „Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală”, care se 

va realiza în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi, s-au 

aprobat indicatorii tehnico-economici şi Proiectul Tehnic. Valoarea totală a investiţiei de 

11.360.064,82 lei (cu TVA), din care C+M este de 7.889.567,68 lei. Se va construi un imobil nou cu 

destinaţia Sediu Prosectură Medicină Legală, amplasat în incinta spitalului, cu regimul de înălţime 

subsol, parter, 2 etaje şi etaj 3 retras, cu pereţi uşori. Se vor realiza circuitele de utilităţi. Clădirea se 

va dota cu mese pentru autopsie, congelatoare biomedicale, generator gaze toxicologice, congelator 

mortuar 6 locuri, frigider mortuar 12 locuri şi elevalator hidraulic mortuar; 

 la obiectivul de investiţii „Înfiinţare sistem de încălzire, Serviciul de Ambulanţa Judeţean”, din 

municipiul Galaţi, str. Focşani nr. 1, se urmăreşte realizarea lucrărilor de instalare de centrale 

termice murale în condensaţie la toate corpurilor de clădire şi montarea echipamentelor specifice. 

Valoarea totală a investiţiei este de 551.216,88 lei (inclusiv TVA), din care valoarea (C + M) este 

de 349.730,53lei (inclusiv TVA); 
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 aprobarea Proiectului Tehnic şi Detaliile de Execuţie la obiectivul de investiţie „Reparaţii imobil 

str. Eroilor nr. 7”, cu o valoare totală a investiţiei de 931.744,34 lei (TVA inclus), din care valoarea 

C+M este de 682.744,65 lei. Proiectul constă în execuţia unei serii de lucrări de intervenţie asupra 

clădirii, constând în lucrări de reparaţie, reabilitare, hidroizolaţie şi consolidare; 

 la obiectivul de investiţii „Spaţiu de joacă situat în strada Regiment 11 Siret nr. 7 bis, la Şcoala 

Specială Paul Popescu Neveanu Galaţi”, beneficiar Şcoala Profesională Specială „Emil Gârleanu” 

Galaţi, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi Proiectul 

Tehnic. Valoarea totală a investiţiei de 247.311,20 lei (TVA inclus), din care C+M=143.613,98 lei. 

Prin proiect urmează să se amenajeze un loc de joacă cu suprafaţa de 200 m.p., pe care se va aşterne 

un covor de cauciuc multistrat, antitraumă. Locul de joacă va fi dotat cu două tobogane, leagăn 

dublu, balansoar, ansamblu de căţărare, coş de baschet, rotativă;  

 obiectivul de investiţii „Extindere parcare supraetajată şi construire Heliport”. La obiectivul de 

investiţii aflat în execuţie, s-a prevăzut extinderea cu încă un etaj. Astfel, se vor mai crea 150 de 

locuri de parcare, ceea ce înseamnă că la finalul construcţiei vor exista 475 de locuri de parcare, din 

care 17 destinate persoanelor cu dizabilităţi. Pe acoperişul clădirii se va construi un heliport pentru 

elicopterul SMURD, iar pista va fi dotată cu sisteme de aterizare pe timpul nopţii. Se prevede 

transferul pacienţilor de pe acoperiş, cu un lift exterior. Valoarea contractului este de 7.116.427 lei 

(fără TVA); 

 aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului „Teren de sport cu suprafaţă 

sintetică” la Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galaţi (str. 1 Decembrie 1918 nr. 25), 

la o valoare totală a investiţiei de 238.194,50 lei (TVA inclus), din care valoarea C+M este de 

212.666,69 lei. Se urmăreşte realizarea unui teren de sport în aer liber, cu suprafaţa sintetică 

multisport (18,00 x 38,00 metri). Astfel, copii cu cerinţe educaţionale speciale vor putea face orele 

de educaţie fizică şi terapiile de recuperare în aer liber, pe un teren de sport cu gazon artificial de 

calitate superioară;  

 pregătirea documentaţiei pentru realizarea investiţiei „Amenajare Secţie Cardiologie 

Intervenţională din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <Sfântul Apostol Andrei> Galaţi.” Este 

vorba despre un proiect în valoare de 8.294.681de lei, din bugetul propriu al Judeţului Galaţi care 

vizează înfiinţarea unei secţii de cardiologie intervenţională, astfel încât pacienţii care suferă un 

infarct miocardic să poată fi trataţi pe plan local. Medicii vor putea realiza implanturi de stenturi, 

stimulatoare cardiace şi vor putea efectua coronarografii. Secţia de cardiologie intervenţională va fi 

amenajată la primul etaj al clădirii în care funcţionează ambulatoriul de specialitate al spitalului, 

într-un spaţiu recompartimentat şi dotat corespunzător. Peste 80% din suma alocată va fi folosită 

pentru dotarea secţiei cu echipamente medicale şi nemedicale. Se prevede achiziţionarea unui 

sistem radiologic cu braţ, sistem electrofiziologie cardiacă şi stimulator cardiac, sistem cartografiere 
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color 3D, defibrilatoare, set staţie centrală de monitorizare şi monitoare funcţii vitale, coagulometru, 

ecograf cardiologic, laringoscop cu trusă de intubare. Proiectul se va realiza în anul 2020. 

Documentaţiile necesare pentru aprobarea şi realizarea obiectivelor de investiţii s-au executat 

în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi cu respectarea graficelor de execuţie. 

Monitorizarea lucrărilor executate au făcut obiectul fiecărui contract. S-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.  

 

Domeniul implementarea şi/sau monitorizarea implementării proiectelor finanţate din 

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

În anul 2019, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi s-au derulat activităţi de implementare şi 

monitorizare a următoarelor proiecte, prezentate în ordinea semnării şi derulării contractelor de 

finanţare nerambursabilă: 

1) „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca 

– Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”. 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 al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază prin reabilitarea şi 

modernizarea unor tronsoane din DJ 251, între localităţile Matca – Cudalbi, Schela – Smârdan, pe o 

lungime de 28 de km, 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 valoarea grantului 

este de 66.903.276,5 lei iar 1.365.372,99 lei reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Galaţi. 

Perioada de implementare este 03.07.2017-02.09.2020. În anul 2019, alocarea bugetară a fost de 

55.965.000,0 lei. Stadiul anual al îndeplinirii obiectivelor generale şi obiectivelor specifice aferente 

proiectului este de 100%; 

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

Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea (DJ 252)”. 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 al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază prin reabilitarea şi 

modernizarea tronsoanelor de drum judeţean DJ 252, între localităţile Buciumeni – Nicoreşti – 

Cosmeşti – Movileni – Barcea. Se modernizează 21,5 km de drum judeţean în vederea asigurării 
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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 43.636.465,49 lei 

din care 41.734.255,37 lei sunt nerambursabili, iar suma de 1.902.210,12 lei reprezintă contribuţia 

Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului. 

Perioada de implementare a proiectului este 03.07.2017-02.10.2020. În anul 2019, alocarea bugetară 

pentru realizarea proiectului a fost de 30.090.260,19 lei. Stadiul îndeplinirii obiectivelor generale şi 

obiectivelor specifice aferente proiectului este de 100%;  

3) „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi 

– Târgu Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)”. 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 al proiectului este creşterea gradului de accesibilizare a oraşului Târgu Bujor şi a comunelor 

Măstăcani, Vârlezi, Fârţăneşti şi Folteşti, situate în proximitatea reţelelor TEN-T, la drumul 

european E 581 şi E 87, prin modernizarea DJ 242. Se reabilitează şi modernizează 30,7 km de drum 

judeţean. Proiectul este implementat de Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, în calitate 

de beneficiar, în parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale comuna Vârlezi, oraşul Târgu Bujor, 

comuna Măstăcani, comuna Fârţăneşti şi comuna Folteşti. Valoarea totală a proiectului este de 

72.026.493,07 lei (actualizată în 2019), din care 67.948.448,90 lei sunt nerambursabili, iar 

contribuţia Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi la cofinanţarea cheltuielilor totale ale 

proiectului este de 7.077.741,68 lei. Perioada de implementare este 03.07.2017-02.12.2020. În anul 

2019, alocarea bugetară pentru realizarea proiectului a fost de 48.249.852,00 lei. Stadiul anual al 

îndeplinirii obiectivelor generale şi obiectivelor specifice aferente proiectului este de 100%. 

„Reabilităm şi modernizăm complet 30,7 km de pe DJ 242. Vorbim de lucrări de consolidare 

a fundaţiei drumurilor, de extindere a căii de rulare acolo unde este nevoie, de reabilitare a tuturor 

podurilor şi podeţelor de pe traseul drumului şi bineînţeles lucrări de asfaltare şi semnalizare 

rutieră. Vor fi amenajate trasee pietonale, rampe de acces şi staţii de transport public, iar drumul va 

beneficia de elemente suplimentare pentru siguranţa circulaţiei.” 

(Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 

4) „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 
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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. Proiectul prevede şi amenajarea modernă a spaţiului expoziţional, 

prin dotarea cu vitrine moderne şi panouri mobile. După finalizarea lucrărilor, în cadrul proiectului 

se va realiza digitizarea monumentului de arhitectură, prin scanare 3D, pentru realizarea unui tur 

virtual al muzeului. 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 a proiectului este 

10.08.2017-09.11.2020. Activităţile şi sub-activităţile previzionate pentru anul 2019 şi gradul de 

realizare a acestora la data de 31 decembrie 2019, raportat la întreaga perioadă de implementare a 

proiectului, au fost:  realizare Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie şi prestare servicii de asistenţă 

tehnică din partea proiectantului - obţinere avize, acorduri, Autorizaţie de Construire (grad de 

realizare 100%); prestare servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului (grad de realizare 

33%); lucrări de restaurare şi amenajare - achiziţie lucrări de restaurare şi amenajare (grad de 

realizare 100%); predare amplasament (grad de realizare 100%); Ordin de începere a lucrărilor (grad 

de realizare 100%); execuţia lucrărilor (grad de realizare 33%); dirigenţie de şantier - achiziţie 

dirigenţie de şantier (grad de realizare 100%); prestare servicii de dirigenţie de şantier (grad de 

realizare 33%); auditul proiectului - prestare servicii de audit (grad de realizare 30%); managementul 

proiectului - organizarea echipei de implementare a proiectului şi desfăşurarea de întâlniri periodice 

(grad de realizare 59%); monitorizarea modului de derulare a activităţilor proiectului (grad de 

realizare 59%); realizarea rapoartelor în cadrul proiectului (grad de realizare 55%); întocmirea şi 

depunerea cererilor de rambursare/plată intermediare (grad de realizare 36%). Cheltuielile realizate 

pe proiect, în anul 2019, sunt în sumă de 372.898,56 lei; 

5) „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, Prioritatea de 

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

Valoarea totală a proiectului, actualizată în anul 2019, este de 3.117.602,88 lei, din care 

2.463.642,09 lei contribuţia Uniunii Europene şi 653.950,79 lei contribuţia Unităţii administrativ-

teritoriale Judeţul Galaţi la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului. Având în vedere 

întârzierile apărute în cadrul activităţii de achiziţie a lucrărilor de execuţie pentru consolidare, 

restaurare şi amenajare, ca urmare a neprezentării de oferte conforme, în anul 2019, s-a realizat o 

actualizare a proiectului tehnic şi s-a realizat actul adiţional nr. 2 la contractul de finanţare, privind 

modificarea bugetului total al proiectului şi prelungirea duratei de implementare de la 02.11.2017 la 
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01.09.2020. Cheltuielile realizate pe proiect până la data de 31.12.2019 sunt în sumă de 2.669.239,77 

lei; 

6) „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 „Sfântul Apostol Andrei” 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 71.968.084,16 lei (T.V.A. inclus), din care asistenţa financiară nerambursabilă 

este de 40.653.685,17 lei, iar suma alocată din bugetul local al Judeţului Galaţi pentru realizarea 

proiectului, actualizată, este de este 31.314.399,01 lei.  În anul 2019, Consiliul Judeţean Galaţi a 

aprobat Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie cu 

valoarea totală a investiţiei de 38.449.143,48 lei, din care C+M este de 26.973.307,31 lei. 

„Este un proiect cu fonduri europene prin care vom înlocui toate conductele şi instalaţiile de 

transport fluide, vom moderniza sistemul de distribuţie a agentului termic şi vom schimba 

echipamentele cu un consum energetic mare. De asemenea, acolo unde este nevoie, vom schimba 

toate uşile şi ferestrele, vom asigura climatizare în toate secţiile spitalului, vom moderniza 

climatizarea din sălile de operaţie şi vom înlocui toate cele 12 lifturi. Anveloparea unităţii medicale 

se va realiza cu plăci compozit, care îmbunătăţesc semnificativ eficienţa termică a clădirii şi 

protejează clădirea împotriva excesului de umiditate. Acest proiect vine în completarea lucrărilor de 

consolidare a unităţii medicale." 

(Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 

7) „Extinderea şi modernizarea variantei ocolitoare a municipiului Galaţi (DJ 251M)”, 

proiect 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, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria prioritară 1 – Interconectarea 

regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind Regiunea Dunării (SUERD) AP 1b – Legături 

rutiere, feroviare şi aeriene. Scopul proiectului contă în îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază 

prin reabilitarea şi modernizarea tronsonului de drum judeţean DJ 251M, varianta ocolitoare a 

Municipiului Galaţi. Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unei rute de acces rutier 

extinsă şi modernizată ce face legătura între punctul estic, partea de nord şi punctul de ieşire vestic al 

municipiului Galaţi, ca variantă ocolitoare cu statut de drum judeţean clasa tehnică II şi III, în 
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lungime de 10,890 Km. Valoarea totală a proiectului este de 135.292.870,11 lei (TVA inclus), din 

care contribuţia Uniunii Europene este de 132.492.550,48 lei. Contribuţia partenerilor la realizarea 

proiectului este de 2.793.227,23 lei - Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi şi 5.960,00 lei - 

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Galaţi. Perioada de implementare este 01.09.2017 – 

31.05.2022. În anul 2019, alocarea bugetară pe proiect a fost în valoare de 15.192.560,00 lei. Stadiul 

anual al îndeplinirii obiectivelor generale şi obiectivelor specifice aferente proiectului este de 100%; 

„Proiectul de extindere şi modernizare a variantei ocolitoare a municipiului Galaţi este un 

proiect cu bani europeni de aproximativ 30 de milioane de euro. Vom extinde la patru benzi Drumul 

de Centură şi vom construi un pod hobanat, pentru decongestionarea şi fluidizarea traficului. Este 

un proiect vital pentru dezvoltarea Galaţiului. Va creşte siguranţa circulaţiei şi viteza de deplasare, 

iar pe durata de implementare va duce la crearea de locuri de muncă … Una dintre problemele 

rezolvate prin proiect este că nu mai intră traficul greu în oraş. Se reduce distanţa centurii 

ocolitoare cu 2,4 kilometri, iarăşi  un avantaj foarte mare pentru cei care vor circula pe centură.”  

(Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 

8)  „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Corod 

- Drăguşeni (DJ 251A)”, proiect 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, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria prioritară 

1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind Regiunea Dunării 

(SUERD) AP 1b – Legături rutiere, feroviare şi aeriene, Domeniul specific de acţiune 1.b. – 

Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii – legături rutiere, feroviare şi aeriene. Obiectivul 

general al proiectului vizează creşterea gradului de accesibilitate a localităţilor aferente comunelor 

Corod şi Drăguşeni, situate în proximitatea reţelelor TEN-T, la drumul european E 87 şi drumul 

european E 85 prin modernizarea tronsonului funcţional alcătuit de drumul judeţean DJ 251A (Km 

16+000-32+000), respectiv reabilitarea a 16,0 km de drum judeţean. Valoarea totală a proiectului 

este de 40.453.219,30 lei (TVA inclus), din care valoarea grantului este de 38.138.249,68 lei. 

Valoarea contribuţiei liderului de parteneriat, Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, este 

de 2.314.969,62 lei. Parteneri la proiect sunt Unitatea administrativ-teritorială Comuna Corod şi 

Unitatea administrativ-teritorială Comuna Drăguşeni. Activităţile şi sub-activităţile previzionate 

pentru anul 2019 şi gradul de realizare a acestora la data de 31 decembrie 2019, raportat la întreaga 

perioadă de implementare a proiectului au fost: monitorizarea proiectului şi elaborarea raportărilor 

intermediare şi finale (grad de realizare 45%); desfăşurarea achiziţiilor publice (grad de realizare 

90%); realizarea lucrărilor aferente investiţiei: obţinerea autorizaţiei de construire şi realizarea 

proiectului tehnic (grad de realizare 100%); executarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a DJ 

251A (grad de realizare 10%); prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantier (grad 
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de realizare 10%); activitatea de informare şi publicitate din cadrul proiectului (grad de realizare 

20%). Cheltuielile realizate pe proiect până la data de 31.12.2020: 6.577.353,01 lei. Proiectul se va 

finaliza până la data de 31.12.2020; 

9) „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – 

Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”, proiect 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, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor 

prevăzute în Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene 

privind Regiunea Dunării (SUERD) AP 1b – Legături rutiere, feroviare şi aeriene, Domeniul specific 

de acţiune 1.b. – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii – legături rutiere, feroviare şi aeriene. 

Scopul proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de activitate în zona Dunării prin 

facilitarea accesului la diferite obiective de interes social şi economic din comunele partenere: 

Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca, Fârţăneşti şi Măstăcani. Obiectivul general al proiectului vizează 

creşterea gradului de accesibilitate a localităţilor situate în proximitate şi modernizarea tronsonului 

de 34,61 km de drum judeţean DJ 255. Valoarea totală a proiectului este de 69.058.307,38 lei (TVA 

inclus), din care valoarea grantului este de 56.465.991,63 lei. Valoarea contribuţiei totale a Unităţii 

administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi la realizarea proiectului este de 3.956.340,57 lei, iar 

contribuţia naţională este de 8.635.975,18 lei. Perioada de implementare a proiectului este 

01.05.2014-30.09.2021. Cheltuielile realizate pe proiect în anul 2019 sunt în valoare de 

21.662.334,10 lei. Indicii de performanţă sunt realizaţi în proporţie de 100%. 

10) „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – 

Griviţa (DJ 254)”, proiect 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, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria prioritară 1 – 

Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind Regiunea Dunării (SUERD) 

AP 1b – Legături rutiere, feroviare şi aeriene, Domeniul specific de acţiune 1.b. – Îmbunătăţirea 

mobilităţii şi a multimodalităţii – legături rutiere, feroviare şi aeriene. Scopul proiectului este de a 

facilita îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a judeţului Galaţi în Regiunea Dunării, pentru asigurarea 

unui transport sigur şi sustenabil către diferitele obiective de interes social, economic din comunele 

Iveşti, Griviţa şi Costache Negri şi municipiul Galaţi, ca port la Dunăre. Obiectivul general al 

proiectului este creşterea 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 
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reţeaua TEN-T. Se reabilitează şi modernizează 15,4 km de drum judeţean DJ 254, un pod, se 

realizează 16,96 km de şanţuri betonate şi 4,66 km de rigolă carosabilă. Unitatea administrativ-

teritorială Judeţul Galaţi are calitatea de beneficiar şi implementează proiectul în parteneriat cu 

unităţile administrativ-teritoriale comunele Iveşti, Griviţa şi Costache Negri. Bugetul total al 

proiectului este de 33.796.055,01 lei (TVA inclus), din care contribuţia Uniunii Europene este 

28.726.646,76 lei şi contribuţia naţională este de 4.393.487,15 lei. Cofinanţarea asigurată de 

Consiliul Judeţean Galaţi este în valoare de 675.921,10 lei. Perioada de implementare a proiectului 

este 01.05.2014-30.11.2021, incluzând şi perioada de pregătire a proiectului. Alocarea bugetară pe 

proiect în anul 2019 este în sumă de 979.892,00 lei. Indicii de performanţă sunt realizaţi în proporţie 

de 100%; 

11) „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 

242A”, proiect 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, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria prioritară 1 – 

Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind Regiunea Dunării (SUERD) 

AP 1b – Legături rutiere, feroviare şi aeriene, Domeniul specific de acţiune 1.b. – Îmbunătăţirea 

mobilităţii şi a multimodalităţii – legături rutiere, feroviare şi aeriene. Scopul proiectului este de a 

facilita îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a judeţului Galaţi în regiunea Dunării, pentru asigurarea 

unui transport sigur şi sustenabil către diferite obiective de interes social şi economic din localităţile 

Rădeşti, Bereşti, Bereşti-Meria, Cavadineşti şi municipiul Galaţi, ca port al Dunăre. Obiectivul 

general al proiectului este creşterea gradul de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în 

proximitatea reţelei TEN-T, prin modernizarea drumului judeţean DJ 242A. Se reabilitează şi 

modernizează 17,9 km din drumul judeţean DJ 242A care deserveşte localităţile Rădeşti (Cruceanu), 

Bereşti, Bereşti Meria, Slivna, Găneşti şi Cavadineşti şi se realizează investiţii suplimentare pentru 

protecţia mediului. Bugetul total al proiectului este de 42.035.732,85 lei (T.V.A. inclus), din care 

asistenţa financiară nerambursabilă este în valoare de 19.427.762,87 lei şi cofinanţarea asigurată de 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi este în valoare de 22.607.969,98 lei. Perioada de 

implementare a proiectului este 24.04.2014 - 30.04.2022, incluzând şi perioada de pregătire a 

proiectului. Alocarea bugetară pe proiect în anul 2019 a însumat 1.350.053,00 lei. Indicii de 

performanţă sunt realizaţi în proporţie de 100%; 

„La sfârşitul anului 2021, vom beneficia de un drum cu o lungime de aproape 18 km, 20 de 

kilometri de şanţuri betonate, 7,8 kilometri rigole carosabile, 1,5 kilometri rigole cu scafă, poduri 

mari, aproximativ 37 de podeţe, 2,3 km de parapeţi, marcaje rutiere, longitudinale, transversale, 

adică un drum aşa cum am învăţat noi să facem aici la Consiliul Judeţean, drumuri sănătoase, 

serioase, modernizate şi care să corespundă din toate punctele de vedere, aşa cum cer normele 
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europene….După ce acest proiect a fost declarat eligibil, ni s-a comunicat că fondurile rămase pot 

acoperi doar jumătate din resursele financiare necesare acestui proiect. Am avut de luat o decizie – 

fie renunţăm la proiect şi pierdeam 20 de milioane de lei, fie asigurăm din bugetul propriu restul de 

cofinanţare. Am decis să continuăm acest proiect şi să punem din bugetul propriu restul banilor, 

mai ales că autorităţile din domeniu ne-au comunicat că sumele care vor fi economisite în cadrul 

acestui apel vor fi redirecţionate automat către acest proiect.” 

(Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 

12) „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare – CARIC”, 

proiect finanţat prin 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. Obiectivul general al 

proiectului contă în îmbunătăţirea capacităţii administrative, a calităţii şi eficienţei serviciilor publice 

furnizate la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi şi a cinci 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). Obiectivele specifice sunt: 

implementarea unor mecanisme şi proceduri standard (Strategie de dezvoltare a judeţului, Plan 

strategic instituţional şi proceduri operaţionale de aplicare) pentru a creşte eficienţa acţiunilor 

administrative la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; implementarea şi utilizarea instrumentului de 

management al calităţii CAF – Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor 

publice, la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi şi a cinci instituţii subordonate pentru sprijinirea 

schimbării spre performanţă, îmbunătăţirea modului de realizare a activităţilor şi de prestare a 

serviciilor publice; măsuri de simplificare a procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei 

pentru cetăţeni prin crearea şi integrarea unui sistem informatic pentru arhivă (digitizarea 

documentelor de arhivă) la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; îmbunătăţirea competenţelor 

profesionale a unui număr de 150 de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul Consiliului 

Judeţean Galaţi şi a instituţiilor subordonate pe teme specifice, în urma unei analize de nevoie. 

Bugetul total al proiectului este de 1.675.600 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este în 

valoare de 1.638.589,0 lei. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 28.01.2019, iar data 

finalizării proiectului este 27 mai 2021. Alocarea bugetară pe proiect în anul 2019 a însumat 

1.360.924,00 lei. Indicii de performanţă sunt realizaţi în proporţie de 100%. Consiliul Judeţean 

Galaţi şi-a asumat asigurarea resurselor financiare necesare continuării rezultatelor proiectului pe 

perioada de durabilitate a proiectului; 
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13) „Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă <Sfântul Apostol Andrei> Galaţi”. Proiectul este finanţat prin 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 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. Proiectul 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 „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi, precum şi diversificarea 

serviciilor medicale de investigaţie şi tratament oferite în cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe (U.P.U.) 

din cadrul spitalului. Se vor realiza lucrări de extindere a Unităţii de Primiri Urgenţe, pe orizontală, 

cu o construcţie în suprafaţă de 631 m.p., lucrări de asigurare a sistemelor ce asigură utilităţile 

funcţionale, precum şi dotări medicale. În spaţiul nou construit se vor organiza: servicii de imagistică 

pe circuitul de cod roşu - care va include o cameră de pregătire a pacienţilor, cameră de investigaţii, 

camera de comandă CT, cabinete pentru medici, sală de aşteptare, spaţii de depozitare pentru filme 

radiologice, se va extinde sala de aşteptare pentru circuitul galben şi se va extinde spaţiul de arhivă. 

De asemenea, se va crea spaţiu astfel încât ambulanţele să poată avea acces în U.P.U pe dublu sens. 

Pe lista echipamentelor medicale care vor fi achiziţionate pentru dotarea U.P.U. figurează paturi tip 

U.P.U./Brancard, electrocardiografe, ventilatoare transport pacienţi, incubator transport 

neonatologie, aparat de radiologie mobil, precum şi mobilier medical. Valoarea totală a proiectului 

este de 7.112.888,19 lei (T.V.A. inclus), din care valoarea totală eligibilă este de 6.614.695,28 lei şi 

valoarea totală neeligibilă este de 498.192,91 lei. Perioada de implementare a proiectului este 

01.10.2017-31.08.2021, incluzând şi perioada de pregătire a proiectului. Contractul de finanţare a 

fost semnat în data de 03.04.2019 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Alocarea bugetară pe proiect în anul 2019 a însumat 1.503.813,00 lei. Indicii de performanţă pe anul 

2019 au fost realizaţi în proporţie de 100%; 

14) „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi”. Proiectul este finanţat prin Programul 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, Operaţiunea 8.1.A – 
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Ambulatorii. Scopul proiectului este de a asigura accesul egal al populaţiei la servicii medicale de 

calitate prin îmbunătăţirea infrastructurii aferente funcţionării Ambulatoriului Integrat de 

Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, în vederea ameliorării stării de sănătate şi 

sporirii accesului persoanelor sărace care au nevoie de îngrijiri medicale de specialitate în patologia 

variată şi complexă a aparatului respirator. Obiectivele specifice sunt extinderea, reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii ambulatoriului  (extinderea pe orizontală şi verticală cu construcţie în 

suprafaţă de 658,5 m.p., consolidarea tronsonului de cădire existent, lucrări de asigurare a sistemelor 

ce asigură utilităţile funcţionale) şi dotarea cu echipamente medicale specifice.  

„Clădirea Ambulatoriului de Specialitate va fi consolidată, reabilitată, supraetajată şi 

extinsă pe orizontală şi pe verticală, ceea ce înseamnă că vom mări de aproape 4 ori suprafaţa 

actuală. De asemenea, vor fi realizate lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, vor fi 

instalate pompe de căldură şi sisteme de climatizare. O treime din banii alocaţi proiectului vor fi 

investiţi în dotarea cu aparatură medicală, inclusiv un computer tomograf performant… Peste trei 

milioane de lei înseamnă dotare cu aparatură şi echipamente medicale performante. Ca noutate, 

ambulatoriul va fi dotat cu un computer tomograf de ultimă generaţie, o instalaţie de investigaţie 

imagistică care în zilele noastre a devenit indispensabilă în acest domeniu al medicinii. Pe lângă 

CT, va fi adusă şi o instalaţie nouă de radiologie, alături de numeroase alte dispozitive care vor 

duce la îmbunătăţirea calităţii actului medical şi la sporirea accesului pacienţilor la aceste 

investigaţii. După modernizare şi extindere, ambulatoriul va avea circuite separate, cabinete 

separate pentru adulţi şi pentru copii, ceea ce ne apropie de respectarea regulilor europene în 

domeniul sanitar." 

(Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 

După finalizarea proiectului, spitalul va trece la o categorie superioară de clasificare, respectiv de la 

5 la 2M. Stadiul 2M defineşte un spital performant, de monospecialitate. Perioada de implementare a 

proiectului este 01.12.2016 - 31.03.2022, incluzând şi perioada de pregătire a proiectului. Valoarea 

totală a investiţiei este de 9.855.820,34 lei. Valoarea grantului este de 9.237.835,02 lei.  Perioada de 

implementare a proiectului este 01.12.2016-31.03.2022, incluzând şi perioada de pregătire a 

proiectului. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 20.05.2019 cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice. Alocarea bugetară pe proiect în anul 2019 a fost în sumă de 

179.090,00 lei. Indicii de performanţă pe anul 2019 au fost realizaţi în proporţie de 100%; 

15) „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”. Proiectul este finanţat prin Programul 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 
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şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Operaţiunea 8.1.A – 

Ambulatorii. Proiectul prevede construirea unei clădiri pentru Ambulatoriul de Specialitate al 

Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor care va avea un regim de înălţime de P+1E şi o suprafaţă 

desfăşurată de 838 m.p.. În Ambulatoriu vor funcţiona laboratorul medical şi cabinetele de chirurgie 

generală, obstetrică, ORL, oftalmologie, medicină internă şi pediatrie. Se are în vedere şi dotarea 

Ambulatoriului cu 180 de echipamente medicale. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 

12.656.744,49 lei (T.V.A. inclus) din care valoarea totală eligibilă este de 10.696.882,66 lei şi 

contribuţia proprie în proiect este de 1.959.861,83 lei. Perioada de implementare a proiectului este 

01.12.2016-31.03.2022, incluzând şi perioada de pregătire a proiectului. Contractul de finanţare a 

fost semnat în data de 20.05.2019 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Alocarea bugetară pe proiect în anul 2019 a fost în sumă de 179.090,00 lei. Indicii de performanţă pe 

anul 2019 au fost realizaţi în proporţie de 100%; 

16) „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 

<Sfânta Cuvioasa Parascheva> Galaţi”. Proiectul este finanţat prin 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. Obiectivul general al proiectului 

este îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală pentru Ambulatoriul integrat de 

specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galaţi. Obiectivul 

specific este furnizarea şi dotarea cu infrastructură medicală specifică, respectiv echipamente şi 

dotări moderne. Bugetul total al proiectului este de 2.685.310,46 lei, din care contribuţia Uniunii 

Europene este de 1.879.717,33 lei iar contribuţia naţională de 751.886,92 lei. Cofinanţarea eligibilă a 

Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi este în valoare de 53.706,21 lei. Perioada de 

implementare a proiectului este 01.10.2018-31.12.2020, incluzând şi perioada de pregătire a 

proiectului. Conferinţa de lansare oficială a proiectului a avut loc la data de 26 august 2019. 

Alocarea bugetară pe proiect în anul 2019 a fost în sumă de 8.449,00 lei. Indicii de performanţă pe 

anul 2019 au fost realizaţi în proporţie de 100%; 

„Proiectul va permite achiziţionarea a nu mai puţin de 42 de echipamente medicale 

performante. Unele dintre ele sunt o raritate în sistemul medical de la noi din ţară, precum un 

Sistem de tomografie optică coerentă (OCT), în valoare de 750.000 lei, ce va permite, de exemplu, 

depistarea încă din fazele incipiente a cancerului de piele, crescând astfel şansele de supravieţuire 



 20 

ale pacienţilor. De asemenea, se vor cumpăra un fibroscan (742.560 lei), un ecodoppler cu două 

sonde (305.969 lei), un laser CO2 (125.664 lei), un aparat pentru fototerapie UVB cu bandă largă 

(128.639 lei), dar şi un dispozitiv pentru crioterapie (47.999 lei). Aceste echipamente vor fi, ca 

dotare, punctele forte ale viitoarelor laboratoare de microbiologie moleculară, pentru evaluarea 

imunologică a pacienţilor infectaţi cu HIV sau pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor 

afecţiuni… Este practic un nou început pentru Spitalul de Boli Infecţioase, ne bucurăm că am reuşit 

să demarăm aceste investiţii şi avem toată încrederea în echipa de medici de la această unitate, 

suntem siguri că vom putea oferi gălăţenilor servicii medicale de calitate. Dar acesta este doar 

începutul, pentru că la acest spital vor urma şi alte investiţii – în jur de 7 milioane de lei - din 

bugetul propriu al CJ Galaţi, în dotarea cu mobilier medical a spitalului, precum şi cu alte tipuri de 

aparatură de specialitate, în prezent fiind făcută o evaluare a acestor necesităţi, astfel încât în final 

să avem la Galaţi un centru medical de excelenţă.” 

(Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 

17) „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă <Sfântul Apostol Andrei> Galaţi”. Proiectul este finanţat 

prin 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. Obiectivul specific al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii 

de sănătate prin diversificarea serviciilor medicale de investigaţie şi tratament oferite în cadrul 

ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” 

Galaţi. Se va realiza o unitate medicală tip ambulatoriu extinsă, reabilitată şi modernizată ce 

contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi eficientei actului medical şi achiziţionarea de echipamente şi 

dotări medicale necesare diversificării şi modernizării ambulatoriului de specialitate. Bugetul total al 

proiectului este de 12.288.818,56 lei (T.V.A. inclus) din care valoarea totală eligibilă este de 

10.690.238,44 lei şi valoarea neeligibilă este de 1.598.580,12 lei. Contribuţia proprie la proiect este 

de 1.598.580,12 lei. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 21.07.2019. Perioada de 

implementare a proiectului este 22.12.2016-28.02.2022, incluzând şi perioada de pregătire a 

proiectului. Conferinţa de lansare oficială a proiectului a avut loc la data de 22 august 2019. 

Alocarea bugetară pe proiect în anul 2019 a fost în sumă de 5.360.922,00 lei. Indicii de performanţă 

pe anul 2019 au fost realizaţi în proporţie de 100%; 
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18)  „Centrul Europe Direct 2019”. Proiectul a fost finanţat de Comisa Europeană prin Direcţia 

Generală Comunicare, Apelul de Propuneri de Proiecte COMM/BUC/ED/2018-2020 Alocarea 

bugetară pentru proiect a fost de 123.285,00 lei. Indicii de performanţă pe anul 2019 au fost realizaţi 

în proporţie de 100%. 

 

În anul 2019, Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi şi Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei”, au participat, în calitate de parteneri, la derularea şi 

implementarea unor proiecte, conduse şi reprezentate de liderul de parteneriat Ministerul Sănătăţii, 

în calitate de Beneficiar al finanţării, astfel: 

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

judeţelor Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi”, cod SMIS 125336, 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 nivel 

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

Proiectul a vizat dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare 

infrastructurilor sanitare, îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect s-a 

urmărit modernizarea şi tehnologizarea la nivel european a infrastructurilor sanitare deficitare, 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. Din bugetul Judeţului 

Galaţi, asistenţa financiară nerambursabilă a fost 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 şi asigurarea dotărilor pentru noul spaţiu dedicat serviciilor 

medicale; 

20) „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi 

Galaţi la servicii medicale de urgenţă”, cod MySMIS 125335, 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 s-a urmărit modernizarea şi tehnologizarea la 

nivel european al infrastructurilor sanitare deficitare prin achiziţia de echipamente noi, eficiente, ce 

aduc o creştere calitativă a serviciilor oferite şi o creştere cantitativă a numărului beneficiarilor. Prin 
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investiţii în dotări şi lucrări la infrastructura Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă „Sfântul Apostol 

Andrei” Galaţi, a crescut calitatea serviciilor medicale oferite la nivel local şi regional. 

 

Domeniul: sustenabilitatea proiectelor implementate în anii anteriori 

Consiliul Judeţean Galaţi a îndeplinit obligaţiile contractuale de a asigura durabilitatea unor 

proiecte finanţate şi implementate în anii anteriori sau în exerciţiul financiar anterior. În anul 2019 s-

au derulat activităţi în vederea asigurării sustenabilităţii următoarelor proiecte: 

 „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; 

 „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; 
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 „Centrul Europe Direct Galaţi 2018”, finanţat de Comisia Europeană prin Direcţia Generală 

Comunicare. 

 

Domeniul accesarea fondurilor europene 

În anul 2019 s-au elaborat cereri de finanţare şi s-au pregătit documentaţiile în vederea 

obţinerii altor finanţării din fondurile structurale şi de investiţii europene sau din alte surse de 

finanţare şi implementării în viitor, pentru următoarele proiecte: 

 „Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi - SMID”, prin Programul 

Operaţional Infrastructură Mare, Cod apel POIM/6/3/1/Reducerea numărului de depozite 

neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor din România, Axa 

prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 

resurselor, Obiectivul specific 3.1 - Reducerea numărului de depozite neconforme şi creşterea 

gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor din România. Este unul dintre cele mai ample şi 

mai complexe proiecte, atât în ceea ce priveşte valoarea, componentele, cât şi mecanismul. Sunt 

implicate toate cele 65 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi. Proiectul are ca 

obiectiv managementul deşeurilor într-un sistem armonizat, la nivelul tuturor comunităţilor locale 

din judeţ. Viitorul sistem de management al deşeurilor va avea în judeţ mai multe puncte 

strategice – la Galaţi, Tecuci, Târgu Bujor şi Valea Mărului – şi va fi orientat pe mai multe 

componente: colectarea, transportul sau transferul deşeurilor, tratarea deşeurilor în staţiile de 

compostare, staţiile de sortare şi instalaţiile de tratare mecano-biologică sau depozitarea 

compostului rezultat în urma prelucrării deşeurilor. Proiectul prevede realizarea unui depozit 

conform de deşeuri la Valea Mărului, staţii de transfer la Galaţi, Târgu Bujor şi Tecuci, staţii de 

compostare la Târgu Bujor şi Tecuci, staţie de sortare la Valea Mărului, digestor prevăzut cu 

turbină care va produce curent electric, închiderea depozitului neconform de la Rateş, 

achiziţionarea echipamentelor de colectare şi transport a deşeurilor reciclabile pentru tot judeţul şi 

realizarea drumurilor de acces. Conform Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate, precum şi a unor obligaţii şi a cheltuielilor aferente 

proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”, valoarea totală a 

proiectului în preţuri curente este de 474.403.293,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 

181.544.445,55lei (inclusiv TVA), conform Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 310 din 19 

decembrie 2019. Principalele investiţii vizate prin proiect şi capacităţile acestora sunt: 

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

energie, cu o capacitate de circa 125.000 t/an. Staţia de tratare mecano-biologică reprezintă 

70% din proiect şi constituie partea cea mai importantă. La nivelul judeţului, din cantitatea de 

aproximativ 149.000 de tone/an de deşeuri, aproape 70% dintre acestea sunt generate de 

municipiul Galaţi. Deşeurile, după procesul de sortare vor intra în staţia de tratare mecano-
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biologică unde va avea loc procesul face o fermentaţie anaerobă, în urma căreia rezultă un 

compost. Compostul, la rândul său, va intra într-un digestor unde se va mai face o fermentare 

anaerobă. Din fermentare rezultă metanul care va fi folosit la turbina pentru producerea 

curentului electric (folosit strict pentru funcţionarea staţiei) şi un compost sterilizat ce poate fi 

folosit drept îngrăşământ în agricultură; 

- 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 Târgu Bujor, astfel încât aceasta 

să devină operaţională şi să asigure tratarea deşeurilor verzi din parcuri şi grădini generate în 

oraşul Târgu 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; 

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

compostare individuale pentru tratarea biodeşeurilor menajere din mediu rural. Vor fi  

achiziţionate maşini de transport şi pubele pentru colectarea separată a deşeurilor la nivelul 

tuturor gospodăriilor din judeţ; 

- închiderea depozitului de deşeuri neconform de la Tecuci; 

- 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. Depozitul de la Valea Mărului va fi unicat în România, 

realizat în sistem integrat DBO (Design-Build-Operate) şi va asigura necesarul de depozitare al 

judeţului Galaţi pe o perioadă de 30 de ani. Depozitul modern de deşeuri de la Valea Mărului se 

va deschide în anul 2020 şi va avea o capacitate de 1 milion de metri cubi (e vorba de 

compostul ce rezultă în urma prelucrării deşeurilor). 

Este un proiect unic în România, care corespunde tuturor normelor de mediu în vigoare, la care s-

a muncit mult în ultimii trei ani; 

 „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”, prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi 

Afaceri Maritime (POPAM) 2014 –2020, Măsura 1 - Promovarea şi sprijinirea activităţilor care 

duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare adăugată; învăţare continuă; inovare din 

cadrul Prioritatea Uniunii nr. 4 (PU4) Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea 

coeziunii teritoriale, Măsura III.3 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală. Proiectul 

vizează amenajarea şi modernizarea în scop turistic şi de agrement a infrastructurii cu specific 

pescăresc Balta Zătun, situată în zona Prut-Dunăre din judeţul Galaţi. Valoarea totală a 

proiectului este de 2.028.139,78 lei (T.V.A. inclus), iar cofinanţarea aprobată din bugetul Unităţii 

administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi este în sumă de 958.724,75 lei. La Zătun se vor construi 

nouă spaţii de cazare şi camping, trei foişoare de diferite dimensiuni, un spaţiu de joacă pentru 
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copii şi cinci pontoane pescăreşti, dar se va proceda şi la sistematizarea zonei şi extinderea 

parcării existente; 

 „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor”, 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 prevede lucrări de intervenţie pentru creşterea eficienţei energetice, respectiv 

termoizolare, înlocuirea tâmplăriei exterioare, modernizarea instalaţiilor (termice, sanitare, 

electrice, climatizare, fluide medicale etc.), montare unei pompe de căldură de tip aer-apă şi 

integrarea acesteia în sistemul de încălzire existent, montarea a cinci panouri solare pentru 

prepararea apei calde. Valoarea totală a proiectului este de 4.848.380,10 lei (T.V.A. inclus), din 

care contribuţia proprie a Consiliului Judeţului Galaţi este de 653.586,31 lei; 

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

Parascheva> Galaţi”, 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. Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei 

energetice a clădirii publice Pavilion B, parte componentă a spitalului, precum şi reducerea 

consumului anual de energie primară şi finală. Rezultatul principal al proiectului constă într-un 

imobil consolidat, reabilitat energetic şi dotat cu o centrală fotovoltaică, instalată pentru 

producerea energiei electrice din surse solare. Proiectul, realizat în anul 2017 a fost revizuit şi 

actualizat. Valoarea totală a proiectului, aprobată la data de 19 decembrie 2019, este de 

1.628.526,25 lei (T.V.A. inclus), iar contribuţia din bugetul Unităţii administrativ-teritoriale 

Judeţul Galaţi este de 1.148.334,75 lei; 

  „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2020, în termenii de referinţă pentru 

Apelul pentru propuneri de proiecte COMM/B/BC/GO/ARES (2019) al Comisiei Europene prin 

Direcţia Generală Comunicare. Pentru implementarea proiectului, Consiliul Judeţean Galaţi a 

alocat suma de 19.600 euro; 

 „Cross Border Stimulation of Astronomic Research” prin Programul Operaţional România – 

Republica Moldova, ENI 2014-2020, Prioritatea 1.2 – Promotion and support for research and 

innovation, în scopul modernizării Observatorului Astronomic din incinta Complexului Muzeal 

de Ştiinţele Naturii Galaţi. Valoarea proiectului este de 140.000 euro; 

 „ESCAPELAND – Dezvoltarea şi promovarea turismului activ în Bazinul Mării Negre” alături de 

partenerii săi Consiliul Local Vilkovo, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, 
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Consiliul Local Kutaisi, Georgia şi Consiliul Judeţean Constanţa, România, prin Programul 

Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 1.1. Promovarea în comun a 

afacerilor şi antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultură. Proiectul urmăreşte dezvoltarea 

infrastructurii turistice şi promovarea în comun a unor obiective din cele cinci regiuni partenere, 

dar şi dezvoltarea colaborării la nivelul autorităţilor publice şi a mediului privat. Proiectul 

prevede pentru judeţul Galaţi amenajarea zonei de agrement Parc Aventura, în pădurea 

Gârbovele, pe o suprafaţă de 84 ha. Proiectul a intrat în faza de pre-contractare, ceea ce presupune 

obţinerea de avize şi autorizaţii, semnarea acordurilor de parteneriat etc., conform solicitărilor 

finanţatorului; 

 Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi a participat la 

depunerea Expresiei de Interes pentru proiectul „DIVE – Digital, Interactive and Visual 

Environments for preservation and promotion of the natural and cultural heritage in the Danube 

area”, alături de Universitatea „Anghel Kanchev” din Ruse, Bulgaria, în calitate de aplicant şi 

alte 12 instituţii din Slovenia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Ungaria, Croaţia şi România, prin 

Programul Transnaţional Dunărea INTERREG, Apel 3. Expresia de interes nu a fost selectată 

pentru finanţare; 

 Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi a elaborat şi depus 

proiectul „Restaurare şi amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” alături de partenerii săi 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Danube Media Center Galaţi din România şi Fundaţia 

Evris, Islanda, prin Programul RO-CULTURA finanţat prin Granturile SEE 2014-2021, Apel de 

proiecte: Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice. În cadrul acestei activităţi a fost 

realizată selecţia partenerului privat prin procedura stabilită conform Hotărârii Consiliului 

Judeţean Galaţi, nr. 54 din 28 aprilie 2016, privind aprobarea Regulamentului de selecţie a 

partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate din surse extrabugetare, respectiv Asociaţia 

Danube Media Center.  Totodată, a fost identificat un partener din Islanda, ca stat Donator în 

cadrul programului de finanţare, prin Fundaţia Evris din Rejkjavik. Consiliul Judeţean Galaţi a 

aprobat alocarea contribuţiei proprii la proiect în valoare de 1.600.000 lei;   

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

cultural heritage in Galati, Romania and Hincesti, Republic of Moldova (TRECUTUL ARE UN 

NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră în vederea valorificării patrimoniului cultural în 

Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova)”, prin parteneriat între Unitatea administrativ-

teritorială 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 3 - Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului 

istoric, Prioritatea 2.1 - Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural şi istoric; 
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 „Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border 

area Romania – Republic of Moldova (SĂNĂTATEA PE MÂINI BUNE – Spitale mai mari, 

Îngrijire mai bună, Cei mai buni doctori pentru populaţia din regiunea de graniţă România – 

Republica Moldova)”, elaborat şi depus în parteneriat de Unitatea administrativ-teritorială Judeţul 

Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Raional Hînceşti - Republica Moldova, prin 

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; 

 „Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească Prut –Dunăre” în vederea accesării de fonduri 

prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, Sporirea şi 

capitalizarea atuurilor de mediu din cadrul Priorităţii Uniunii Europene 4, Creşterea gardului de 

ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III. 3 – Implementarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală, lansat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” 

Galaţi. Obiectivele proiectului sunt: realizarea de lucrări pentru amenajarea spaţiului expoziţional 

permanent Zona pescărească Prut-Dunăre din judeţul Galaţi şi furnizarea şi dotarea cu 

echipamente necesare expoziţiei permanente Zona pescărească Prut-Dunăre din cadrul 

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. Indicatorii tehnico-

economici rezultaţi din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) privind 

realizarea obiectivului prevăd suma de 1.783.400 lei (T.V.A. inclus) ca valoare totală a investiţiei.  

 

Administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene 

 În anul 2019 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 2019 

Denumirea activităţii Realizat 2019 

Lucrări şi servicii de întreţinere 

Lucrări de întreţinere drumuri judeţene (covoare asfaltice): DJ 

242B, DJ 261A, DJ 255C, DJ 241G, DJ 252G, DJ 255A 

13,0 km 

7.234.697,0 lei 

Servicii de deszăpezire:  
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-s-au încheiat contracte prestări servicii pentru perioadele 

01.01.2019-31.03.2019 şi 01.11.2019-31.12.2019;  

- s-au montat 42.400 ml parazăpezi pe drumurile judeţene; 

1.738.312 lei 

Lucrări de marcare rutieră orizontală a drumurilor judeţene: 

    - marcaj rutier axial şi marginal 

    - trecere pietoni 

    - montare indicatoare rutiere 

    - lucrări tăiere şi cosire vegetaţie pe acostamente 

    - lucrări tăiere a vegetaţiei lemnoase pe acostamente 

    - lucrări decolmatare şanţuri 

    - lucrări întreţinere parapet metalic 

 

114,46 km 

39 bucăţi 

158 bucăţi 

334.6 km 

161,4 km 

6,0 km 

2,4 km 

Lucrări de reparaţii pe suprafeţe degradate de drumuri  17.371,0 m.p. 

7.234.697,0 lei 

Lucrări la cedări în fundaţie drumuri judeţene 885,0 m.p. 

7.234.697,0 lei 

Tăierea copacilor uscaţi pe drumurile judeţene şi valorificarea 

materialului lemnos; 

Scoaterea rădăcinilor de pe aliniamentul drumurilor judeţene, 

eliberarea amplasamentului de resturi vegetale şi transportul 

acestora în afara zonei; 

748 arbori 

1646 m.c. masă lemnoasă 

 

366 buc. 

 

Eliberarea de acorduri prealabile şi autorizaţii de amplasament la 

drum judeţean pentru lucrările care se execută în zona acestuia 

36  de autorizaţii 

(valoare 72 euro/buc.) 

 

60 acorduri prealabile 

(valoare 117 euro/buc.) 

Lucrări de investiţii (din bugetul propriu) 

Modernizare  drumuri judeţene în judeţul Galaţi  (proiectare şi 

execuţie) şi dirigenţie de şantier 

9,0 km 

12.355.890,0 lei 

Refacere pod la Valea Mărului, peste Valea Găunoasa pe DJ 251G 

şi refacere zonă pod (proiectare şi execuţie) şi dirigenţie de şantier 

1.467.300,0 lei 

Refacere drumuri judeţene afectate de calamităţile naturale 2018, 

judeţul Galaţi 

3,3 km 

453.000,0 lei 

Lucrări de refacere poduri şi drumuri judeţene afectate de 

calamităţile naturale 2018, judeţul Galaţi 

1 pod 

1,3 km 

lucrările se vor finaliza în 

anul 2020 
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Reabilitare şi consolidare poduri şi podeţe, judeţul Galaţi 3 buc. 

lucrările se vor finaliza în 

anul 2020 

Podeţe pentru acces la proprietăţi 500 buc. 

lucrările se vor finaliza în 

anul 2021 

Reabilitare tronsoane DJ 242B Bereşti - Târgu Bujor, km 23+333 - 

43+200 şi DJ 251 Tecuci - Matca sectoare  km 1+850 - 2+120, km 

2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, judeţul Galaţi 

22,08 km 

lucrările se vor finaliza în 

anul 2020 

Obiective şi investiţii noi pentru anul 2020 

Lucrări în albie la pod de la km 46+500 DJ 251, comuna Pechea,  

judeţul Galaţi 

0,15 km 

Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene, judeţul Galaţi (etapa 

III) 

8,6 km 

Lucrări de întreţinere drumuri judeţene  49,68 km 

  

 S-a asigurat viabilitatea drumurilor judeţene pe tot parcursul anului 2019. 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 

 Autoritatea Judeţeană de Transport Public -AJTP este o structură din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

621/09.04.2008 şi autorizată de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice cu autorizaţia nr. 0192/05.12.2008. Potrivit prevederilor legale din 

domeniu, AJTP are atribuţii cu privire la asigurarea, organizarea, reglementarea, coordonarea şi 

controlarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate. 

 Principalele activităţi desfăşurate în anul 2019, au fost: 

- actualizarea programului de transport judeţean prin curse regulate prin elaborarea unui proiect de 

hotărâre privind aprobarea prelungirii până la data de 30 iunie 2023 a valabilităţii Programului de 

transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivelul judeţului  Galaţi valabil 

în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, cu completările şi modificările ulterioare, aprobat prin 

Hotărârea nr. 217/2012; 
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- verificarea respectării condiţiilor impuse de lege, atunci când operatorii de transport au notificat 

Consiliul Judeţean Galaţi cu privire la înlocuirea autovehiculelor cu care au obţinut licenţe de 

traseu; 

- elaborarea proiectelor de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire directă, pe o perioadă 

de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, a unor trasee cuprinse în Programul de transport rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivelul judeţului  Galaţi, cât şi a proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivelul judeţului Galaţi, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul transportului de persoane, ale Ordinului ministrului transporturilor/ 

ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.158/2.336 din 12 august 2019 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la 

nivel judeţean precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Domeniul patrimoniu public şi privat 

Patrimoniul public al judeţului Galaţi 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 consiliului judeţean 

şi a contractelor de administrare. În anul 2019, 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: 

▪ 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; 

▪ 25 de apartamente; 
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▪ 8 spitale şi unităţi medico-sociale. 

Operaţia de inventariere a domeniului public a fost încheiată faptic în anul 2019, conform 

rapoartelor prezentate de către cele şase comisiile de inventariere numite prin dispoziţie a 

preşedintelui consiliului judeţean. A fost încheiată şi operaţiunea de inventariere a 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. 

 

 Gestionarea relaţiilor de cooperare internă şi internaţională  

Domeniul a avut ca obiective: gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internă şi 

internaţională ale judeţului Galaţi cu structuri similare din ţară şi străinătate sau în calitate de 

membru al unor organizaţii naţionale şi internaţionale din care face parte; dezvoltarea şi gestionarea 

unui portofoliu de parteneri care să devină colaboratori în proiecte de cooperare internă sau 

internaţională pe domenii specifice de activitate; întărirea relaţiilor deja existente prin crearea de 

activităţi specifice care să apropie partenerii; utilizarea lucrativă a parteneriatelor existente prin 

identificarea şi accesarea de programe de finanţare extrabugetară; promovarea imaginii judeţului 

Galaţi şi a Consiliului Judeţean Galaţi la nivel local, naţional şi internaţional. 

Principalele activităţi realizate în domeniul cooperare internă sunt: 

 Organizarea de evenimente, organizarea participării şi/sau participarea la diferite manifestări 

locale sau naţionale: 

o şedinţele Adunării Generale Ordinare şi ale Adunării Generale Extraordinare ale 

Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut – Dunăre” Galaţi (aprilie); 

o dezbaterea „Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară”, organizată la 

Consiliul Judeţean Galaţi, de ANCPI şi OCPI Galaţi. Judeţul Galaţi se află pe primul 

loc la nivel naţional după numărul de locuinţe şi terenuri pentru care s-a realizat 

cadastrarea (aprilie); 

o asigurarea reprezentării judeţului Galaţi la Crosul dedicat veteranilor de război, 

VeteRUN, ediţia a IV-a, organizat la Bucureşti în data de 5 mai 2019; 

o organizarea la Galaţi a evenimentului „Cupa Danubius”, ediţia a 27-a, în perioada 15-

19 mai 2019;  

o organizarea la Galaţi a evenimentului „Forza Zu”, ediţia a 9-a, în data de 25 mai 

2019;  

o sesiune de informare cu privire la apelul de proiecte lansat în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 Promovarea spiritului 

antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin 
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încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, eveniment 

organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est la Galaţi (iunie); 

o organizarea la Galaţi a Concursului de Pictură „Valsul Dunării în Culori”, în perioada 

1-5 iunie 2019; 

o masa rotundă organizată în cadrul proiectului „Împreună spunem Stop abandonului 

şcolar”, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, de către 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România la Galaţi (iunie);  

o sesiunea de instruire privind formularea de politici publice în domeniul mobilităţii 

urbane, în cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi 

administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul 

localităţilor”, organizată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, la Brăila 

(august); 

o lansarea proiectului „SOS Vârstnicii” de către Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor, 

eveniment organizat la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului (septembrie); 

o dezbaterea documentului „Propunere de politică publică privind dezvoltarea 

sectorului I.M.M. şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România către economia 

digitală, în perioada 2021 – 2027”, organizată de Ministerul pentru Mediul de afaceri, 

Comerţ şi Antreprenoriat la Constanţa (octombrie); 

o Conferinţa Regională „Politică publică alternativă în domeniul coordonării, 

gestionării şi controlului fondurilor europene”, organizată la Galaţi de Asociaţia 

Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (octombrie); 

o şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, 

de la Focşani (noiembrie); 

o sesiune de instruire cu beneficiarii proiectelor finanţate prin Programul Operaţional 

Regional 2014 – 2020, având ca temă „Conflict de interese şi incompatibilităţi”, 

organizată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, la sediul Consiliului 

Judeţean Galaţi (noiembrie); 

o dezbaterea documentului „Analiză cu privire la reactivitatea administraţiei publice la 

nevoile întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale mediului de afaceri, conform 

principiilor Small Business Act (eficienţa utilizării procedurii aprobării tacite)”, 

organizată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, la 

Brăila (decembrie). 

Principalele activităţi realizate în domeniul cooperare internaţională sunt: 

 Organizarea întrunirilor cu reprezentanţi ai corpului diplomatic al României şi ai altor state în 

România: 
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o 29 septembrie 2019 – vizita unei delegaţii din partea Ambasadei Germaniei în 

România şi a Camerei de Comerţ Româno-Germane. Din delegaţie au făcut parte 

doamna Swantje Kortemeyer, şef Secţie Economică la Ambasada Germaniei la 

Bucureşti şi domnul Sebastian Metz, directorul Camerei de Comerţ şi Industrie 

Româno-Germane; 

o 29 octombrie 2019 - vizita Excelenţei Sale doamna Jiang Yu, Ambasadorul 

Republicii Populare Chineze în România; 

o 15 noiembrie 2019 -  vizita Excelenţei Sale doamna Michele Ramis, Ambasadorul 

Republicii Franceze în România; 

 Organizarea de evenimente, organizarea participării şi/sau participarea la diferite manifestări 

internaţionale: 

o participarea la evenimentele ocazionate de comemorarea poetului Mihai Eminescu, 

desfăşurate la Cahul, Republica Moldova, în data de 15 ianuarie 2019;  

o participarea domnului vicepreşedinte Gigel Istudor la Summit-ul European al 

Regiunilor şi Oraşelor „Re(înnoirea) Europei”, organizat la Bucureşti, în perioada 14-

15 martie 2019, de Comitetul European al Regiunilor (CoR), Preşedinţia României la 

Consiliul Uniunii Europene şi delegaţia română din cadrul CoR;  

o organizarea şi participarea la evenimentul „Forumul de Cooperare în regiunea 

Dunării”, Galaţi, 10–13 aprilie 2019, eveniment patronat de Ministerul Afacerilor 

Externe şi inclus în marja activităţilor desfăşurate sub Preşedinţia României la 

Consiliul UE; 

o participarea la Adunarea Generală a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 

„Euroregiunea Dunărea de Jos” în data de 16 mai 2019, la Cahul, Republica 

Moldova; 

o organizarea manifestărilor ce marchează campania „Săptămâna Europeană a IMM-

urilor”. Participarea la Conferinţa Internaţională „Integrarea Europeană. Realităţi şi 

perspective” şi la „Ziua Întreprinzătorilor din România”, în data de 17 mai 2019; 

o organizarea evenimentului „Congresul Internaţional de Matematică”, ediţia a IX-a, 

Galaţi, 28 iunie – 3 iulie 2019; 

o organizarea şi deplasarea delegaţiei oficiale la Tekirdag, Turcia, în perioada 7-9 iulie 

2019, în vederea atragerii de investitori în domeniul construcţiilor de porturi, 

aeroporturi şi spitale; 

o participarea la atelierele de lucru organizate de Primăria Municipiului Galaţi în cadrul 

proiectului „REDISCOVER – Redescoperirea, expunerea şi exploatarea moştenirii 

evreieşti ascunse în Regiunea Dunării”; 
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o participarea domnului vicepreşedinte Florinel-Petru Gasparotti la ceremonia de 

asumare a postului guvernatorului U.A.T. Găgăuzia, Republica Moldova, organizată 

la Comrat, în data de 19 iulie 2019; 

o participarea la conferinţa campaniei „Informare acasă! Siguranţă în lume!”, etapa a 

II-a, organizată în cadrul la Galaţi, în data de 7 august 2019, în colaborare cu 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni; 

o participarea domnului vicepreşedinte Florinel-Petru Gasparotti, ca reprezentant al 

judeţului Galaţi, la manifestările dedicate Zilelor Municipiului Comrat, Republica 

Moldova, organizate în data de 17 august 2019; 

o participarea domnului vicepreşedinte Florinel-Petru Gasparotti la Cursul de instruire 

în domeniul managementului public şi guvernanţei digitale, organizat de Ambasada 

Republicii Populare Chineze în România, în Provincia Hainan, Republica Populară 

China, în perioada 7-20 septembrie 2019; 

o organizarea şi participarea la Conferinţa Internaţională „Conservarea sturionilor de 

Dunăre – o provocare sau o povară”, activitate a Universităţii „Dunărea de Jos” 

Galaţi sub patronajul Academiei Române şi a Preşedinţiei României la SUERD, 

desfăşurată la Galaţi, în perioada 28-30 octombrie 2019;  

o participarea la atelierul de lucru organizat la Galaţi de Asociaţia de Cooperare 

Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” în cadrul proiectului „GreeTHiS – 

Turism verde şi moştenire istorică – un pas important pentru dezvoltarea Bazinului 

Mării Negre”, în data de 7 noiembrie 2019;  

o participarea la evenimentul „Memorie. Solidaritate. Pace”, organizat de Fundaţia 

Ikon, în data de 15 noiembrie 2019, în cadrul Proiectul Comunitar şi Educativ anual; 

 Gestionarea relaţiei de cooperare descentralizată dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul 

Regional Nouvelle-Aquitaine, Franţa, în conformitate cu prevederile „Programului de Cooperare 

Descentralizată între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Regional Nouvelle-

Aquitaine 2019-2021”. 

S-au derulat următoarele activităţi: 

 Pe axa sănătate: 

o s-a desfăşurat o misiune tehnică la Bordeaux, Franţa; în perioada 1-6 decembrie 2019, cu 

participarea unui reprezentant al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Galaţi;  

o s-a desfăşurat o misiune de instruire la Bordeaux, Franţa, în perioada 1-7 decembrie 

2019, cu participarea a patru specialişti din cadrul Centrului de zi pentru copii cu autism 

din Municipiul Galaţi; 

 Pe axa agricultură, viticultură şi acvacultură: 



 35 

o s-a desfăşurat un schimb de experienţă organizat în regiunea Nouvelle-Aquitaine, Franţa, 

în perioada 18-23 noiembrie 2019, cu participarea a patru reprezentanţi din cadrul 

Universităţii ”Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor şi a 

unui reprezentant din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Pe axa educaţie şi tineret: 

o s-a organizat un sejur şcolar pentru doi elevi din cadrul Liceului de Artă „Dimitrie 

Cuclin” Galaţi la Liceul „Jean Renou” La Réole, Nouvelle-Aquitaine, Franţa, în perioada 

19 ianuarie – 21 februarie 2019; 

o s-a desfăşurat la Galaţi vizita unei delegaţii formate din nouă elevi şi doi profesori din 

cadrul Liceului „Jean Renou” La Réole, Nouvelle-Aquitaine, Franţa, cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Francofoniei, în perioada 16-23 martie 2019;  

o şapte elevi şi un cadru didactic de la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” Galaţi au 

participat la manifestarea „Nouveau Festival”, organizată de Consiliul Regional 

Nouvelle-Aquitaine, Franţa, în perioada 12-18 mai 2019. 

 

Domeniul 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 2019: 

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

diseminării informaţiilor europene: 

o  „EU contez PEntru europeni!”, campanie de promovare a activităţilor Parlamentului 

European dedicat tinerilor care votează pentru prima dată (patru  evenimente); 

o „EU contez PEntru europeni!”, campanie de promovare a activităţilor Parlamentului 

European dedicat persoanelor active (două evenimente); 

o conferinţa „Bugetul UE multianual 2021-2027”; 

o turneul interjudeţean de dezbateri academice „De 9 Mai Europa Dezbate!” (mai); 

o evenimentul „1 IUNIE - Ziua Copilului din tine!”(iunie); 

o evenimentul „Zilele Patrimoniului European”; 

o evenimentul „Ziua Centrelor Europe Direct”; 

o campania „Banii europeni în beneficiul nostru!”(trei activităţi); 
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o participarea la evenimentul „Servicii EURES, locuri de muncă vacante în Uniunea 

Europeană”; 

o evenimentul „Noaptea cercetătorilor europeni” (septembrie); 

o evenimentul „A vous la parole!”(noiembrie); 

o evenimentul „Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi” (decembrie); 

o realizarea kit-ului de comunicare „Re-creaţia patrimoniului local”; 

o realizarea unei colecţii de hărţi tematice pentru promovarea proiectelor finanţate din 

fonduri ale Uniunii Europene; 

o realizarea unui schimb de decoraţiuni de Crăciun, activitate ce a implicat un număr mare 

de şcoli din statele membre UE (decembrie); 

o elaborarea şi transmiterea a 12 buletine electronice de informare europeană 

„InfoEuropeDirect” 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; 

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

Europeană. 

 

Domeniul privind informatizarea şi gestiunea datelor 

În cadrul Consiliului Judeţean Galaţi există un număr de 114 sisteme de calcul, 44 

echipamente de calcul portabile, 42 imprimante/multifuncţionale, faxuri, telefoane care necesită 

intervenţii ale compartimentului informatizare şi gestiune date. Activitatea legată de informatizare şi 

gestiunea datelor a constat în: administrarea reţelelor de calculatoare din cele şase locaţii în care 

funcţionează Consiliului Judeţean Galaţi; întreţinerea şi menţinerea 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; actualizarea bazei de date din serverul privind legislaţia; administrarea reţelei de telefonie 

VoIP din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; întreţinerea şi administrarea echipamentelor de calcul 

portabile utilizate de către consilierii judeţeni pentru şedinţele în plen; administrarea şi actualizarea 

informaţiilor pe site-ul web www.cjgalati.ro, publicarea unor documente emise de instituţii 

subordonate Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

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. 7383 din 28.06.2019, a fost că 

http://www.cjgalati.ro/


 37 

activitatea auditorilor interni s-a concretizat într-un număr de 110 recomandări, din care 68 de 

recomandări au fost implementate şi 42 de recomandări sunt în curs de implementare. 

În anul 2019 au fost realizate 21 de misiuni de asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul 

unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că: 

- în 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar; 

- în 5 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil; 

- în 4 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achiziţiilor publice; 

- în 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane; 

- nicio misiune de asigurare nu a abordat domeniul IT;   

- nicio misiune de asigurare nu a abordat domeniul juridic; 

- într-o misiune de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare; 

- în 8 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii; 

- în 5 misiuni s-a evaluat sistemului de control intern managerial. 

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2019, s-au constatat 4 

iregularităţi, astfel: 

Domeniul 
Număr iregularităţi 

constatate 

Bugetar  1 

Financiar-contabil - 

Achiziţiilor publice - 

Resurse umane - 

Tehnologia informaţiei   - 

Juridic - 

Fonduri comunitare 1 

Funcţiile specifice entităţii 2 

TOTAL 4 

 

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

raportare a iregularităţilor şefului compartimentului de audit public intern, care, în termen de trei 

zile, a informat pe preşedintele unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi şi ulterior au fost 

transmise către organele abilitate pentru a continua verificările. 

 În anul 2019, Serviciul de Audit Public Intern a efectuat pentru misiuni de audit la Consiliul 

Judeţean Galaţi şi la instituţiile subordonate, aflate în coordonare şi de sub autoritate, în baza 

Planului de audit public intern aprobat în varianta finală cu nr. 963 din 16.01.2020. Fundamentarea 

planului anual de audit public intern s-a realizat pe baza unei analize de risc, întocmită pentru fiecare 

entitate selectată.  
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 Cu adresa nr. 959 din 27.01.2020, Serviciul de Audit Public Intern a transmis serviciului 

omolog din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, raportul privind 

activitatea de audit desfăşurată în anul 2019.   

 

Domeniul sănătate şi învăţământ special 

 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 Târgu Bujor. În cursul anului 2019, 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 toate unităţile sunt în implementare proiecte 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.  

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. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 227/2018 privind aprobarea acordării burselor 

de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de 

Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019 (octombrie 2018 – iunie 2019), din bugetul 

propriu al judeţului  Galaţi s-a aprobat acordarea unui număr de 254 de burse de ajutor social, 

elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate din bugetul 

Consiliului Judeţean Galaţi. Cuantumul unei burse de ajutor social a fost de 100 lei/elev/lună. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 206/2019 privind aprobarea acordării burselor 

de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de 

Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020), din bugetul 

propriu al judeţului  Galaţi s-a aprobat acordarea unui număr de 248 de burse de ajutor social, 

elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate din bugetul 

Consiliului Judeţean Galaţi. Cuantumul unei burse de ajutor social a fost de 100 lei/elev/lună. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 208/2019 privind premierea elevilor care au 

absolvit la unităţi de învăţământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul 

şcolar 2019-2020, din bugetul propriu al judeţului Galaţi s-au premiat 66 de elevi care au absolvit la 
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unităţile de învăţământ din mediul rural şi care a obţinut media peste 9,00 la admiterea în liceu. 

Fiecare elev a primit suma de 1.000 de lei. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 272/2019 privind premierea elevilor care au 

absolvit ciclul gimnazial la unităţi de învăţământ din mediul rural şi au obţinut media peste 9,00 la 

admiterea în unităţile de învăţământ vocaţional în anul şcolar 2019-2020, din bugetul propriu al 

judeţului Galaţi s-au premiat şapte elevi care au absolvit ciclul gimnazial la o unitate de învăţământ 

din mediul rural şi a obţinut media peste 9,00 la admiterea în unităţile de învăţământ vocaţional în 

anul şcolar 2019-2020. Fiecare elev a primit suma de 1.000 de lei.  

  

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/servicii 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 

Bugetul local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 96 

din 20.02.2020, este de 601.806,10 de lei. În anul 2020, Consiliul Judeţean Galaţi are un buget cu 

31% mai mare faţă de anul 2019 şi cu 350% mai mare faţă de anul 2016, atunci când domnul Costel 

Fotea a preluat mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 „Este cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată Consiliul Judeţean Galaţi. Am atras 

fonduri europene din toate axele de finanţare pe care am putut să depunem proiecte. Să nu uităm că, 

anul acesta, Guvernul a dat Galaţiului cu 23 de milioane de euro mai puţin faţă de anul precedent. 

Faptul că prioritatea noastră a fost atragerea de fonduri europene a dus la creşterea bugetului, 

astfel că, în 2020, aproape jumătate din buget înseamnă fonduri europene, respectiv 369 de 

milioane de lei. În ultimii ani, ponderea banilor europeni în bugetul judeţului Galaţi a crescut de an 

la an, de la zero în 2016 la 48%  în 2020.” 

(Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 

Bugetul local al Judeţului Galaţi pentru anul 2020 asigură 73% din sumă pentru investiţii şi 

27% pentru funcţionare. Sumele cheltuite pentru dezvoltarea judeţului au crescut spectaculos, în 

condiţiile în care, în urmă cu patru ani, investiţiile reprezentau doar 6% din bugetul Consiliului 

Judeţean Galaţi. 
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„Anul acesta avem un buget record pentru investiţii - 559.888.000 de lei, cu 45% mai mult 

faţă de 2019 şi de 43 de ori mai mare faţă de bugetul din 2016. Cea mai mare sumă este alocată 

pentru transporturi, adică 389.860.000 de lei, cu 40% mai mult faţă de 2019. De asemenea, 

sănătatea are un buget cu 110% mai mare faţă de anul trecut, respectiv de 160.022.000 de lei”. 

(Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi) 

 

Bugetul Consiliului Judeţean Galaţi pe secţiuni pentru perioada 2016-2020 

 

Anul 

Secţiunea FUNCŢIONARE Secţiunea DEZVOLTARE 

mii lei procent  % mii lei procent % 

2016 217.040 84 12.790 6 

2017 225.859 90 25.659 10 

2018 253.569 71 102.183 29 

2019 197.681 34 385.879 66 

2020 209.924 27 559.888 73 

 

Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020 în bugetul anilor 2016 – 2020 

Anul 
Valoare 

-mii lei- 

2016 0,0 

2017 8.920 

2018 33.865 

2019 216.307 

2020 365.963 

 

În anul 2020 vor continua toate investiţiile aflate în plin proces de implementare, atât cele din 

bani europeni, cât şi cele finanţate din fonduri proprii ale Consiliului Judeţean sau din bugetul de 

stat.  

Proiectele cu finanţare externă şi sumele preconizate în buget, prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 96/2020 sunt: 

Nr. 

crt. 
Titlul proiectului 

Cheltuieli în 

anul 2020 

mii lei 

1.  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 242 56.368,0 

2.  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 251 14.472,0 

3.  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 252 29.970,0 
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4.  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 251A 33.786,0 

5.  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 254 16.678,0 

6.  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 255 42.103,0 

7.  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 242A 29.340,0 

8.  Extindere varianta ocolitoare a municipiului Galaţi (Centura) DJ 251M 75.426,0 

9.  Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacie Ţinc) 1.274,0 

10.  Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” 1.143,0 

11.  Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

„Sf. Apostol Andrei” Galaţi 

41.177,0 

12.  Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru 

populaţia judeţelor Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi la servicii medicale de 

urgenţă 

393,0 

13.  Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, 

Brăila şi Galaţi la servicii medicale de urgenţă 

1,0 

14.  Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Unitatea Primiri Urgenţe, 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 

6.868,0 

15.  Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi  

6.473,0 

16.  Dotarea Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Boli 

Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi 

2.664,0 

17.  Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Târgu Bujor, judeţul Galaţi 

6.433,0 

18.  Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 

Galaţi 

6.537,0 

19.  Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare 

- CARIC 

1.107.0 

 

În anul 2020, în infrastructura rutieră se investesc 298.233.000 de lei din fonduri europene, 

iar din bugetul propriu suma de 44.427.000 de lei. Pentru programul de întreţinere a drumurilor 

judeţene (covoare asfaltice, reparaţii cedări în fundaţie, întreţinere poduri, indicatoare rutiere etc.) 

este alocată suma de 45.100,00 lei. Astfel, Consiliul Judeţean Galaţi investeşte 152 milioane de euro, 

în reabilitarea a 320 de km de drumuri judeţene. Se refac peste 5.000 de poduri şi podeţe, din care 42 

mari, se realizează piste de biciclete şi trotuare pentru siguranţa pietonilor, unele regularizări de albii 

de râuri. O parte dintre lucrări sunt aproape finalizate. Drumul judeţean DJ 242B, reabilitat prin 

PNDL, este realizat în proporţie de 98%.  Drumul judeţean DJ 251 este realizat în proporţie la 90%. 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/pd-060219.pdf
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Alte proiecte avansate ca derulare sunt: drumul judeţean DJ 252 (în proporţie de 50%), drumul 

judeţean DJ 242 (în proporţie de 40%). Alte proiecte de drumuri judeţene au fost începute de curând: 

DJ 255, DJ 251A, DJ 254 şi DJ 242A. Garanţia dată de constructori la toate aceste proiecte este de 

zece ani. 

În cadrul apelului de finanţare SUERD (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea 

Dunării), Consiliul Judeţean Galaţi a atras aproape 80 milioane de euro, câştigând şase din cele 13 

proiecte care au primit finanţare. Un proiect major de investiţii prevăzut în bugetul pentru acest an 

este extinderea la patru benzi şi modernizarea completă a Drumului de Centură, inclusiv construirea 

unui pod hobanat de aproximativ 500 de metri care va fluidiza traficul pe varianta ocolitoare a 

Galaţiului. Proiectul „Extindere varianta ocolitoare a municipiului Galaţi (Centura) DJ 251M” va fi 

cel mai mare proiect de infrastructură al Galaţiului din ultimii 30 de ani. Pentru realizarea lui 57 de 

proprietari din zonă vor fi expropriaţi. Proiectul va demara în anul 2020 şi va avea un termen de 

execuţie de doi ani.  

Pe lângă investiţiile din bani europeni, Consiliul Judeţean Galaţi va demara şi un program 

propriu de asfaltare a drumurilor judeţene, pe o lungime de 55 de kilometri. În anul 2020, se  

derulează şi un amplu program de modernizare a podurilor şi podeţelor, respectiv a 45 de poduri şi 

aproape 700 de podeţe de pe mai multe drumuri judeţene. 

În anul 2020 se pregătesc noi proiecte de modernizare ale infrastructurii rutiere, astfel încât 

documentaţiile să fie pregătite atunci când se vor deschide noi axe de finanţare. 

În domeniul sănătate, se urmăreşte consolidarea şi transformarea celui mai mare spital din 

judeţ într-o unitate medicală modernă şi dotată cu aparatură de ultimă generaţie.  Prin implementarea 

proiectelor de modernizare şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, de creşterea a eficienţei 

energetice, precum şi de extindere, modernizare şi dotare a Ambulatoriului Integrat de Specialitate,  

acordarea asistenţei medicale publice de urgenţă se va face la standarde înalte. În plus, Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi va avea o secţie de cardiologie 

intervenţională, astfel încât pacienţi care suferă un infarct miocardic să poată suporta o intervenţie de 

implant stenturi, pe plan local. Tot la  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” 

Galaţi, din bugetul pentru anul 2020, au fost alocaţi bani şi pentru amenajarea unei unităţi pentru 

tratarea pacienţilor care au suferit un accident vascular cerebral. Investiţiile vor continua şi la noul 

Centru regional de Tratare a Cancerului. Anul acesta va fi achiziţionat al doilea accelerator liniar de 

particule. Vor continua lucrările de amenajare a parcării interioare şi va deveni funcţional heliportul 

pentru elicopterul SMURD, cu balizaj nocturn, amplasat pe clădirea parcării.  

La Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi vor continua lucrările de 

extindere şi dotare a Ambulatoriului de Specialitate. În cadrul acestui proiect european, în valoare de 

2,6 milioane de lei, va continua achiziţionarea celor 42 de echipamente medicale şi realizării celor  

17 dotări specifice pentru funcţionare. Printre echipamentele prevăzute se află şi Sistemul de 
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tomografie optică coerentă, un aparat modern pentru diagnosticarea cancerului de piele, primul de 

acest fel din dotarea unei unităţi medicale din România, care funcţionează pe bază de lumină, fără a 

iradia pacientul, aşa cum se întâmplă în cazul computerului tomograf. Se doreşte ca unitatea sanitară 

să devină Centru de excelenţă în imagistică medicală non-invazivă, un centru regional pentru 

depistarea şi tratamentul bolilor de piele. De asemenea, este prevăzută achiziţia de echipamente 

necesare pentru depistarea hepatitelor cronice, a cirozelor hepatice şi a bolilor cu potenţial endemo-

epidemic. După semnarea contractului pentru proiectul privind creşterea eficienţei energetice, vor 

demara lucrările de intervenţie specifice.  

La Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi va continua proiectul care vizează infrastructura 

ambulatoriului de specialitate şi extinderea pe orizontală a acestuia (prin triplarea spaţiului), 

respectiv dotarea cu echipamente specifice. Construcţia existentă va fi consolidată, supraetajată şi 

extinsă, vor fi făcute lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii şi, de asemenea, va fi reabilitat 

termic sistemul de încălzire şi furnizare a apei calde. Se vor instala sisteme de climatizare şi de 

ventilare naturală, va fi modernizată instalaţia de iluminat, se va lucra la amenajarea interioară şi se 

va instala un sistem de management energetic integrat. Extinderea ambulatoriului de specialitate 

inclusiv dotarea cu aparatură medicală nouă, reprezintă circa 2 milioane de euro. Proiectul de 

consolidare şi modernizare a blocului alimentar, cu o valoare de 6.002.697 lei, va continua. Recepţia 

finală a lucrării este prevăzută pentru decembrie 2020. 

La Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor vor continua lucrările de extindere şi dotare a 

Ambulatoriului de Specialitate. Această unitate se va dubla ca spaţiu (clădire P+1, suprafaţă totală de 

860 mp), urmând să fie reabilitat şi reamenajat şi corpul principal al spitalului. În plus, va fi 

îmbunătăţită şi dotarea unităţii. Prin proiect, 2,2 milioane de lei au fost alocate achiziţiei a peste 180 

de echipamente medicale pentru chirurgie, ORL, medicină internă, pediatrie, obstetrică-ginecologie 

etc. După semnarea contractului pentru proiectul privind creşterea eficienţei energetice, vor demara 

lucrările de intervenţie specifice. Un alt obiectiv de investiţie din anul 2020 vizează construirea 

Pavilionului Pediatrie. Proiectul depus pe Programul România - Republica Moldova, vizează 

realizarea unei noi secţii de Pediatrie, cu 25 paturi, pe categorii de vârstă şi afecţiuni. Îmbunătăţirea 

dotărilor medicale va atrage şi mai mulţi medici. Pentru a facilita transportul cadrelor medicale către 

unitatea sanitară situată în nordul judeţului, Consiliul Judeţean Galaţi a achiziţionat un microbuz care 

a fost pus la dispoziţia acestora. 

Pentru Unitatea Medico-Socială Găneşti au fost prevăzute fonduri din bugetul local pentru 

încheierea lucrărilor la  noul corp de spital pentru pacienţii cu afecţiuni psihice grave. Acesta va fi 

dat în exploatare în anul 2020. 

Nu în ultimul rând, judeţul Galaţi, ca parte integrantă a Regiunii Sud-Est este inclus prin 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, dar şi prin unităţi sanitare din judeţ şi Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă, alături de Ministerul Sănătăţi şi de Inspectoratul General pentru Situaţii 
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de Urgenţă în alte cinci proiecte de dezvoltare regională, cu o valoare cumulată a contractelor 

semnate prin POR 2014-2020 de peste 252 milioane de lei. Priorităţile sunt: asigurarea accesului la 

servicii de sănătate în regim ambulatoriu, îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale de 

urgenţă, dotarea cu aparatură de înaltă performanţă şi îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie la 

urgenţele medicale 

Prin investiţiile masive în sănătate se doreşte schimbarea percepţiei oamenilor despre 

medicina gălăţeană. 

În domeniul cultură, au fost prevăzute fonduri pentru finalizarea noului sediu al Muzeului de 

Artă Vizuală Galaţi. De asemenea, vor fi demarate noi investiţii, precum construirea unei sere de 

plante exotice la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii (în locul imenselor fiare ruginite şi 

inestetice din grădina muzeului). 

 

TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 

 

Bugetul instituţiei 

În anul 2019 au fost repartizate sume bugetului judeţului Galaţi prin Legea nr. 50/2019 a 

bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

Veniturile pentru anul 2019 au fost constituite astfel:    

                           UM: mii lei 

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

judeţelor din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu: 
24.020 

- cămine pentru persoane vârstnice 891 

- Programul pentru şcoli al României 7.286 

- 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 

 

3.090 

 

- drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul 

special  
330 

- cultele religioase 10.208 

- serviciilor comunitare de evidenţă a persoanelor 2.215 

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

handicap 
2.232 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială 845 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 182.375 

Cote defalcate din impozitul pe venit  58.083 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 41.059 
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locale  

Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 23.800 

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

cadrului financiar 2014-2020  
105.112 

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 8.230 

Alte venituri proprii 2.438 

TOTAL VENITURI 2019 448.094 

 

Cheltuielile au fost repartizate pe capitole, astfel: 

Cap. 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE        29.559 

Cap. 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 6.770 

- Fond de rezervă 5.000 

- Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 4.555 

- Serviciul Public Judeţean de Evidenţă a Persoanei Galaţi 2.215 

Cap. 60.02 APĂRARE NAŢIONALĂ (CMJ) 338 

Cap. 61.02 ORDINE PUBLICĂ (Protecţie Civilă) 720 

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

României, învăţământ special) 
7.396 

Cap. 66.02 SĂNĂTATE 21.795 

Cap. 67.02 CULTURĂ 33.280 

Cap. 68.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care: 13.217 

- Unitatea Medico–Socială Găneşti 5.183 

Cap. 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 775 

Cap. 80.02 ACŢIUNI GENERALE (cotizaţii şi cofinanţări, asociaţii şi fundaţii) 1.872 

Cap. 84.02 TRANSPORTURI 168.398 

TOTAL CHELTUIELI 2019 284.120 

            

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 105 din data de 23 aprilie 2019, s-a aprobat 

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

din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 309 din data de 19 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi 

şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 

anul 2019, s-a aprobat ultima rectificare a bugetului local al judeţului Galaţi: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot309-191219.pdf 

Prin Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 118 din 19.03.2020 

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

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot309-191219.pdf
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activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul 

contabil al bugetului local la data de 31.12.2019, s-a aprobat Contul de execuţie a bugetului local al 

Consiliului Judeţean Galaţi la 31 decembrie 2019: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2020/hot118-230320.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 41.059 

mii lei; 

- sume defalcate din TVA pentru finanţarea drumuri judeţene şi comunale, în cuantum de 8.230 

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 2018-2019 şi anul şcolar 2019-2020, 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:  

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2020/hot118-230320.pdf
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- 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 2018-2019 au beneficiat de produse lactate (lapte, iaurt) şi de 

produse de panificaţie (cornuri, biscuiţi) un număr de 51.137 elevi. Pentru un număr de 553 de  elevi 

din nouă şcoli s-au implementat măsuri adiacente care însoţesc distribuţia de produse lactate. Pentru 

un număr de 539 de elevi din şase şcoli s-au implementat măsuri adiacente care însoţesc distribuţia 

de fructe. 

În semestrul I al anului şcolar 2019-2020 au beneficiat de produse lactate (lapte, iaurt), de 

produse de panificaţie (cornuri, biscuiţi) şi de fructe proaspete (mere) un număr de 49.777 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 2018-2019, 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 7.081.603,57 lei. Valoarea ajutorului comunitar aprobat pentru distribuţia 

produselor lactate şi a fructelor în judeţul Galaţi a fost de 3.064.369,34 lei, iar pentru implementarea 

măsurilor educative care au însoţit distribuţia de produse lactate şi de fructe a fost de 133.749 lei, 

sume care s-au constituit venit la bugetul de stat.  

Pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 a fost depusă cererea de finanţare. 

 

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

lucrări şi servicii  

Situaţia centralizată privind achiziţiile în anul 2019 este prezentată pe site-ul instituţiei, în 

meniul „Informatii de interes public”, submeniul „Achizitii publice – ANUL 2019”. 

În urma procedurilor de achiziţie publică au fost încheiate 229 de contracte, astfel: 

- contracte de achiziţii publice de prestări servicii = 146 de contracte, dintre care: 
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• 138 de contracte încheiate în urma unei achiziţii directe; 

• 2 contracte negociere încheiate în urma negocierii fără publicare prealabilă; 

• 6 contracte încheiate în urma procedurii simplificate; 

- contracte de achiziţii publice de furnizare produse = 63 de contracte, din care: 

• 33 de contracte încheiate în urma unei achiziţii directe; 

• 4 contracte încheiate în urma negocierii fără publicare prealabilă;  

• 25 de contracte încheiate în urma licitaţiei deschise; 

- contracte de achiziţii publice de execuţie lucrări = 20 de contracte, din care: 

• 12 contracte încheiate în urma unei achiziţii directe;  

•  3 contracte încheiat în urma procedurii simplificate; 

• 5 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/SICAP. 

Durata medie a unui proces de achiziţie publică este între 4 – 6 luni, în funcţie de tipul de 

contract. Durata medie poate creste atunci când sunt contestaţii. 

În anul 2019 s-au înregistrat două contestaţii, formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor.  

Un număr de 25 de proceduri de achiziţie publică au fost anulate. 

 

Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia  

În conformitate cu prevederile art. 190 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi reprezintă 

judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române sau străine, 

precum şi în justiţie. Pentru îndeplinirea acestei atribuţii, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi a 

împuternicit consilierii juridici din cadrul serviciului contencios şi probleme juridice să reprezinte 

interesele instituţiei în instanţă. 

În cursul anului 2019 s-au instrumentat în instanţă un număr de 226 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 103 dosare.  

Dosarele au avut ca obiect: pretenţii - 61 dosare; contestaţii în anulare – 3 dosare; hotărâri 

care ţin loc de act autentic – 1 dosar; obligaţia de a face - 9 dosare; anularea unor acte administrative 

– 23 de dosare; strămutare – 2 dosare; comunicare informaţii de interes public – 1 dosar; 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 şi a Legii nr. 

112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 

proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare - 10 dosare; uzucapiunea - 1 dosar; 
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evacuarea - 1 dosar; cauze penale (furt, purtare abuzivă, măsuri cameră preliminară etc.) - 5 dosare; 

litigii privind achiziţiile publice - 3 dosare; contestaţii la executare - 7 dosare; răspundere 

patrimonială personal contractual – 2 dosare; succesiune – 1 dosar; reziliere contract – 2 dosare; 

urmărire dosare procedura insolvenţei - 2 dosare; recunoaştere drept – 1 dosar; contestaţie decizie 

persoană cu handicap – 6 dosare; contestaţie nulitate act – 5 dosare; revendicare - 1 dosar; litigii de 

muncă – 1 dosar; plângeri contravenţionale - 2 dosare. 

Calitatea de autoritate tutelară a Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi a însemnat 

instrumentarea unor dosare, astfel: încuviinţarea sau deschiderea procedurii adopţiilor – 60 de dosare; 

plasamente minori - 16 dosare. 

Activitatea de reprezentare în fată instanţelor de judecată a constat în elaborarea şi 

formularea de acţiuni, întâmpinări, propunerea probelor, obiecţiuni la expertize, răspunsuri la 

interogatorii, precizări, concluzii scrise, ăi de atac, propuneri de renunţări la acţiuni şi căi de atac, 

precum şi exercitarea tuturor mijloacelor legale de apărare a drepturilor şi intereselor Consiliului 

Judeţean Galaţi şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi în faţa instanţelor de judecată, în 

cauzele în care a fost citată instituţia sau preşedintele. 

Pentru reprezentarea intereselor Consiliului Judeţean Galaţi, activitatea de asistenţă juridică 

în faţa instanţelor a presupus şi deplasări la instanţele din ţară: Curtea de Apel Iaşi, Judecătoria 

Constanţa, Tribunalul Bucureşti, Judecătoria Vaslui. 

 

Organigrama 

În anul 2019, organigrama aparatului de specialitate a fost aprobată prin următoarele acte 

administrative: 

 prin Anexa la Hotărârea nr. 159 din 13 august 2018 privind modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 

(https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot159-14082018.pdf); 

 prin Anexa la Hotărârea nr. 172 din 29 august 2019 privind reorganizarea aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi (https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/moitorul-

oficial/hotararile-consiliului-judetean-galati/hotarari-c-j/5594-hot172-290819); 

La sfârşitul anului 2019, din totalul de 182 de posturi prevăzute pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi (1 administrator public, 138 de funcţionari publici, 43 

personal în regim contractual) erau ocupate 132 de posturi (1 administrator public, 106 funcţionari 

publici, 25 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 www.cjgalati.ro, în meniul „Informaţii de interes public”, submeniul „Structura 

organizatorică” (https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/informare-publica/structura-organizatorica). 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot159-14082018.pdf
https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/moitorul-oficial/hotararile-consiliului-judetean-galati/hotarari-c-j/5594-hot172-290819
https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/moitorul-oficial/hotararile-consiliului-judetean-galati/hotarari-c-j/5594-hot172-290819
http://www.cjgalati.ro/
https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/informare-publica/structura-organizatorica
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Informaţii despre managementul resurselor umane 

Procesul de realizare a obiectivelor organizaţionale prin atragerea, selectarea, dezvoltarea şi 

utilizarea corectă a resurselor umane din cadrul organizaţiei se realizează prin intermediul 

Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 

Activitatea structurii se desfăşoară în mod planificat, cu respectarea procedurilor operaţionale 

stabilite pentru activităţile zilnice, respectiv: activitatea de recrutare a personalului în cadrul 

Consiliului Judeţean Galaţi; evaluarea performanţelor funcţionarilor publici şi a personalului 

contractual; înregistrarea şi gestionarea fişelor de post pentru personalul din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean; promovarea funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

programarea, modificarea şi efectuarea concediilor de odihnă; întocmirea şi aprobarea Planului de 

ocupare a funcţiilor publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi şi a instituţiilor subordonate; 

întocmirea şi aprobarea Planului de perfecţionare pentru personalul din aparatul propriu al 

Consiliului Judeţean Galaţi şi al instituţiilor subordonate (prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 279 din 

15.05.2019).  

În urma reorganizării aparatului de specialitate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

172 din 29 august 2019, s-au creat două noi direcţii: Direcţia programe şi Direcţia tehnică. 

În anul 2019, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi au fost 

încadrate 8 persoane, din care 6 funcţionari publici şi 2 persoane în regim contractual. Totodată, a 

încetat raportul de serviciu, respectiv raportul de muncă, pentru un număr de 5 persoane, din care 3 

funcţionari publici şi 2  persoane în regim contractual. 

Au fost organizate un număr de 11 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 

aparatului de specialitate. În urma concursurilor organizate au fost ocupate 6 posturi (pentru 5 funcţii 

publice de execuţie şi un post de funcţie publică de conducere). În 5 dintre aceste concursuri nu a 

fost admis niciun participant dintre cei înscrişi la concurs. 

În anul 2019 s-a înregistrat o numire în funcţia publică de conducere de director executiv 

adjunct la Direcţia patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.  

Pentru un număr de 8 funcţii publice de conducere, conducerea s-a exercitat prin numire temporară 

pe perioadă determinată (Secretarul general al judeţului, director executiv la Direcţia de dezvoltare 

regională, şef serviciu drumuri şi poduri, şef serviciu investiţii şi urmăriri contracte, şef serviciu 

contencios administrativ, şef serviciu patrimoniu public, director executiv la Direcţia programe, 

director executiv la Direcţia tehnică). 

Venitul mediu brut la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi a fost de 9.350 de lei.  
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Implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 

Consiliul Judeţean Galaţi a continuat 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 în anul 2019. Procesul de implementare a cadrului legislativ anticorupţie a fost însuşit de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prin documentul Declaraţia de aderare la valorile 

fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei naţionale 

anticorupţie (https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/declaratie-aderare-2017.pdf). 

 Din Planul de integritate al Consiliului Judeţean Galaţi, pentru implementarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie 2016-2020, în anul 2019 au fost îndeplinite majoritatea măsurile prevăzute. 

Documentele cu referire la domeniu sunt expuse pe site-ul www.cjgalati.ro, în meniul „Informare 

publică – Strategia Naţională Anticorupţie”. 

Prin activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2019 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. Direcţiile de acţiune au fost canalizate pe prevenirea săvârşirii faptelor de 

corupţie şi incidentelor de integritate, precum şi reducerea vulnerabilităţilor în cadrul structurilor 

unde, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, există un potenţial risc de afectare a integrităţii 

personalului. 

În cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2019, 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.  

În anul 2019, s-a desfăşurat în cadrul instituţiei o misiune de evaluare tematică privind 

implementarea prevederilor Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, pentru următorii 

indicatori: conflicte de interese în timpul şi în exercitarea funcţiei publice (inclusiv pantouflage); 

transparenţa instituţiilor publice şi accesul la informaţiile de interes public; incompatibilităţi; 

declararea cadourilor; protecţia avertizorului în interes public. Reuniunea de lucru a fost precedată  

de completarea Chestionarul tematic de evaluare privind implementare Strategiei Naţionale 

Anticorupţie 2016-2020, cu datele specifice anului 2018. Echipa de evaluare formată din experţi ai 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ai Ministerului Justiţiei şi ai Agenţiei 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/declaratie-aderare-2017.pdf
http://www.cjgalati.ro/
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Naţionale de Integritate a întocmit Raportul de evaluare, ce a fost negociat ulterior pentru a 

corespunde realităţii. Au fost formulate o serie de recomandări pe măsurile urmărite şi recomandări 

cu caracter general. 

 

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 

dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi a prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 544/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, 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 550 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. 

Au fost înregistrate 55 de cereri de acces la informaţiile de interes public, ce au fost 

soluţionate favorabil, în termenul prevăzut de lege. Domeniile de interes vizate de solicitările de 

cereri de acces la informaţiile de interes public au fost cele privind utilizarea banilor publici (17 

cereri), modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei (17 cereri), reglementările legale şi actele 

normative emise (15 cereri), informaţii privind modul de aplicare a legii privind liberul acces la 

informaţiile de interes public (o cerere); cereri de informaţii din competenţa altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale sau locale (5 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 2019 este expus pe site-ul instituţiei: 

 https://www.cjgalati.ro/images/stories/petitii_raport/raport-implem-544-2019.pdf 

 

 

http://www.cjgalaţi.ro/
https://www.cjgalati.ro/images/stories/petitii_raport/raport-implem-544-2019.pdf
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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 19 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, un număr de 16 

proiecte au fost adoptate şi au devenit acte administrative cu caracter normativ. În derularea 

procesului au fost primite un număr de 9 recomandări, de la cetăţeni şi de la organizaţiile legal 

constituite, care nu au fost preluate În urma analizei efectuate de către structura din instituţie care a 

realizat proiectele de acte administrative cu caracter normativ.  

 Interesul cetăţenilor s-a manifestat şi prin participarea persoanelor interesate la procesul de 

luare a deciziilor, care, în anul 2019, s-a realizat printr-un număr de 16 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 au fost 

preluate în forma finală a actului administrativ cu caracter normativ. Procesele-verbale ale celor 16 

şedinţe publice se regăsesc pe pagina web a instituţiei în meniul „Monitorul Oficial Local - Alte 

documente -  Procese verbale şedinţe  Consiliul Judeţean Galaţi”. 

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 2019 este expus pe site-ul instituţiei: 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/petitii_raport/raport-transp-2019.pdf 

 

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.  

https://www.cjgalati.ro/images/stories/petitii_raport/raport-transp-2019.pdf


 54 

 În anul 2019, s-au înregistrat 187 de petiţii, dintre care 162 de petiţii au fost adresate direct 

instituţiei noastre şi 25 de petiţii au fost primite prin redirecţionare de la alte autorităţi locale sau 

centrale. Competenţa de soluţionare a revenit: Consiliului Judeţean Galaţi (104 petiţii), altor 

autorităţi sau instituţii publice către care s-au redirecţionat sesizările deoarece au avut competenţa 

legală de soluţionare (79 de petiţii), petiţii clasate ca urmare a faptului că expeditorul nu şi-a declinat 

identitatea sau datele de contact (4 petiţii). 

Rapoartele semestriale privind soluţionarea petiţiilor în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi 

sunt expuse pe pagina web a instituţiei, în meniul „Informaţii de interes public”, submeniul 

„Rapoarte” (https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/informare-publica/rapoarte). 

  

Informaţii despre activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi  

Autoritatea teritorială de ordine publică Galaţi (A.T.O.P.) este un organism cu rol 

consultativ, funcţional la nivelul judeţului, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii, 

având ca scop sporirea  eficienţei serviciului poliţienesc la nivelul judeţului, în vederea asigurării 

unui climat de siguranţă şi securitate publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată şi ale Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexa la Hotărârea Guvernului 

nr. 787/2002. 

În anul 2019, activitatea A.T.O.P. Galaţi a urmărit îndeplinirea obiectivelor propuse şi 

respectarea prevederilor legale în domeniu, acţionând în permanenţă în interesul comunităţii şi 

menţinând contactul direct cu factorii implicaţi în asigurarea ordinii şi liniştii publice, siguranţei 

civice şi siguranţei în unităţile de învăţământ şi în jurul acestora. Activitatea s-a realizat printr-o 

bună colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Galaţi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Galaţi, Poliţia Locală Galaţi, precum şi 

cu alte autorităţi şi instituţii publice. 

Consiliul Judeţean Galaţi, prin Hotărârea nr. 254/2019 privind aprobarea extinderii 

Programului IMPACT cu etapa a VI-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”, a realizat 

dotarea efectivelor operative ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi cu echipamente necesare 

desfăşurării activităţii acestora. Deoarece impactul consumului de substanţe psihoactive are efecte  

negative atât la nivel individual cât şi din perspectivă socio-economică, se impune adaptarea 

mijloacelor şi metodelor utilizate de către lucrătorii de poliţie, la caracteristicile situaţiei operative. 

Din această perspectivă, pentru a diminua impactul pe care consumul de substanţe psihoactive îl 

poate avea asupra gradului de siguranţă rutieră, s-a realizat dotarea structurilor de poliţie rutieră şi 

ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi cu aparate pentru determinarea 

prezenţei în salivă a substanţelor stupefiante. 

https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/informare-publica/rapoarte
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În cadrul şedinţelor de plen şi în şedinţele pe comisii ale A.T.O.P. Galaţi s-au organizat 

întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi ai societăţii civile, 

în vederea cunoaşterii stării de ordine publică din localităţile judeţului Galaţi. În cadrul acestor 

întâlniri s-a urmărit colaborarea dintre posturile de poliţie rurale, poliţie locală, jandarmerie, în 

relaţia cu primăriile, consiliile locale şi şcolile din teritoriu. Plenul A.T.O.P. Galaţi a analizat 

propunerile de măsuri pentru combaterea infracţionalităţii în rândul minorilor instituţionalizaţi şi 

modalităţile de prevenire a delincvenţei juvenile în unităţile şcolare pentru asigurarea siguranţei 

civice în zona unităţilor de învăţământ din judeţul Galaţi. Cu ocazia participării la evenimente  

organizate de structurile de ordine publică pentru a marca Ziua Poliţiei Române (25 martie), Ziua 

Protecţiei Civile (28 februarie), Ziua Jandarmeriei Române (3 aprilie), Ziua Pompierilor (13 

septembrie), Ziua Poliţiei Locale (21 mai), s-au decernat diplome de recunoaştere a eforturilor 

depuse. 

 

Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate   

Lucrul cu voluntari 

 În anul 2019, Consiliul Judeţean Galaţi nu a făcut publică disponibilitatea de a colabora cu 

voluntari, în condiţiile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, 

cu modificările şi completările ulterioare. Conform legii, disponibilitatea de a colabora cu voluntarii 

se realizează printr-un anunţ public emis de organizaţia-gazdă, respectiv Consiliul Judeţean Galaţi, 

ca persoană juridică de drept public. 

 

Parteneriate cu alte instituţii publice, mediul de afaceri, participări în asociaţii internaţionale, înfrăţiri 

În anul 2019 au continuat sau au fost încheiate o serie de protocoale, parteneriate, înţelegeri 

de cooperare, inclusiv cofinanţarea unor proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale de interes 

judeţean.  

Obiectivul 1: Protocoalele, parteneriatele şi acordurile de cooperare iniţiate/încheiate cu 

instituţii şi organizaţii din străinătate care se regăsesc în următoarele hotărâri: 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 3 din 29.01.2019 privind aprobarea parteneriatului între 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, Administraţia de 

Stat Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, 

Republica Georgia şi Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean 

Constanţa şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi. Scopul parteneriatului 

este implementarea proiectului „Escapeland – Joint Development and Promotion of Active 

Tourism in the Black Sea Basin” (Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului 

Activ în Bazinul Mării Negre); 
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 160 din 29.08.2019 privind aprobarea Convenţiei şi 

Programului cadru de cooperare descentralizată între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 

şi Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine 2019-2021. Părţile 

s-au angajat să continue şi să dezvolte schimburile în cadrul cooperării descentralizate pe 

perioada 2019-2021, inclusiv punerea în aplicare a acţiunilor de promovare a dezvoltării 

economice şi sociale, schimbul de bune practici şi consolidarea cooperării instituţionale în 

următoarele domenii: sănătate; dezvoltarea educaţiei universitare şi cercetării în sectorul 

acvaculturii şi gestionării resurselor acvatice; organizarea profesională şi interprofesională din 

sectorul agroalimentar; cooperarea municipalităţilor din cele două unităţi administrativ teritoriale; 

schimburi în domeniul educaţiei şi al tineretului; 

 parteneriatul între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, 

Biblioteca Judeţeană „Vasile Alexandrescu Urechea” Galaţi, Asociaţia Danube Media şi Fundaţia 

Evris din Rejkjavik, Islanda, în vederea depunerii proiectului „Restaurare şi amenajare sediu 

Comisia Europeană a Dunării” (hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi nr. 196 din 30 septembrie 

2019 şi nr. 248 din 22 octombrie 2019). 

Obiectivul 2: Participarea Consiliului Judeţean Galaţi ca membru în asociaţii şi organizaţii 

internaţionale, astfel: 

o Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E.), conform Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 

nr. 148 din 01.08.1997; 

o Asociaţia Regiunilor Europene de Frontieră (A.E.B.R.), conform Hotărârii 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 57 din 28.04.2016; 

o Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (C.R.P.M.), conform Hotărârii 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 79 din 22.12.2000. 

Obiectivul 3: Relaţii de cooperare internaţională active în anul 2019: 

• 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; 

• 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. La data de 29 august 

2019 s-a semnat Convenţia şi Programul cadru de cooperare descentralizată între Judeţul 

Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin Consiliul Regional 

Nouvelle-Aquitaine pentru perioada 2019-2021; 

• Înţelegere de colaborare între Consiliul Judeţean Galaţi din România şi Consiliul Regional 

Odessa din Ucraina, document semnat pe 3 aprilie 1997; 
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• 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. 

Obiectiv 4: Protocoale, parteneriate şi acorduri de cooperare încheiate cu instituţii şi 

organizaţii din ţară, prin următoarele acte administrative: 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 39 din 26.02.2019 privind aprobarea parteneriatului 

dintre Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia 

Naţională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri 

teritoriale a Agenţiei în judeţul Galaţi. Obiectul acordului de parteneriat îl reprezintă colaborarea 

în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Agenţiei în judeţul Galaţi şi 

a aplicării în comun a unor programe educative pentru promovarea protecţiei mediului şi 

protejarea ariilor naturale în Regiunea Sud-Est; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40 din 26.02.2019 privind aprobarea parteneriatului 

dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia 

Naţională pentru Resurse Minerale, în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii Inspecţiei 

Teritoriale a ANRM în judeţul Galaţi. Acordul de parteneriat constă în colaborarea 

interinstituţională în vederea punerii în aplicare a programelor de gestionare a resurselor minerale, 

inclusiv a hidrocarburilor, situate pe raza judeţelor din sudul Moldovei (Brăila, Galaţi şi 

Vrancea). Consiliul Judeţean Galaţi şi-a asumat obligaţia de a pune la dispoziţia agenţiei un spaţiu 

pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de avizare, inspecţie şi control asupra resurselor 

minerale, inclusiv a hidrocarburilor, situate pe raza judeţelor din sudul Moldovei; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 62 din 29 martie 2019 privind aprobarea asocierii dintre 

Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea organizării, la 

Galaţi, a Forumului de Cooperare în regiunea Dunării. Pentru evenimentul care s-a desfăşurat în 

perioada 10 –13 aprilie 2019, sub Patronajul Ministerului Afacerilor Externe, a fost alocată suma 

de 50.000 lei şi s-au îndeplinit obligaţiile stabilite prin acord;  

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 97 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea parteneriatului 

între Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în 

vederea organizării, la Galaţi, a „Cupei Danubius”, ediţia 2019. Obiectul acordului de parteneriat 

l-a reprezentat colaborarea în vederea organizării în comun, în ziua de 18 mai 2019, a competiţiei 

sportive de pescuit în cadrul manifestării „Cupa Danubius”, ediţia nr. 27. Consiliul Judeţean 

Galaţi a acordat un sprijin financiar în valoare de 10.000 lei din bugetul local pentru organizarea 

evenimentelor şi a pus la dispoziţie gratuit Baza de agrement Zătun;  
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 98 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea parteneriatului 

între Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România - Patronatul I.M.M. Galaţi şi Universitatea „Danubius” Galaţi, în vederea organizării 

Conferinţei Internaţionale „Integrare Europeană. Realităţi şi perspective” şi a evenimentului 

„Ziua Întreprinzătorilor din România”. În vederea organizării şi desfăşurării evenimentelor, s-a 

aprobat alocarea sumei de 10.000 lei; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 99 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea parteneriatului 

între Consiliul Judeţean Galaţi şi Ministerul Apărării Naţionale, în vederea asigurării reprezentării 

judeţului Galaţi la Crosul dedicat veteranilor de război VeteRUN, ediţia IV, Bucureşti, 2019. În 

baza acordului de parteneriat, obligaţiile Consiliului Judeţean Galaţi au constat în asigurarea 

resurselor financiare şi materiale necesare realizării de materiale de promovare; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea cooperării 

între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al 

Municipiului Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Evenimentului cultural artistic „Forza 

ZU”, ediţia a 9-a. Acordul de cooperare încheiat între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean 

Galaţi şi Municipiul Galaţi, prin Consiliul Local al municipiului Galaţi a presupus achiziţionarea 

unor servicii şi produse necesare pentru buna desfăşurare a evenimentului şi alocarea sumei de 

500.000 lei pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 113 din 31.05.2019 privind aprobarea Acordului Cadru 

de Cooperare între Consiliul Judeţean Galaţi şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – filiala Galaţi cu privire la promovarea în comun 

a unor acţiuni în domeniul formării profesionale continue a asistenţilor medicali generalişti, 

moaşelor şi asistenţilor medicali, pentru asigurarea calităţii serviciilor de îngrijire în toate unităţile 

sanitare publice din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii 

practicii şi competenţelor profesioniştilor, pentru a asigura dreptul pacienţilor la sănătate şi la 

securitatea îngrijirilor, 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 114 din 31.05.2019 privind aprobarea parteneriatului cu 

Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor – Filiala Judeţeană Galaţi în vederea organizării Concursului 

Naţional de Pescuit pentru Nevăzători, Galaţi, ediţia a II-a, 31 iulie – 2 august 2019. Sprijinul 

Consiliului Judeţean Galaţi a constat în punerea la dispoziţie a spaţiilor necesare desfăşurării 

concursului în cadrul Bazei de agrement Zătun şi asigurarea tuturor elementelor de logistică 

necesare pentru buna desfăşurare a evenimentului, precum şi asigurarea resurselor financiare 

necesare bunei organizări şi desfăşurări a evenimentului în cuantum de 29.500 de lei; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 115 din 31.05.2019 privind aprobarea cooperării dintre 

Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în vederea organizării, la 
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Galaţi, a Congresului Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a. Congresul a avut loc la Galaţi în 

perioada 28 iunie - 3 iulie 2019; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 116 din 31.05.2019 privind  aprobarea cooperării între 

Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de 

pictură „Valsul Dunării în Culori”, Galaţi, 1-5 iunie 2019. Consiliul Judeţean Galaţi a alocat suma 

de 10.000 lei pentru asigurarea premiilor unora dintre câştigătorii celor trei secţiuni de concurs; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 117 din 31.05.2019 privind  aprobarea parteneriatului 

între Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Română de Televiziune prin Studioul Teritorial de 

Televiziune Cluj, în vederea realizării programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa 

Galaţi; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 131 din 27.06.2019 privind aprobarea parteneriatului 

dintre Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia 

Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei 

structuri teritoriale a Comisiei în judeţul Galaţi. S-a pus la dispoziţia Comisiei Naţionale pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare un spaţiu pentru desfăşurarea activităţii structurii teritoriale,  în 

scopul derulării în comun a unor programe educative în domeniul sănătăţii şi pentru dezvoltarea 

în comun a unor proiecte în domeniul sănătăţii; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 147 din 30.07.2019 privind  aprobarea parteneriatului 

dintre Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia 

pentru copii cu dizabilităţi „Mă bucur de viaţă” în vederea organizării în comun a unor concursuri 

şi evenimente sportive în Pădurea Gârboavele; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 148 din 30.07.2019  privind  aprobarea parteneriatului 

dintre Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Highlight 

Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A., în vederea desfăşurării unui 

program de renovare/amenajare şi redare în folosul comunităţilor locale ale unor zone de 

picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de mobilier urban, în 

Pădurea Gârboavele; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 203 din 30.09.2019 privind aprobarea parteneriatului 

dintre Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia 

Mausi, în vederea organizării în comun a unor concursuri şi evenimente sportive în Pădurea 

Gârbovele, prin punerea la dispoziţia participanţilor la concursurile şi evenimentele cu caracter 

sportiv a spaţiilor turistice şi de agrement din Pădurea Gârboavele; 

Obiectivul 5: Implementarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în 

anul 2019 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 
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nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

o evaluarea cererilor de finanţare depuse; 

o monitorizarea proiectului: „SOS Vârstnicii – servicii socio-medicale integrate pentru 

vârstnicii în risc de excluziune socială din judeţul Galaţi” implementat de Fundaţia de 

Sprijin a Vârstnicilor Galaţi. Suma alocată a fost de  110.250,00 lei. Suma cheltuită a 

fost de 109.115,47 lei. Obiectivele proiectului au fost realizate;  

o monitorizarea proiectului „Centrul social comunitar pentru mama şi copilul abuzat” 

implementat de „SOS Vârstnicii – servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în 

risc de excluziune socială din judeţul Galaţi” implementat de Fundaţia Familia Galaţi. 

Suma alocată a fost de 36.900,00 lei. Suma cheltuită a fost de 32.637,97 lei. Obiectivele 

proiectului au fost realizate;  

o realizarea şi publicarea materialelor de analiză, monitorizare şi raportare.  

 

LEGISLAŢIE 

 

Informaţii despre proiecte de acte administrative iniţiate de către instituţie         

În anul 2019, Consiliul Judeţean Galaţi s-a întrunit în plen în 15 şedinţe de plen, din care 12 

şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare. Au fost adoptate 322 de hotărâri ale Consiliului Judeţean 

Galaţi. Hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Galaţi au fost iniţiate astfel: preşedintele 

Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel Fotea a fost iniţiator pentru un număr de 315 hotărâri, 

din care pentru 312 a fost unic iniţiator iar pentru 3 hotărâri a fost iniţiator alături de alţi consilieri 

judeţeni; 4 hotărâri au avut ca iniţiatori alţi consilieri judeţeni; 3 hotărâri au fost iniţiate de Comisia 

de validare. 

Hotărârile adoptate în anul 2019 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 în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni. Hotărârile adoptate au fost 

supuse controlului de legalitate al prefectului şi nu a fost semnalată nicio încălcare a legii. Pentru 

două hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Galaţi, referitoare la însuşirea inventarului actualizat al 

bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, s-a 

solicitat, în mod expres, avizul de legalitate emis de Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi. 
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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 

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 2019, s-au realizat 16 numere ale Monitorului Oficial al 

judeţului Galaţi, ce conţin 322 de acte administrative şi totalizează un număr de 3.198 de pagini. 

Acestea pot fi vizionate pe pagina web, în meniul „Monitorul Oficial Local”, submeniul „Monitorul 

Oficial al judeţului Galaţi”. 

În anul 2019, în exercitarea atribuţiilor conferite de lege, domnul Costel Fotea, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Galaţi a emis un număr de 602 dispoziţii.  

 

Activitatea comisiilor de specialitate  

Comisiile de specialitate au contribuit la funcţionarea eficientă a Consiliului Judeţean Galaţi, 

analizând şi avizând proiecte de hotărâre în principalele domenii de activitate.  

În anul 2019 comisiile de specialitate s-au întrunit în 147 de şedinţe, astfel: Comisia nr. 1 

pentru buget - finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială = 26 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 = 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.  

Pentru proiectele de hotărâre analizate în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate s-au 

emis 830 de rapoarte de avizare, astfel: Comisia nr. 1 = 192 avize, Comisia nr. 2 = 114 avize; 

Comisia nr. 3 = 67 avize; Comisia nr. 4 = 169 avize; Comisia nr. 5 = 181 avize; Comisia nr. 6 = 107 

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 2019, comisia de validare s-a întrunit în 3 şedinţe şi a iniţiat 3 proiecte de hotărâre privind 

validarea mandatelor de consilieri judeţeni pentru domnii Năvălici Ion, Nistor Costel-Adrian şi 

Cristoloveanu Ovidiu. 
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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 331 de proiecte de acte normative. 

În exercitarea dreptului la iniţiativă legislativă al Consiliului Judeţean Galaţi, în luna iunie 

2019 a fost întocmit proiectul de hotărâre al Guvernului României pentru modificarea şi completarea 

unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 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 anii anteriori, promovarea unor noi proiecte şi 

obiective de investiţii, pentru soluţionarea problemelor majore din unitatea administrativ-teritorială 

Judeţul Galaţi. 

 

 

PREŞEDINTE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 


